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Formáli 

Rannsókn þessi er 40 eininga lokaverkefni mitt til meistaraprófsgráðu í sálfræði innan 

uppeldis- og menntavísinda með áherslu á áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn í verkinu er Ragný Þóra 

Guðjohnsen, aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og skipaður sérfræðingur 

er Sveinn Eggertsson, dósent við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

Segja má að hugmyndin að rannsóknarefninu hafi kviknað sumarið 2017 þegar ég 

rakst á umræðuþráð á lokaða Facebookhópnum Góða systir, þar sem mæður barna 

sem glíma við margvíslega erfiðleika sögðu reynslu sína af því að fá hund inn á heimilið. 

Reynslusögurnar voru jafn misjafnar og þær voru margar en allar áttu þær það 

sameiginlegt að hegðun og líðan barnanna virtist breytast til hins betra við það að 

hugsa um og elska hund. Þar sem ég hef sjálf átt hunda var ekki langt að sækja áhugann 

á þessu tiltekna viðfangsefni og í samráði við leiðbeinanda minn þróuðum við 

hugmyndina enn frekar. Sjálf get ég fullyrt að hundar geti hjálpað eigendum sínum í 

gegnum ýmsa erfiðleika og veit ég um ótal dæmi því til stuðnings. Það kom mér á óvart 

hversu fáar íslenskar rannsóknir liggja fyrir í tengslum við ávinning hundahalds og tel ég 

því mikilvægt að gera því góð skil og bind þannig vonir við að bæta einhverju við 

fyrirliggjandi þekkingu um viðfangsefnið. 

Verkefnið hefði aldreið orðið til ef ekki væri fyrir nokkra aðila sem mig langar til þess 

að færa mínar fyllstu þakkir. Fyrst langar mig að þakka leiðbeinanda mínum, Ragný Þóru 

Guðjohnsen, fyrir ómetanlega ráðgjöf, stuðning og hvatningu í gegnum allt ferlið. 

Sérfræðingurinn með verkinu, Sveinn Eggertsson, fær sömuleiðis þakkir fyrir gagnlegar 

ábendingar. Síðast en ekki síst langar mig að þakka viðmælendum mínum og öðrum 

sem komu að rannsókninni með einum hætti eða öðrum fyrir að gefa sér tíma til þess 

að aðstoða mig með góðum móttökum og jákvæðu viðmóti. Án þeirra hefði verkefnið 

aldrei orðið að því sem það er. Verkefnið langar mig að tileinka Jasmín, mínum 

heittelskaða hundi sem féll frá í miðjum skrifum. 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita eftir sýn foreldra á sálfélagslegan ávinning 

hundahalds fyrir börn með hegðunar- og tilfinningavanda. Hundurinn hefur fylgt 

manninum lengi. Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á hundahaldi hefur komið fram 

að hundurinn gegni fjölbreyttu hlutverki í lífi manna og að ávinningur þess geti birst 

með margvíslegum hætti. Hlutverk hundahalds hefur lítið sem ekkert verið rannsakað 

hér á landi og byggist nýmæli rannsóknarinnar á því að fá innsýn sex foreldra sem eiga 

börn með hegðunar- og tilfinningavanda til hlutverk hunds í lífi barna þeirra. Tekin voru 

sex hálfopin djúpviðtöl við foreldra barna með hegðunar- og tilfinningavanda. Þar var 

leitast við að fá fram djúpa sýn þeirra á líðan og hegðun barna þeirra áður en hundur 

kom á heimilið og eftir að þau eignuðust hund. Við þemagreiningu gagnanna komu 

fram þrjár meginniðurstöður. Í fyrsta lagi var það reynsla allra foreldranna að það að 

eiga og annast hund hafi bætt líðan barnanna og jákvæða hegðun bæði í leik og starfi. Í 

öðru lagi upplifðu foreldrarnir að hundahaldið efli ábyrgðartilfinningu barnanna. Í þriðja 

lagi kom fram hjá foreldrunum að börnin upplifa hundana sem besta vin sinn og það að 

annast hann hafi hafi styrkt þau félagslega. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að 

hundahald geti verið góð leið til að hlúa að vellíðan og félagsfærni barna sem glíma við 

hegðunar- og tilfinningavanda. 

 

Lykilhugtök: Hegðunar- og tilfinningavandi barna, hundahald, vinátta, 

ábyrgðartilfinning. 
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Abstract 

Psychosocial benefit of pet dogs for children with behavioral and emotional 

problems 

The aim of this qualitative study is to gain a deep insight into parents‘ views on the 

psychosocial benefits, for children with behavioral and emotional problems, of owning 

and taking care of a dog. The dog has been regarded as a man‘s best friend for a long 

time. Research on dog ownership has revealed that the dog serves a diverse role in the 

life of humans and that the benefits of this relationship can manifest in various ways. 

This research topic has not received much attention in Iceland. The novelty of this 

research is to get a view and understanding of six Icelandic parents of children with 

behavioral and emotional problems on the role of a dog in their children‘s life. Semi-

structured interviews were taken with the parents to understand their insight and 

attitudes towards the behavior and wellbeing of their child before and after the dog 

arrived in their household. The main findings were threefold. Firstly that it was the 

experience of all the parents that to own a dog had improved the wellbeing and 

positive behavior of the children in all aspects of their live. Secondly that owning a dog 

had increased the childrens‘ responsibility. Thirdly the parents described that the 

children regarded their dog as their best friend and that taking care of it had 

strengthened their social skills. The findings indicate that having a dog is a good way to 

foster the wellbeing and social competence of children with behavioral and emotional 

problems. 
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1 Inngangur  

Á Íslandi hafa lengst af verið í gildi reglur sem takmarka hundahald og setja því skorður 

á ýmsan hátt. Í Samþykkt um hundahald í Reykjavík kemur meðal annars fram að 

óheimilt sé að hleypa hundum inn í margvísleg húsrými á borð við matvöruverslanir, 

veitingastaði, skóla, snyrtistofur og svo mætti lengi telja (Samþykkt um hundahald í 

Reykjavík nr. 478/212). Það var ekki fyrr en í október 2017 sem samþykkt var að hundar 

mættu koma með eigendum sínum á kaffihús og veitingastaði á Íslandi. Þannig geta  

veitinga- og kaffihúsaeigendur ráðið hvort þeir vilji opna dyr sínar fyrir ferfætlingum 

(Hulda Hólmkelsdóttir, 2017). Þetta fyrirkomulag hefur lengi þekkst í öðrum 

Evrópulöndum þar sem ekkert þykir sjálfsagðra en að taka hundana sína með sér í 

verslunarmiðstöðvar, á kaffihús, í lestar og svo framvegis. Í Bretlandi eru til að mynda 

engin þartilgerð lög um hundahald á stöðum sem tengjast matvælum heldur er það enn 

fremur lagaleg skylda eigendanna að sjá til þess að hundar þeirra valdi ekki 

óhreinindum eða öðru slíku og standist ákveðna hreinlætisstaðla (Wedderburn, 2012). Í 

öðrum löndum virðist ofnæmi ákveðins hóps íbúa fyrir hundahárum ekki hafa staðið í 

vegi fyrir því að hundar séu eðlilegir þáttur í mannlífinu. Með því að beina sjónum að 

jákvæðum kostum hundahalds og sýna fram á hvers konar ávinningur er fólginn í 

hundahaldi í verkefni þessu, bind ég vonir við að opna augu almennings enn frekar og 

minnka þar af leiðandi fordóma í samfélaginu. 

Þrátt fyrir vaxandi áhuga fólks á sambandi manna og hunda skortir enn rannsóknir 

sem varpa ljósi á þann sálfélagslega ávinning sem menn geta hlotið af hundahaldi og þá 

sér í lagi börn. Nýmæli þessarar rannsóknar er því að beina sjónum að börnum sem 

glíma við hegðunar- og tilfinningavanda og kanna hvers konar mögulegur sálfélagslegur 

ávinningur er fólginn í því að eiga og hugsa um hund. Rannsakandi hefur lengi haft 

mikinn áhuga á öllu því er viðkemur hundum sem og þroska barna og var sá áhugi hvati 

þessarar rannsóknar. Enn fremur er nauðsynlegt að vanda val á viðfangsefni rannsókna 

og leggja áherslu á að skoða efni sem skortir fyrirliggjandi rannsóknir á. Þá er mikilvægt 

að niðurstöðurnar verði til góðs og feli í sér hagnýtt gildi fyrir samfélagið í heild.  

Fræðilegi hluti þessarar ritgerðar skiptist í fimm kafla sem allir hafa nokkra 

undirkafla. Í honum er í fyrsta lagi fjallað um uppruna og þróun á sambandi manns og 

hunds, með tilliti til þeirra hlutverka sem hundar hafa gegnt í samfélögum manna í 
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tímans rás. Í því samhengi er einnig skoðað hlutverk hunda sem úrræði í 

stofnanakerfum á Íslandi. Í öðru lagi er fjallað um djúpstæð tilfinningatengsl sem 

hundaeigendur deila með hundunum sínum auk þess sem fjallað er stuttlega um 

sorgina sem fylgir því að missa gæludýrið sitt. Í þriðja lagi er skoðaður margvíslegur 

ávinningur hundahalds og litið til tilfinninga, hegðunar, heilsu og velferðar manna. Þá er 

fjallað um hunda í lífi barna. Í fjórða lagi er gerð grein fyrir þroskakenningum þeirra 

Bronfenbrenner, Bowlby og Harlow og skoðað hvernig hægt væri að nota þær í 

tengslum við hundahald barna. Í fimmta lagi er fjallað um almenna heilsu barna og 

ungmenna með skilgreiningum á þeim hegðunar- og tilfinningavanda sem börn 

þátttakenda voru að glíma við. Þar er að mestu stuðst við DSM-V, hið alþjóðlega 

greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna.  

Því næst er sett fram markmið rannsóknar og rannsóknarspurningin er kynnt til 

sögunnar. Í kaflanum um aðferð er fyrst fjallað um eigindlega rannsóknaraðferð. Þá eru 

þátttakendur kynntir með því að fjalla stuttlega um hvern og einn, fjölskylduaðstæður 

þeirra og börn þátttakenda sem höfðu verið að glíma við hegðunar- og tilfinningavanda. 

Að því búnu er gagnaöflun og framkvæmd lýst auk þess sem sagt er frá greiningu 

gagnanna. Þá eru skoðuð þau siðferðilegu álitamál sem upp geta komið í rannsóknum 

af þessum toga og takmarkanir rannsóknar kynntar.  

Í niðurstöðukafla er greint frá þeim þemum sem komu fram við greiningu gagnanna. 

Niðurstöðukaflanum er skipt niður í undirkafla eftir þeim efnisflokkum sem lögð var 

áhersla á í rannsókninni og þeim þemum sem fram komu. Í umræðukafla er 

rannsóknarspurningu svarað og helstu niðurstöður reifaðar og þær settar í fræðilegt 

samhengi. Í lok ritgerðarinnar varpar rannsakandi fram hugleiðingum um niðurstöður 

og þann lærdóm sem af þeim má draga. Loks er hugað að frekari spurningum um 

viðfangsefnið og næstu skrefum sem tengjast rannsóknarefninu. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Uppruni og þróun á sambandi manns og hunds 

Í þessum kafla er skoðað uppruna og þróun á sambandinu sem menn og hundar hafa 

deilt í tímans rás. Fyrst er fjallað um uppruna hundsins allt frá tamningarferlinu og síðar 

skoðað hvers konar hlutverkum hundar hafa gegnt í samfélögum manna allt til dagsins í 

dag. Loks er fjallað stuttlega um hunda sem úrræði í stofnanakerfum á Íslandi. 

Það má segja að manneskjan sé í raun umkringd dýrum. Dýr deila gjarnan heimili 

með manninum og oft er komið fram við þau líkt og aðra fjölskyldumeðlimi; til dæmis 

með því að kaupa handa þeim föt, halda upp á afmæli þeirra og taka þau með í frí svo 

dæmi séu tekin. Að auki eru heilu sjónvarpsstöðvarnar og ýmis tímarit í lífi mannsins 

sem fjalla eingöngu um dýr. Dýrakjöt og aðrar afurðir eru notaðar í nær allan mat sem 

við látum ofan í okkur ásamt því að skinn, feldur, hár og ull dýra er einnig notað í ýmiss 

konar fatnað og skó. Við þvoum á okkur hárið með vörum sem prófaðar hafa verið á 

dýrum auk þess sem við tökum lyf sem búin hafa verið til á sama hátt. Við heimsækjum 

dýragarða, safarí og fleira þess háttar þar sem dýrin hafa þann tilgang að skemmta 

okkur. Að sama skapi koma dýrin við sögu í trúarbrögðum okkar, list, ljóðum og 

bókmenntum. Út frá framangreindum þáttum, og fjöldamörgum öðrum, má því ætla að 

manneskjan og dýrin eru óumdeilanlega tengd á einn hátt eða annan (DeMello, 2002). 

Vitað er að hundurinn hefur fylgt manninum lengi. Menn hafa gjarnan velt fyrir sér 

uppruna og þróun á sambandi sínu við hunda og hafa fornleifafræðingar með 

sérhæfingu í greiningu á dýraleifum komist að þeirri niðurstöðu að hundurinn hafi verið 

fyrsta húsdýrið (Larson o.fl., 2012). Elstu hundategundirnar voru þó ræktaðar til veiða. 

Á sama tíma og maðurinn breiddi úr sér yfir heiminn fylgdu hundarnir með. Samhliða 

landbúnaðarbyltingunni breyttist hlutverk hundsins úr veiðum yfir í það að reka hjarðir, 

standa vörð, halda rottum frá matarbirgðum og fleira þess háttar (DeMello, 2002).  

Upphaf hundsins á þó rætur sínar að rekja töluvert fyrir landbúnaðarbyltinguna og 

ætla má að dýrið hafi því verið tamið fyrir að minnsta kosti 15.000 árum (Larson o.fl., 

2012) eða jafnvel allt að 30.000 árum. Dýr telst vera tamið þegar það er haldið í 

sérstökum tilgangi og þegar maðurinn sér nær alfarið um fjölgunina. Þannig er það í 

höndum manneskjunnar að sjá til þess að dýrin lifi af. Tamin dýr þróa oftar en ekki með 

sér erfðafræðilega eiginleika sem ekki finnast meðal villtra dýra (DeMello, 2002). Fyrir 



14 

tíma erfðafræðinnar voru ýmsar getgátur um uppruna hundsins og töldu margir 

fræðimenn þess tíma, þar á meðal Darwin, að dýrið hlyti að eiga nokkra villta forfeður 

sökum margbreytilegs útlits sem birtist með ýmsum hætti. Nýlegar rannsóknir hafa 

aftur á móti sýnt fram á að allir hundar eru erfðafræðilega komnir af úlfum (Larson o.fl., 

2012; Melina, 2010).  

Í gegnum tímans rás hafa fræðimenn gjarnan velt fyrir sér hvers vegna maðurinn fór 

að halda gæludýr. Bent hefur verið á að ungar dýra, til dæmis hvolpar og kettlingar, 

eiga margt sameiginlegt með mennskum börnum. Með því er átt við stór augu, stórt 

enni, þybbnar kinnar og þykka útlimi svo fátt eitt sé nefnt og eru það þessir þættir sem 

menn hafa sóst eftir að halda í þegar kemur að ræktun smáhunda (Archer, 1997). Aftur 

á móti spanna tegundir hunda nú nokkur hundruð og eru þær jafn misjafnar og þær eru 

margar. Þó tegundirnar séu margar hverjar afar margbreytilegar, bæði hvað varðar 

stærð og útlit, telst sannað að allir hundar eiga sama forföðurinn, eða gráúlfinn (Melina, 

2010). 

Í vestrænum samfélögum er sambandið á milli manna og gæludýra eina alvöru 

sambandið sem menn hafa við dýr. Árið 2009 bjuggu til að mynda fleiri Bandaríkjamenn 

með gæludýrum heldur en börnum. Sama ár eyddu Bandaríkjamenn meira en 45 billjón 

dollurum í mat, leikföng, fatnað og aðra hluti fyrir gæludýrin sín. 412 milljónir gæludýra 

bjuggu á yfir 71 milljón heimila í Bandaríkjunum einum sér. Þá er athyglisvert að 

gæludýr eru 100 milljónum fleiri en íbúar þar í landi (DeMello, 2002). 

Aldrei fyrr í mannkynssögunni hefur maðurinn eytt meiri tíma, peningum og orku í 

dýrategund sem einungis hefur þann tilgang að halda honum félagsskap. Í því samhengi 

má nefna að iðnaðurinn sem tengist dýrafæði, þjálfun, lækningum og fleira þess háttar 

veltir á milljörðum ár hvert. Í lok 19. aldar varð ákveðin vitundarvakning á þessu 

sérstaka sambandi og tengslum á milli manns og hunds sem varð til þess að víðamiklar 

rannsóknir hófust á hlutverki hunda í lífi manna. Fyrrnefndar rannsóknir hafa til að 

mynda sýnt fram á að gæludýr, í þessu samhengi hundar, hafa töluverð jákvæð áhrif á 

velferð og heilsufar manna sem snýr að tilfinningalegum, líkamlegum og félagslegum 

þáttum (Case, 2008). 

2.1.1 Margvísleg hlutverk hunda 

Hundar eru snjallir og hafa djúpan skilning á stórum hluta af orðaforða mannsins 

(Goldman, 2010). Tilgangur hundsins er þó töluvert víðari en einungis sá að halda 

manninum félagsskap. Í tímans rás hefur hlutverk hundsins birst með margvíslegum 

hætti og má þar til mynda nefna að hundurinn hefur gjarnan verið notaður til þess að 
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aðstoða manninn við veiðar, að reka sauðfé, sem varðhundar, leitarhundar og 

hjálparhundar svo fátt eitt sé nefnt (Svartberg og Forkman, 2002). Algengasta hlutverk 

hunda í lífi manna er þó að vera gæludýr með þann tilgang að veita manninum 

félagsskap og ánægju og má ætla að í heiminum í dag séu um 223 milljónir hunda að 

frátöldum flökkuhundum (Europe IFAH, e.d.). 

Líkt og fram kom hér að framan var fyrsta tamda dýrið hundur og var tilgangur hans 

upprunalega fyrst og fremst sá að aðstoða manninn. Hundurinn var þannig fyrsti 

ómennski félagi mannsins ef svo má að orðum komast, og var hann upphaflega taminn 

til þess að aðstoða manninn við veiðar gegn því að hann fengi hluta fengsins. Eiginleikar 

hundsins til þess að veita öryggi, gleði og leik ásamt félagslegri hæfni hans í samskiptum 

við manninn hafa að öllum líkindum birst manninum nokkuð snemma. Út frá því má 

ætla að veiðimenn og safnarar þess tíma hafi líklega hlotið ýmsan ávinning af 

hundahaldinu. 

Hundar eru enn notaðir til veiða, allt fram til dagsins í dag. Því til stuðnings má nefna 

að tugir hundategunda hafa sérstaklega verið þróaðar með tilteknar veiðiaðferðir í 

huga. Má þar til að mynda nefna þefskyn hundsins og þann eiginleika að taka eftir 

litlum dýrum í fjarska, að elta og drepa. Síðar þróaðist hlutverk hunda yfir í það að gæta 

og reka ýmis dýr á borð við kindur og geitur, hlutverk sem margir hunda gegna enn. 

Grikkir og Rómverjar til forna notuðu hunda til þess að verja samfélögin sín og 

herstöðvar. Flestir hundar hafa þann eiginleika að geta látið manninn vita þegar ógn 

steðjar að. Jafnvel smágerðir hundar henta vel sem varðhundar og þá geta stærri 

hundar einnig varið menn og dýr gegn árásum.  

Í nútímasamfélögum Evrópu gegna hundar mikilvægu hlutverki sem þeir hafa sinnt í 

mörghundruð ár. Þar sem þefskyn hunda er jafn næmt og raun ber vitni þykja þeir 

henta einkar vel til þess að leita að trufflusveppum sem vaxa neðanjarðar. Þefskynið er 

einnig notað til ýmiss konar annarra starfa á borð við leit að myglum og skordýrum á 

heimilum fólks, við eiturlyfjaeftirlit, sprengjuleit og margt fleira. Í þessu samhengi er 

vert að benda á að nýlegar rannsóknir sýna fram á að þefskyn sumra hunda hefur 

reynst hjálplegt við skimun eftir krabbameinsfrumum í mannfólki (DeMello, 2002).  

Hundurinn á mun auðveldara með að fara eftir skipunum samanborið við önnur dýr. 

Ekki er vitað með vissu hvað olli þessum eiginleika en varpað hefur verið fram nokkrum 

mögulegum skýringum. Ein skýringin er sú að í tamningarferlinu hafi hundurinn öðlast 

þann hugræna eiginleika að leysa vandamál. Aðrir fræðimenn stíga skrefinu lengra og 

halda því fram að hundurinn hafi þróast samhliða manninum sem gerði það að verkum 

að þeir urðu næmari fyrir félagslegum samskiptum (Reid, 2008; Goldman, 2010). Þá 
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hefur ungverskur sérfræðingur í samskiptum dýra, Dr. Adam Miklósi, framkvæmt ótal 

rannsóknir á hundum og úlfum til þess að skoða nánar þann eiginlega hundsins að fara 

eftir skipunum manna og hvers vegna þeir ná að aðlagast félagsheimi mannsins jafn vel 

og raun ber vitni. Ein slík rannsókn var framkvæmd á þá vegu að 13 ungir úlfar voru 

aldir upp á mennskum heimilum í sömu aðstæðum og hundar. Var það gert til þess að 

forðast að utanaðkomandi breytur á borð við umhverfi hefði áhrif á niðurstöðurnar og 

með þeim hætti var hægt að einblína fremur á erfðafræðilega eiginleika úlfa og hunda. 

Þegar úlfarnir og hundarnir voru beðnir um að framkvæma ýmsar þrautir sem fólu í sér 

að leita að matarbita og fleira þess háttar voru hundarnir snöggir að líta á mennska 

rannsakandann eftir vísbendingu á meðan úlfarnir virtust ekki líta manninn viðlits. Þá 

áttu úlfarnir í erfiðleikum með að mynda augnsamband við manninn á meðan 

hundarnir gerðu slíkt ítrekað. Bentu niðurstöðurnar því til þess að hundar eru mun 

tengdari manninnum og eru það einna helst erfðafræðilegir eiginleikar hundsins sem 

hafa áhrif (Goldman, 2010). 

Hver sem raunverulega skýringin kann að vera er vitað með vissu að hundar þróa 

með sér ákveðna væntumþykju og tengsl til eigenda sinna. Þeir leita jafnframt eftir 

gagnkvæmum tengslum og veita skilyrðislausa ást. Vináttan á milli manna og hunda er 

bæði einlæg, traust og áreiðanleg. Hægt er að fullyrða að hundar veita eigendum sínum 

meiri athygli en eigendurnir hundunum (Reid, 2008). Í því samhengi bendir DeMello 

(2002) á að gæludýr geti tekið á sig hlutverk manneskju með ýmsum hætti. Með því á 

hún við að dýrin geti til að mynda eflt félagshæfni barna og kennt þeim að sýna samúð 

með öðrum. Dýrin geta auk þess komið í stað barna fyrir fullorðna einstaklinga og aðra 

sem ekki eiga börn ásamt því að veita öldruðum og fötluðum góðan félagsskap 

(DeMello, 2002). 

2.1.2 Hundar sem úrræði í stofnanakerfum 

Rauði krossinn hefur í nokkurn tíma staðið að verkefni sem nefnist Heimasóknavinir. 

Verkefnið felur í sér að sjálfboðaliðar á vegum Rauða krossins heimsækja fólk á heimili 

þess, stofnanir eða dvalar- og hjúkrunarheimili. Slíkar heimsóknir eru með ýmsum hætti 

og má þar til að mynda nefna í formi gönguferðar, bíltúrs, upplesturs, aðstoðar við 

handavinnu og þess háttar. Gestgjafarnir eru jafn misjafnir og þeir eru margir og er þess 

vegna reynt að koma til móts við óskir þeirra eins og kostur gefst. Viðmið 

heimsóknartímans er yfirleitt um klukkustund, einu sinni í viku. Hlutverk heimsóknavina 

er jafnframt það að veita félagsskap sinn, nærveru og hlýju (Rauði krossinn, e.d.b).  
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Þar að auki mæta sumir heimasóknavinir með hund með sér. Slíkar heimsóknir fela í 

sér sambærileg verkefni og hefðbundnar heimsóknir, fyrir utan það að hundurinn 

mætir með í heimsóknirnar. Í dag mæta hundar með í heimsóknir á nær öll 

dvalarheimili á höfuðborgarsvæðinu og á mörg úti á landsbyggðinni. Verkefnið hefur 

notið mikilla vinsælda meðal fólks enda hafa rannsóknir sýnt fram á að hundar geta oft 

á tíðum náð vel til fólks og í mörgum tilfellum betur en fólk. Fyrst um sinn heimsóttu 

hundarnir einungis dvalarheimili og sambærilegar stofnanir en nú hefur töluverð 

aukning orðið á hundaheimsóknum á einkaheimili. Fólk á öllum aldri virðist njóta 

samvista við hundana og á það sama við um eigendur þeirra. Heimsóknahundur þarf að 

vera orðinn tveggja ára gamall og hafa þann kost að njóta samvista við fólk og önnur 

dýr. Hundaeigendur þurfa að sama skapi að sækja sérsniðin námskeið fyrir 

sjálfboðaliða, námskeið fyrir almenna heimsóknavini og grunnnámskeið Rauða krossins 

áður en heimsóknirnar sjálfar geta hafist (Rauði krossinn, e.d.a). 

Félagið Vigdís – Vinir gæludýra á Íslandi stendur einnig að starfi sem hundar taka 

þátt í. Félagið er aðili að lestrarverkefninu R.E.A.D. – Reading Education Assistance 

Dogs, sem hefur það markmið að efla læsi barna með því að hvetja þau til yndislesturs 

og starfa nú um fjögur þúsund sjálfboðaliðar í verkefninu um heim allan. Þartilgerðar 

lestrarstundir með hundi virðast reynast börnunum vel og þá sér í lagi þeim sem glíma 

við einhvers konar lestrarörðugleika. Hundurinn gagnrýnir hvorki né dæmir, heldur 

hjálpar barninu að slaka á og liggur rólegur á meðan á lestrinum stendur. 

Sjálfboðaliðinn, eða hundaeigandinn, ræðir loks við barnið um það sem lesið var til þess 

að aðstoða og tryggja betri lesskilning í lok lesturs. Nú hefur Borgarbókasafnið tekið 

höndum saman við félagið Vigdísi og sett á laggirnar sérstakar lestrarstundir þar sem 

börnum er boðið að heimsækja bókasafnið til þess að lesa fyrir hundana sem eru 

sérstaklega þjálfaðir til þess að hlusta (Borgarbókasafnið, e.d.). 

2.2 Tilfinningatengsl 

Í þessum kafla er fjallað um tilfinningatengslin, ástina og stuðninginn sem 

gæludýraeigendur bera til dýranna sinna og öfugt. Í lokin er fjallað stuttlega um sorgina 

sem fylgir því að missa hundinn sinn. 

Orðið gæludýr á rætur sínar að rekja allt aftur til 15. aldar á Englandi þar sem 

skilgreiningin á orðinu gæludýr (e. pets) var ofdekrað barn (DeMello, 2002). Gæludýr er 

dýr sem býr á mennsku heimili. Mörg þeirra búa reyndar ekki inni á heimilinu sjálfu 

heldur einungis í bakgarðinum eða í hlöðum þó flest fái að vera innandyra. Það var þó 

ekki fyrr en á 18. öld sem fólk fór að gefa gæludýrunum sínum nafn. Í vestrænum 



18 

samfélögum er hefð að nefna gæludýrin og með því móti geta gæludýraeigendur talað 

við og um gæludýrin sín líkt og það gerir um aðra sem þeim þykir vænt um. Það að 

nefna gæludýr felur einnig í sér tilfinningaleg tengsl ásamt því að persónuleiki dýrsins 

verður skýrari.   

Hundar og kettir eru spendýr sem deila svipuðum skapgerðareinkennum og 

skapsveiflum með manninum jafnvel þó dýrin kunni að sýna þau með öðruvísi hætti. 

Sumir fræðimenn hafa jafnvel gengið svo langt að segja að dýrin séu tilfinningamiklar 

mannverur með afar fábreytt gáfnafar. Samt sem áður líta flestir gæludýraeigendur svo 

á að dýrin þeirra geti skilið þá og talað við þá. Í 80 manna úrtaki gæludýraeigenda 

sögðust 79% þeirra tala við gæludýrin sín líkt og þau væru manneskjur og trúðu því að 

gæludýrin væru næm fyrir tilfinningum eigenda sinna (DeMello, 2002).  

Einnig hefur verið bent á að stór meirihluti, eða um 85%, gæludýraeigenda lítur á 

gæludýrin sín sem fjölskyldumeðlimi (Archer, 1997; Tuzeo-Jarolmen, 2007). Því til 

stuðnings má nefna að bandarísk rannsókn leiddi í ljós að 57% svarenda myndu frekar 

velja að taka hundinn sinn með sér ef þeir yrðu fastir á eyðieyju heldur en manneskju 

(Walsh, 2009b). Þá ber að nefna að um 56% hunda sofa inni í svefnherbergi eiganda 

síns og fá flestir að deila með þeim rúmi (DeMello, 2002). Einnig eru dæmi um að 

brúðgumar geri hundana sína að svaramanni sínum og þá hafa hörð forsjárdeilumál átt 

sér stað yfir hundum (Archer, 1997).  

Samt sem áður hefur hlutverk gæludýra í rannsóknum um fjölskyldugerð, meðferð 

og fleira þess háttar lítið sem ekkert verið rannsakað. Þegar fjölskyldur eru beðnar um 

að nefna helsta ávinning þess að eiga gæludýr er algengast að nefnt sé félagsskapinn, 

ástúðina og gleðina sem þeim fylgir. Dýr svara athygli og ástúð af mikilli ákefð og veita 

eigendum sínum skilyrðislausa ást á móti. Að sama skapi er sálrænn og félagslegur 

stuðningur fólginn í tengslum manna við gæludýrin sín. Það er ekki að ástæðulausu að 

sumir gæludýraeigendur velja að verja tíma með gæludýrinu sínu fram yfir maka eftir 

langan vinnudag þar sem móttökurnar einkennast oftar en ekki af ást, umhyggju og 

dómlausum stuðningi (Walsh, 2009b). 

Ein helsta ástæða þess að maðurinn heldur gæludýr er einfaldlega sú að hann kann 

að meta skilyrðislausu ástina sem dýrin bera til eigenda sinna. Dýrin dæma ekki og elska 

eigendur sína þrátt fyrir ýmsa þætti sem maðurinn telur neikvæða í sínu fari. Má þar til 

dæmis nefna þyngd, útlit, fjárhagsstöðu og jafnvel persónuleika. Mikil gleði er fólgin í 

því að hafa einhvern í lífi sínu sem vekur upp jafn jákvæðar tilfinningar. Þar sem 

gæludýrin eru jafn tengd eigendum sínum og raun ber vitni er vert að nefna að þegar 

eigendunum líður illa og eru sorgmæddir virðast gæludýrin finna það á sér og bregðast 
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við samkvæmt því (DeMello, 2002). Nýlegar rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að börn 

leiti til gæludýranna sinna þegar þau þurfa á hughreystingu, öryggi og tilfinningalegum 

stuðningi að halda. Á það ýmist við þegar þau finna til reiði, eru sorgmædd eða glöð. Í 

því samhengi er talið líklegt að gæludýrin stuðli að betri andlegri líðan og geti minnkað 

annan tilfinningalegan vanda á borð við kvíða og þunglyndi hjá eigendum sínum 

(Purewal o.fl., 2017). 

Til eru áreiðanlegar heimildir fyrir því að fólk líti á samband sitt við gæludýr á sama 

hátt og það lítur á samband sitt við börn. Því til stuðnings má nefna að 

gæludýraeigendur koma fram við gæludýrin sín líkt og við börn, til dæmis með því að 

halda á þeim og knúsa þau, leika við þau á móðurlegan hátt og tala við þau á barnamáli 

(e. baby talk) (Archer, 1997). Þetta helst í hendur við aðrar félagsfræðilegar rannsóknir 

en félagsfræðingar sem rannsakað hafa sambandið á milli manna og hunda vilja meina 

að þegar gæludýraeigendur eiga í samskiptum við gæludýrin sín nota þeir tiltekinn tón í 

röddinni, ekki ólíkan því sem kallast barnamál. Þetta á einnig við um hegðun þeirra, 

látbragð og hreyfingu.  

Samkvæmt félagsfræðingnum Clinton Sanders sem hefur breiðan bakgrunn í slíkum 

rannsóknum skiptir tungumálið einmitt höfuðmáli í samskiptum manna og hunda. Hann 

heldur því fram að tungumálið geri mönnum og hundum kleift að byggja upp sinn eigin 

raunveruleika. Gæludýraeigendur telja að í þessu sé fólginn ákveðinn styrkur og tala 

flestir bæði við dýrin sín og í gegnum þau í samræðum við aðra (DeMello, 2002).  

Einnig hefur verið bent á að gæludýr geti vel tekið að sér hlutverk sem staðgenglar 

foreldra eða maka. Með því er átt við að hundar geti uppfyllt tilfinningalega þörf manna 

og því til stuðnings má nefna að margir finna fyrir öryggi í nærveru hundsins síns 

(Archer, 1997). Þar sem gæludýr bæði veita og þiggja ástúð geta þau að hluta uppfyllt 

tengslaþörf barna. Á það sér í lagi við um börn sem hafa þróað veik tengsl við foreldra 

eða aðra umönnunaraðila í sínu lífi og eru óörugg, kvíðin, einmana, með 

aðskilnaðarkvíða og lágt sjálfsmat. Á unglingsárunum er sjálfsmynd einstaklinganna til 

að mynda oft á tíðum nokkuð viðkvæm og stundum í molum, sökum mikilla 

þroskabreytinga sem fylgja tímabilinu. Í því samhengi er bent á kosti gæludýra þar sem 

þau virðast veita tiltekinn stuðning í tengslum við sjálfsmyndina og sporna gegn 

einmanaleika, sem ungmenni þarfnast einna mest (Purewal o.fl., 2017).  

2.2.1 Sorgin við að missa gæludýr 

Eitt helsta vandamálið sem fylgir því að mynda tengsl við gæludýr er það að í nánast 

öllum tilfellum mun eigandinn koma til með að lifa mun lengur. Líkt og á við um önnur 
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náin sambönd sem maðurinn myndar við aðra á lífsleiðinni, getur sorgarferlið sem fylgir 

missinum verið óbærilegt (DeMello, 2002). Sorgin við það að missa gæludýr er 

sársaukafull, djúp og jafngildir oftast því að missa nákominn fjölskyldumeðlim eða vin. 

Munurinn er aftur á móti sá að fæstir gæludýraeigendur upplifa mikla reiði við missinn 

heldur djúpa sorg. Líkt og á við um að mannlegan missi getur sorgarferlið við það að 

missa gæludýr birst með margvíslegum hætti og er upplifun hvers og eins ólík (Tuzeo-

Jarolmen, 2007). 

Elizabeth Kübler-Ross talar um fimm þætti í tengslum við mennskan missi eða 

afneitun, þrá, reiði, þunglyndi og loks sátt. Bent hefur verið á þessir þættir í sorgarferli 

eiga einnig við hjá þeim sem missa gæludýrin sín. Ýmsar rannsóknir hafa ítrekað sýnt 

fram á að því tengdari sem eigandi er gæludýrinu sínu, því erfiðari er sorgin. Sorgin 

virðist einnig vera erfiðari ef einstaklingurinn fær lítinn skilning og stuðning frá öðru 

fólki og ef viðkomandi er að ganga í gegnum streituvaldandi tímabil í sínu lífi. Jafnvel þó 

flestir telji að sorgin við það að missa gæludýr sé erfiðari fyrir gæludýraeigendur sem 

ekki eiga börn og þá sem einungis eiga eitt gæludýr er raunin önnur (DeMello, 2002). 

Niðurstöður sumra rannsókna sem snúa að sorg í tengslum við dauða gæludýrs 

benda til þess að margir syrgja gæludýrin sín til jafns við fjölskyldumeðlim. Ein slík bresk 

rannsókn sem samanstóð af svörum 88 þátttakenda sýndi til að mynda fram á að 74% 

þátttakenda syrgðu gæludýrin sín gríðarlega og hugsuðu ítrekað til þeirra. Jafnframt 

sögðust 60% þátttakenda heillast af dýrum sem minntu þá á sitt dýr sem þau höfðu 

misst. Aftur á móti var lægra hlutfall þátttakenda sem fann fyrir þunglyndi og mikilli 

reiði í kjölfar þess að hafa misst gæludýr, ólíkt því sem sýnt hefur verið fram á í 

rannsóknum í tengslum við ástvinamissi. Í þessu er fólgin ákveðin mótsögn þar sem 

aðrar rannsóknir sýna hið öfuga; að lítill munur sé á milli þess að syrgja gæludýr og að 

syrgja ástvin og að þetta tvennt sé vel samanburðarhæft (Tuzeo-Jarolmen, 2007). 

Þá er vert að nefna að margir hundaeigendur losa sig við hundana sína af fúsum og 

frjálsum vilja þegar þeir eldast. Dæmi eru um að einungis þriggja ára gömlum hundum 

sé skipt út fyrir ungan hvolp. Fiona Gammell sem starfað hefur við velferð dýra á Írlandi 

í yfir 40 ár segir að þetta fyrirkomulag sé tiltölulega nýtt af nálinni og tengist ríkjandi 

hugsunarhætti fólks um að verða að eiga allt það besta og þannig sé ýmsu fórnað. Þá 

nefnir hún að ef fólk sæi hversu sorgmæddir og eyðilagðir hundar verða þegar þeim er 

komið fyrir í hundaathvörfum þar í landi myndu flestir hugsa sig tvisvar um (Fegan, 

2017). 
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2.3 Margvíslegur ávinningur hundahalds 

Þessi kafli skýrir frá ýmsum ávinningi sem fólginn er í hundahaldi. Í því samhengi er átt 

við tiltekinn ávinning í tengslum við tilfinningar, hegðun, heilsu og velferð manna. Í lok 

kaflans er svo fjallað stuttlega um dýr í lífi barna, framsetningu þeirra í vestrænum 

samfélögum og hugsunarháttinn sem einkenndi Viktoríutímann. 

Persónulegur ávinningur þess að eiga gæludýr er ekki einungis tilfinningalegur 

heldur hefur einnig verið bent á tiltekinn ávinning í tengslum við heilsu og velferð. Ef 

bornir eru saman gæludýraeigendur og fólk sem ekki á gæludýr má sjá að fyrrnefndi 

hópurinn er í minni hættu á að greinast með lífeðlisfræðilega kvilla á borð við hjarta- og 

æðasjúkdóma af ýmsu tagi. Gæludýraeigendur eru að sama skapi ólíklegri til þess að 

sýna áköf viðbrögð við stressi, að glíma við geðrænan vanda ásamt því að þurfa síður að 

leita til heilsugæslu í samanburði við þá sem ekki eiga gæludýr (Archer, 1997).  

Vitað er til þess að hundar geta minnkað streitu eigenda sinna hvort sem um er að 

ræða fólk á gamals aldri, fullorðið fólk eða börn. Fræðimenn hafa gjarnan velt þessu 

fyrir sér og skoðað hvers vegna návist vinalegs hunds getur haft slík áhrif. Einn 

möguleikinn er sá að slík návist gegnir hlutverki „tengslaímyndar“ (e. attachment figure) 

sem veitir öryggi. Þar af leiðandi má ætla að tengslakenning Bowlby sé nógu breið til 

þess að ná yfir dýr sem tengslaímynd manna og öfugt (Melson, 2002). Margir 

fræðimenn sem fást við hegðun og þroska barna halda því fram að grunnurinn að 

tengslakenningunni sé einmitt þörf barna fyrir öryggi (Tuzeo-Jarolmen, 2007).  

Í því samhengi má einnig nefna að ýmislegt bendir til þess að návist dýra auðveldi 

mannlega félagsfærni bæði fyrir börn og fullorðna. Þegar uppi er staðið bendir margt til 

þess að samskipti manna við dýr, sér í lagi gæludýr, hafi víðtæk áhrif á velferð manna 

(Melson, 2002; DeMello, 2002). Sem dæmi má nefna að niðurstöður rannsóknar Grimm 

(2015) benda til þess að augnsamband hunds við eiganda sinn virkji sömu 

hormónaviðbrögð og augnsamband manns og ungabarns. Bent er á að vísbendingar séu 

til þess að hundar hafi tileinkað sér tengslamyndunarkerfi mannsins og í ljósi þess sé 

betur hægt að skilja hvers vegna hundurinn þróaðist sem félagi mannsins fyrir 

mörgþúsund árum. Í nútímasamfélagi hefur þessi vitneskja verið nýtt á margvíslegan 

hátt og þannig hafi samskipti við hjálparhunda reynast einhverfum vel og þeim sem 

glíma við áfallastreituröskun (Grimm, 2015). 

Jafnvel þó að almennt sé mikið talað um hvernig gæludýr geti tekið að sér hlutverk 

sem besti vinur mannsins og veitt honum félagslegan stuðning, hafa rannsóknir á 

sviðinu lítið skoðað hvernig gæludýrin geti stuðlað að vinasamböndum og tengslum 

manna á milli (Wood o.fl., 2015). Samkvæmt Purewal og félögum (2017) geta samskipti 
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við dýr haft jákvæð áhrif á tilfinningar, hegðun, vitsmuni, nám og félagshæfni mannsins 

(Purewal o.fl., 2017).  

Ein rannsókn ákvað því að beina sjónum sínum að félagslega þættinum í tengslum 

við gæludýrahald og skoðaði í því samhengi þrjú atriði; myndun vinasambanda, 

félagslegt tengslanet og það að kynnast öðru fólki. Rannsóknin var framkvæmd með því 

að hringt var tilviljunarkennt í  íbúa Perth borgar í Ástralíu og íbúa þriggja borga í 

Bandaríkjunum (San Diego, Portland og Nashville). Voru þátttakendur spurðir ýmissa 

spurninga í tengslum við gæludýrin sín og meðal annars hvort þeir hefðu áður myndað 

vinasambönd út frá gæludýrinu sínu og kynnst þannig öðru fólki. Niðurstöðurnar bentu 

til þess að gæludýrin virtust raunverulega stuðla að vinasamböndum fólks og félagslegu 

tengslaneti þess meðal nágranna í hverfinu sem þátttakendur bjuggu í. Þar sem 

félagsleg einangrun er sífellt að verða meira vandamál í samfélögum heimsins í dag er 

mikilvægt að styrkja verndandi þætti sem eru vinasambönd og félagslegur stuðningur. 

Eru niðurstöður rannsóknarinnar því afar mikilvægar í ljósi þess að þær sýna fram á að 

gæludýrahald virðist fela í sér framangreinda verndandi þætti. Þá er bent á að gæludýr 

séu mikilvægur hluti af þróun heilbrigðra hverfa (Wood o.fl., 2015). Þetta helst í hendur 

við niðurstöður sambærilegra rannsókna sem snúa að börnum og ungmennum. Benda 

þær til að mynda á að gæludýrahald barna og ungmenna hefur jákvæð áhrif á 

félagslegan þroska þeirra. Með félagslegum þroska er átt við styrkingu á félagslegum 

tengslanetum í þeirra lífi, félagslega hæfni í samskiptum og fleira þess háttar (Purewal 

o.fl., 2017). 

Þá hafa niðurstöður sambærilegra rannsókna sýnt fram á að hundar geti verið 

ákveðnir ísbrjótar (e. ice-breakers) í samskiptum. Var meðal annars sýnt fram á að 

hundar væru oft ástæða þess að  hundaeigendurnir hófu samtöl við ókunnugt fólk eða 

kunningja sem þau þekktu lítið fyrir, eða öfugt. Þá hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að 

fólk sem fer út að ganga með hundana sína er líklegra til þess að upplifa félagsleg 

samskipti og samræður í samanburði við þá sem fara einsamlir út að ganga. 

Niðurstöður ástralskrar rannsóknar bentu enn fremur til þess að 40,5% þátttakenda 

sem allir voru gæludýraeigendur, héldu því fram að þeir hefðu kynnst öðru fólki í 

hverfinu sínu vegna gæludýrsins (Wood o.fl., 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að gæludýr geti haft áhrif á hegðun, tilfinningar og 

jafnvel heilsu eigenda sinna (Archer, 1997; DeMello, 2002; Purewal o.fl., 2017). Nýlegar 

rannsóknir benda enn fremur til þess að gæludýr hafi einnig áhrif á skoðanir og viðhorf 

eigenda sinna til annarra dýra og til annars fólks. Það að búa með gæludýri hefur hvað 

mestu áhrifin á með hvaða hætti viðhorf fólks til annarra dýra birtist. Má þar til að 
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mynda nefna að þeir sem búa með gæludýri hafa jákvæðari viðhorf gagnvart öðrum 

dýrum í samanburði við þá sem ekki eiga gæludýr. Á fullorðinsárum eru viðhorf fólks til 

gæludýra sterklega mótuð af því hvort einstaklingarnir áttu gæludýr sem börn. Þeir sem 

áttu gæludýr í æsku eru töluvert líklegri til þess að líka við dýr og að sama skapi að vilja 

eiga gæludýr á fullorðinsárum (DeMello, 2002). Þá hefur verið bent á að 

barnafjölskyldur eru töluvert líklegri til þess að eiga gæludýr í samanburði við heimili 

þar sem ekki búa börn (Purewal o.fl., 2017). 

2.3.1 Hundar í lífi barna 

Dýr og framsetning þeirra er afar áberandi í vestrænum samtímasamfélögum. Það má í 

raun segja sem svo að börn séu umkringd dýrum á einn hátt eða annan allt frá blautu 

barnsbeini. Má þar til dæmis nefna í formi leikfanga, í sjónvarpsefni og bókum ásamt 

því að algengt er að fatnaður og annað slíkt sé skreytt dýramyndum. Raunveruleg dýr 

spila einnig stórt hlutverk í þessu samhengi þar sem nær öll börn njóta þess að 

heimsækja dýragarða og söfn sem tengjast náttúrunni og dýralífi. Að sama skapi heilla 

heimildamyndir um dýr flest börn og á einhverjum tímapunkti mun stór meirihluti 

barnanna sjálf eiga gæludýr. Því til stuðnings má nefna að ótal rannsóknir hafa sýnt 

fram á að yfir 90% barna sýna fram á löngun til þess að eiga gæludýr ef þau eiga ekki 

slík fyrir. Til eru margvísleg sönnunargögn þess eðlis að dýr geti haft jákvæð áhrif á 

tilfinninga- og félagsþroska barna (Serpell, 1999). 

Sagnfræðingurinn Katherine Grier bendir á að á Viktoríutímanum voru dýr notuð til 

þess að kenna börnum af millistétt ýmis gildi á borð við góðmennsku og sjálfsstjórnun. 

Á þeim tíma var talið að samband barns við hund stuðlaði að jákvæðum eiginleikum 

barnsins. Rannsóknir í tengslum við sambandið á milli manna og hunda hafa sýnt fram á 

að það að búa með hundi hefur jákvæð tilfinningaleg, andleg og líkamleg áhrif. Sá 

hugsunarháttur sem einkenndi Viktoríutímann; að hundar kenni börnum jákvæða 

eiginleika á borð við góðmennsku og samúð á enn við rök að styðjast í dag. Slíkar 

rannsóknir benda enn fremur til þess að þegar barn myndar tengsl við gæludýr sýnir 

barnið frekar af sér góðlátlega hegðun og meiri samúð í samanburði við önnur börn 

(DeMello, 2002).  

Nýlegar rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að börn leiti til gæludýranna sinna þegar 

þau þurfa á hughreystingu, öryggi og tilfinningalegum stuðning að halda. Á það ýmist 

við þegar þau finna til reiði, eru sorgmædd eða glöð. Í því samhengi er talið líklegt að 

gæludýrin stuðli að betri andlegri líðan og geti minnkað annan tilfinningalegan vanda á 

borð við kvíða og þunglyndi hjá eigendum sínum (Purewal o.fl., 2017). 
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2.4 Kenningar og líkön 

Þessi kafli gerir grein fyrir klassískum kenningum og líkönum þekktra fræðimanna innan 

þroskasálfræðinnar sem gjarnan er stuðst við í rannsóknum er snúa að börnum. Fyrst er 

fjallað almennt um kenningarnar og líkönin út frá fræðilegu sjónarhorni og það síðan 

skoðað á ítarlegri hátt í tengslum við hundahald barna. Annars vegar er fjallað um 

vistfræðilíkan Bronfenbrenner og hins vegar um kenningar þeirra Bowlby og Harlow um 

tengslamyndun.  

2.4.1 Vistfræðilíkan Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner (f. 1917 - d. 2005) var bandarískur ríkisborgari af rússneskum 

ættum, frumkvöðull innan sálfræðinnar og þekktastur fyrir vistfræðilíkan sitt. Þegar 

Bronfenbrenner var sex ára flutti hann ásamt fjölskyldu sinni frá Moskvu, höfuðborg 

Rússlands, til Bandaríkjanna. Þar stundaði hann nám í tónlist og sálfræði við Cornell 

háskólann. Síðar lauk hann meistaragráðu í menntunarfræðum frá Harvard háskóla og 

loks doktorsgráðu í þroskasálfræði frá Michigan háskóla (Zierten og Gilstrap, e.d.). 

Bronfenbrenner (1994) taldi mikilvægt að skoða bæði ytri sem og innri áhrifaþætti í 

umhverfinu í rannsóknum á börnum og þróaði út frá þeirri hugmynd svokallað 

vistfræðilíkan sem mikið hefur verið notað allar götur síðan. Líkanið þróaði hann út frá 

margvíslegum rannsóknum á þroska barna og setti fyrst fram grunninn að því í kringum 

1970. Bronfenbrenner var fremur gagnrýninn á þroskasálfræðilegar rannsóknir þess 

tíma þar sem honum þótti nauðsynlegt að þær yrðu framkvæmdar í náttúrulegu 

umhverfi daglegs lífs. Hann lagði einnig áherslu á að slíkar rannsóknir sneru fyrst og 

fremst að æskilegri hegðun barna en ekki óæskilegri hegðun líkt og bróðurpartur 

rannsókna þess tíma. Meginhugmynd Bronfenbrenner var sú að til þess að skoða 

þroska barna þyrfti að taka mið af æskilegri hegðun barna í þeirra rétta umhverfi. 

Samkvæmt honum er ekki hægt að skilja mannlegan þroska án þess að skoða alla hluta 

vistfræðilíkansins (Bronfenbrenner, 1994).  

Vissulega er hægt að styðjast við líkanið í margvíslegum rannsóknum og eru ótal 

dæmi um að fræðimenn hafa notað það á annan hátt en til þess að skoða þroska barna. 

Í doktorsritgerð sinni fjallaði Hrund Þórarinsdóttir til að mynda um uppeldissýn feðra og 

studdist að miklu leyti við vistfræðilíkan Bronfenbrenner til þess að öðlast dýpri skilning 

á þroska í því hlutverki (Hrund Þórarinsdóttir, 2015). Ragný Þóra Guðjohnsen (2016) 

studdist einnig við vistfræðilíkan Bronfenbrenner í doktorsritgerð sinni þar sem hún 

skoðaði hugmyndir ungs fólks um hvað felst í því að vera góður borgari. 

Meginniðurstöður hennar benda til þess að samkennd og borgaravitund ungs fólks 
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mótist af uppeldisháttum þeirra sem falla undir nærumhverfið, eða míkrókerfið, en 

einnig af ýmsum gildum samfélagsins sem tilheyra makrókerfinu (Ragný Þóra 

Guðjohnsen, 2016). Þar sem viðfangsefni þessarar rannsóknar snýr að þroska barna og 

tengslum þeirra við hunda verður barnið aftur á móti miðpunktur eftirfarandi lýsingar á 

líkaninu. 

Til þess að gera sér í hugarlund myndræna framsetningu vistfræðilíkansins er ágætt 

að ímynda sér rússnesku dúkkuna babúsku. Líkt og í leikfanginu þekkta, þá þróast þroski 

mannsins út frá innsta kerfinu til þess ysta en öll eru þau samtengd. Bronfenbrenner 

(1979; 1994) sem vann á starfsævi sinni sífellt að endurbótum á vistfræðilíkani sínu 

kallaði innsta kerfið míkrókerfi (e. microsystem) og er það í raun nærumhverfi barnsins. 

Í þessu kerfi eru til að mynda fjölskyldan, skólinn og vinir barnsins, allt þættir sem gegna 

mikilvægu hlutverki í daglegu lífi þess. Mesókerfið (e. mesosystem) er næsta kerfi við 

míkrókerfið og eru þau nátengd. Líkt og í míkrókerfinu tengist mesókerfið nærumhverfi 

barnsins en er ólíkt að því leytinu til að þar tengjast tveir eða fleiri þættir saman. Sem 

dæmi má nefna tengslin á milli heimilis og skóla, til dæmis þegar kennari barnsins 

heldur foreldrafund. Þriðja kerfið nefnist exókerfið (e. exosystem). Í stuttu máli felur 

það í sér tengsl á milli tveggja eða fleiri ólíkra þátta og er að minnsta kosti einn af 

þessum þáttum ekki nátengdur barninu sjálfu. Dæmi um slíkt getur verið tengslin á milli 

heimilis og vinnustaðar foreldris. Jafnvel þó vinnustaður foreldra barnsins sé ekki 

beintengt barninu sjálfu geta tengslin þarna á milli haft mikil áhrif. Segjum sem svo að 

móðir barnsins hafi átt erfiðan dag í vinnunni og kemur heim þreytt og kvíðin getur það 

haft víðtæk áhrif á heimilislífið og þar af leiðandi á barnið og þroska þess. Exókerfið er 

stundum nefnt stofnanakerfi því undir það falla ýmsar stofnanir og kerfi sem snúa að 

stórum málaflokkum í samfélaginu, eins og mennta- og heilbrigðismálum. Á eftir 

exókerfinu kemur makrókerfið (e. macrosystem) en það getur verið mjög breytilegt 

eftir því í hvaða samfélagi barnið býr. Ríkjandi menning og gildismat samfélagsins, 

regluverk eins og ýmis lög og reglugerðir og efnahagur landsins eru allt þættir í 

makrókerfinu. Þessir þættir makrókerfisins geta haft áhrif á önnur kerfi eins og 

exókerfið, samskipti í mesókerfinu og aðila í míkrókerfinu – og þannig barnið sjálft. Það 

getur til að mynda haft töluverð áhrif á þroska barns ef mikil kreppa herjar á þjóðfélagið 

á uppeldisárum þess. Síðasta kerfið og jafnframt það ysta nefnist krónókerfið (e. 

chronosystem) og líkt og makrókerfið er það margbreytilegt. Krónókerfið er tiltekið 

tímakerfi og undir það falla ýmsir atburðir sem geta haft áhrif á þroska barnsins. Áhrif 

hvers atburðar fara aftur á móti alfarið eftir aldri og þroska barnsins hverju sinni. 
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Líkt og áður hefur komið fram bendir margt til þess að langflestir gæludýraeigendur 

líti á gæludýrin sín til jafns við aðra fjölskyldumeðlimi (Walsh, 2009b). Ef litið er á 

vistfræðilíkanið út frá barni sem hundaeigenda í miðpunkti þess má ætla að hundurinn 

falli undir míkrókerfið, innsta kerfið, og tilheyri því nærumhverfi barnsins. Sé hundurinn 

hluti míkrókerfisins er hann einnig hluti af mesókerfinu þar sem þau eru nátengd. Í 

millikerfinu svokallaða tengjast þættir nærumhverfisins og dæmi um slíkt getur verið 

tengsl milli heimilisins og hundsins. Umönnun gæludýra er mikilvægur þáttur sem 

vissulega hefur áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og heimilislífið í heild. Í exókerfinu bætast 

við þættir ótengdir barninu og hundinum en geta þó haft bein áhrif. Dæmið um 

vinnustað foreldris sem tekið var hér að framan getur einnig átt við í þessu samhengi og 

að sama skapi haft áhrif á hundinn. Segjum sem svo að foreldri sé þreytt eftir vinnu og 

hafi ekki orku í að sinna daglegum þörfum hundsins. Í ljósi þess að exókerfið er gjarnan 

nefnt stofnanakerfið má ætla að þær stofnanir sem tengjast hundinum séu einna helst 

dýraspítalar, dýraverslanir og annað slíkt. Undir makrókerfið falla aftur á móti ýmis 

ríkjandi gildi og lög í landinu og ef við lítum á hundinn má ætla að ýmsar reglugerðir í 

tengslum við hundahald flokkist undir það kerfi. Ysta kerfið í vistfræðilíkaninu er eins og 

áður kom fram breytilegt og snertir alla. Þar gildir því það sama um hunda og menn. 

2.4.2 Kenning Bowlby um tengslamyndun 

John Bowlby (f. 1907 - d. 1990) var enskur barnageðlæknir, þekktastur sem 

upphafsmaður kenningarinnar um tengslamyndun (Brody, e.d.). Bowlby útskrifaðist úr 

Cambridge háskóla árið 1928 þar sem hann hafði hlotið mikla vísindalega þjálfun í því 

sem nú þekkist sem þroskasálfræði. Að námi loknu starfaði Bowlby sem sjálfboðaliði í 

skóla fyrir börn með slæma aðlögunarhæfni og í kjölfarið ákvað hann að breyta örlítið 

um stefnu og hóf síðar nám, þjálfun og loks starfsferil sinn sem barnageðlæknir. Í 

gegnum starfsferil sinn lagði Bowlby margt til málanna innan sviðsins og rannsóknir 

hans snerust að mestu leyti að áhrifum tengsla og missis. Í því samhengi færði hann rök 

fyrir því að undirstöðuatriði tengsla væri nánd (Bretherton, 1992). Móðurástin var 

honum hugfangin og vildi hann meina að velgengni manna í samböndum við aðra ætti 

rætur sínar að rekja til fyrstu tengslamyndunar lífsins, það er að segja á milli ungabarns 

og móður sem aðal umönnunaraðila þess (Brody, e.d.). 

Samkvæmt kenningunni einkennist tengslasambandið á milli móður og ungabarns af 

nánd, trausti og öryggi. Þegar ungabarnið myndar örugg tengsl við móður eða 

umönnunaraðila sinn fullnægir það líffræðilegum hvötum sínum og þörfinni til þess að 

tengjast annarri lífveru. Bowlby vildi meina að barn sem ekki hefði myndað slík tengsl í 
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upphafi við móður sína væri óhæft um að þróa með sér grunninn að innra öryggi. Með 

innra öryggi átti Bowlby við undirstöðu sjálfstæðis á fullorðinsaldri. Barn sem ekki hefur 

náð að byggja upp slíkt innra öryggi er líklegt til þess að upplifa bæði óöryggi og ótta 

ásamt því að tilfinningalegum þroska þess er stefnt í hættu (Bowlby, 1969).  

Kenning Bowlby um tengslamyndun nær til allra spendýra þar sem grunnhugmyndin 

er sú að nánd milli móður og unga byggist á umönnun og öryggi. Út frá þeirri hugmynd 

þróaði hann sérstakt tengslakerfi sem felur í sér að barnsgrátur, köll, bros og síðar það 

að elta og toga í kallar fram tiltekna þörf hjá móðurinni til þess að vernda og annast 

barnið. Jafnvel þó Bowlby hafi lagt áherslu á að tengslakerfið ætti bæði við manneskjur 

og önnur dýr vildi hann meina að börn gætu einungis tengst mennskum 

umönnunaraðilum (Melson, 2002).  

Ef kenning hans er skoðuð út frá barni og hundi er vel hægt að yfirfæra tengslin. 

Flestir sem eiga hund nefna öryggið og nándina sem viðkomandi deilir með hundinum 

sínum. Vissulega grætur hundur ekki eða kallar, en ætla má að þegar hundur vælir, 

sýnir umhyggju og eltir eiganda sinn kallar það fram tiltekna þörf hjá eigandanum til að 

vernda og hugsa um hundinn sinn. Einnig er vel hægt að líta á kenninguna út frá hundi 

sem umönnunaraðila þar sem börn virðast leita til hundsins þegar þau þarfnast öryggis 

og nándar. 

2.4.3 Kenning Harlow um tengslamyndun 

Harry Harlow (f. 1905 - d. 1981) var bandarískur sálfræðingur, þekktastur fyrir 

umdeilanlegar og grimmilegar tilraunir sínar á rhesus öpum. Harlow ólst upp í Iowa fylki 

í Bandaríkjunum og hóf upphaflega nám í ensku við Stanford háskóla. Einkunnir hans 

voru aftur á móti svo lélegar að hann ákvað að skipta yfir í sálfræði. Árið 1930 

útskrifaðist hann svo með doktorsgráðu í sálfræði og fékk í kjölfarið stöðu við 

Wisconsin-Madison háskóla þar sem fyrrnefndar tilraunir hans fóru að mestu leyti fram 

(Cherry, 2017). 

Á síðari hluta sjötta áratugarins ól Harlow upp rhesus apaunga með dúkkur sem 

staðgengilsmæður. Ein staðgengilsmóðirin var umvafin mjúku efni á meðan önnur 

staðgengilsmóðirin var úr vír, en framleiddi mjólk. Andstætt því sem flestir áttu von á; 

að ungarnir veldu móðurina sem veitti þeim næringu, völdu apaungarnir að verja 

mestum tíma með mjúku móðurinni. Rannsóknir Harlow drógu að sér mikinn áhuga 

innan sviðsins sökum mikilvægi þess að skilja eðlilega þróun tilfinninga í mönnum og 

frávik sjúkdóma. Líkt og bent er á í flestum kennslubókum sálfræðinnar í dag, virtust 
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tilraunir Harlow sanna hugmyndir geðlæknisins John Bowlby um að nánd og öryggi 

skipta hvað mestu í tengslasambandi milli móður og ungabarns (Vicedo, 2010). 

Líkt og bent var á hér að framan, er vel hægt að yfirfæra kenningu Bowlby á 

tengslasamband á milli barns og hunds. Það sama má segja um tengslakenningu 

Harlow. Þar sem flest bendir til þess að ungar dýra sækist í hlýju og öryggi má ætla að 

slíkt geti mannsbörn nálgast í gegnum hundinn sinn jafnvel þó hann veiti ekki líkamlega 

næringu. 

2.5 Hegðunar- og tilfinningavandi 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um almenna heilsu barna og ungmenna. Síðar er fjallað 

um þann hegðunar- og tilfinningavanda sem börn þátttakenda voru að glíma við og 

vandinn skilgreindur út frá alþjóðlegu greiningarkerfi amerísku geðlæknasamtakanna 

sem finna má í handbókinni um DSM-V. Vandanum er skipt niður eftir 

hegðunarröskunum, kvíðaröskunum, lyndisröskunum og taugaþroskaröskunum. Loks er 

fjallað stuttlega um mælingar á slíkum vanda með sérstaka áherslu á greiningarkerfin 

DSM-V og ICD-10 sem einna mest hafa verið notuð hér á landi. 

 Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization), eða 

WHO, er andleg heilsa tiltekið ástand þar sem einstaklingurinn áttar sig á verðleikum 

sínum, nær að takast á við amstur daglegs lífs, sinna arðbærri vinnu og leggja þannig 

sitt af mörkum til samfélagsins (World Health Organization, 2004). Andleg heilsa er 

jafnan talin vera undirstaða almennrar velferðar og lífsgæða. Á það ekki einvörðungu 

við um einstaklingana sjálfa heldur samfélagið í heild þar sem samfélagið hagnast sé 

andleg heilsa þegna þess góð. Andlega heilbrigðum einstaklingi er gjarnan lýst sem svo 

að hann hafi bæði ríka persónulega velferð og ákjósanlega sálfélagslega virkni (Enns 

o.fl., 2016).  

Eins og staðan er í dag eru andleg veikindi stórtækur vandi á heimsvísu og ein helsta 

orsök þjáninga mannsins. Samkvæmt WHO glíma 450 milljónir einstaklinga, eða einn af 

hverjum fjórum, við andleg veikindi eða hegðunarvanda einhvern tímann á lífsleiðinni 

(World Health Organization, 2004).  

Samkvæmt rannsóknum hefur andlegri heilsu barna og ungmenna hrakað og á 

hverju ári greinast fleiri börn og ungmenni með geðræn vandamál. Niðurstöður 

rannsóknar í tengslum við heilsu og líðan barna og ungmenna sem framkvæmd var af 

Rannsóknum og greiningu (2014) sýndu fram á að líkamleg og andleg vellíðan barna og 

ungmenna fer að mestu eftir heimilisaðstæðum þeirra. Þetta styðja sambærilegar 

rannsóknir sem benda á að bakgrunnsþættir á borð við umhyggju og hlýju foreldra, 
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stuðning, aðhald og eftirlit skipta hvað mestu í tengslum við hegðun, líðan og heilsufar 

barna. Börn sem búa við stöðugar og öruggar heimilisaðstæður eru því ólíklegri til þess 

að upplifa ýmsa andlega kvilla á borð við þunglyndi, kvíða og reiði ef borið er saman við 

börn sem búa við erfiðar heimilisaðstæður. Auk þess hafa rannsóknir sýnt fram á að 

stór hluti ungmenna í efstu bekkjum grunnskóla finna fyrir þunglyndis- og 

kvíðatengdum einkennum og hefur slíkt aukist töluvert undanfarin ár (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2014). 

2.5.1 Hegðunarraskanir 

2.5.1.1 Hegðunarröskun 

Þegar barn eða ungmenni sýnir mjög erfiðan hegðunarvanda, til dæmis með því að 

brjóta endurtekið á rétti annarra eða reglur samfélagsins er um hegðunarröskun að 

ræða (e.  conduct disorder). Samkvæmt DSM-V eru einkenni hegðunarröskunar 15 

talsins og þurfa að minnsta kosti þrjú þeirra að koma fram í hegðun barnsins innan 12 

mánaða tímabils svo hægt sé að greina vandann, þar af eitt innan hálfs árs. Helstu 

einkenni hegðunarröskunar eru eftirfarandi; að vera mikið fjarverandi frá skóla, að 

hóta, ógna og leggja annað fólk reglulega í einelti, árásargirni og ýgi í garð fólks eða 

dýra, að eiga upptök að slagsmálum, að nota vopn sem geta valdið alvarlegum 

meiðslum, kynferðisleg þvingun, brot á reglum, blekking, eyðilegging á eignum, 

þjófnaður og innbrot af ýmsum toga svo fátt eitt sé nefnt. Þá þarf viðkomandi einnig að 

sýna skort á samúð eða eftirsjá vegna gjörða sinna, vera grunnhygginn og sama um 

frammistöðu sína í leik og starfi. Er almennt miðað við að tveir af framangreindum 

þáttum verði að vera til staðar (American Psychiatric Association, 2013). 

Hegðunarröskun hefur hamlandi áhrif á nám, vinnu og samskipti almennt. Kvíði, 

þunglyndi og athyglisbrestur með ofvirkni og hvatvísi eru algengustu fylgiraskanir 

hegðunarröskunar. Börn og ungmenni sem sýna slíka hegðun eru töluvert líklegri en 

önnur til þess að leiðast út í afbrotahegðun síðar meir sé ekki gripið inn í og veitt 

viðeigandi aðstoð sem fyrst (Bára K. Gylfadóttir, 2010). Þá er gjarnan litið svo á að 

hegðunarröskun sé forveri andfélagslegrar hegðunar. Algengi hegðunarröskunar virðist 

vera samræmanlegt eftir löndum þar sem kynþættir og uppruni fólks er margþættur. Þá 

virðist algengið aukast frá barnæsku fram til unglingsára og eru drengir töluvert líklegri 

til þess að greinast með hegðunarröskun í samanburði við stúlkur (American Psychiatric 

Association, 2013). 
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2.5.1.2 Mótþróaþrjóskuröskun 

Mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant disorder) er hegðunarröskun sem er 

algengur fylgikvilli ADHD og annarra lyndisraskana. Röskunin lýsir sér gjarnan þannig að 

einstaklingurinn sem af henni þjáist sýnir af sér bæði andfélagslega, neikvæða og 

óviðeigandi hegðun gagnvart fullorðnum og öðrum sem hafa ákveðið vald. Einstaklingar 

sem þjást af mótþróaþrjóskuröskun eiga það til að neita að framkvæma verkefni í skóla 

og vinnu þar sem þeir vilja ekki lúta valdi annarra. Börn með slíka röskun eiga gjarnan í 

stirðu sambandi við foreldra sína, kennara og jafnaldra. Börn sem þróa með sér 

mynstur slíkrar hegðunar eru líkleg til þess að greinast með mótþróaþrjóskuröskun 

þegar á unglingsaldur er komið auk þess að eiga í meiri hættu á að þróa með sér 

andfélagslega hegðun og ýmsan hegðunarvanda á fullorðinsárum.  

Það sem einkennir hegðun barns sem þjáist af mótþróaþrjóskuröskun er til dæmis 

að missa oft stjórn á skapi sínu, rífast oft við fullorðna, neita að fara eftir boðum og 

bönnum fullorðna, pirrar fólk vísvitandi, kennir öðrum um sínar gjörðir, mikil illgirni, 

viðkvæmni, reiði og móðgunargirni, pirrast auðveldlega á öðrum auk þess að vera oft í 

hefndarhug. Þegar barn er greint með mótþróaþrjóskuröskun þurfa einkennin að hafa 

staðið yfir í að minnsta kosti sex mánuði ásamt því að fjögur framangreindra atriða 

þurfa að hafa komið fram í hegðun barnsins. Þá þarf hegðunin að hafa átt sér stað í 

samskiptum barnsins við að minnsta kosti einn einstakling sem ekki er systkini 

viðkomandi. Þegar barn er undir fimm ára aldri verður hegðunin að eiga sér stað nær 

daglega á sex mánaða tímabili en einungis vikulega eða oftar ef barnið er eldra. 

(American Pshyciatric Association, 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á að sé unnið með 

sálfræðilegt inngrip í samvinnu við foreldra geti það haft jákvæðar breytingar í för með 

sér. Sé mótþróaþrjóskuröskunin fylgikvilli ADHD getur hvatningakerfi einnig virkað vel 

til þess að minnka einkenni hvorutveggja (Hamilton og Armando, 2008). 

2.5.2 Kvíðaraskanir 

2.5.2.1 Almennur kvíði 

Kvíði (e. anxiety) hefur jafnan verið skilgreindur sem áhyggjufull tilfinning yfir einhverju 

tilteknu sem á sér stað eða gæti mögulega gerst síðar. Kvíðaraskanir eru jafn misjafnar 

og þær eru margar og er því ólíkt meðal einstaklinga hvers konar hlutir, hugsanir eða 

aðstæður valda þeim kvíðanum. Flestar kvíðaraskanir byrja að þróast í barnæsku en 

geta varað alla ævi sé ekki leitað lausna við vandanum. Þá virðist kvíði hrjá fleiri stúlkur 

en drengi og er allt að tvöfalt algengari á meðal stúlkna. 
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Þegar um ofsakvíða er að ræða geta einstaklingarnir upplifað ofsafengin kvíðaköst 

sem eiga sér stað án fyrirvara í tilteknum aðstæðum. Slík köst geta þó einnig átt sér 

stað jafnvel án nokkurrar ástæðu. Kvíðakast nær yfirleitt hámarki innan örfárra mínútna 

og veldur einstaklingunum gríðarlega miklum óþægindum, bæði líkamlegum og 

vitsmunalegum. Einstaklingar sem eru gjarnir að upplifa slík köst eru því í sífelldum ótta 

við að fá kast og reyna eftir bestu getu að forðast aðstæður og hluti sem valda þeim 

(American Psychiatric Association, 2013).  

Þær miklu þroskabreytingar sem börn og ungmenni ganga að jafnaði í gegnum bæði 

í tengslum við líkama sinn og tilfinningar geta oft á tíðum vakið upp mikinn kvíða. Á 

þetta sér í lagi við ungmenni þar sem þau eiga það til að velta hlutunum mikið fyrir sér 

og finna þar af leiðandi áþreifanlega fyrir því hversu erfitt getur verið að stjórna 

tilfinningum sínum og geðsveiflum (Sigurjón Björnsson, 1993). Kvíðaraskanir af 

einhverju tagi eru á meðal algengustu geðraskana hjá börnum þar sem helstu einkenni 

eru áberandi hömlur og varfærni í hegðun. Kvíði er aftur á móti algengur á meðal barna 

og hluti af þroska þeirra. Kvíðin börn eiga það til að forðast tilteknar aðstæður sem 

valda þeim áhyggjum og ótta, til dæmis með því að halda sig til hlés eða festa sig við 

fullorðna einstaklinga sem þau treysta. Á þetta sér í lagi við um yngri börn. Sé kvíðinn til 

staðar í lengri tíma getur hann haft hamlandi áhrif á eðlilegan tilfinninga- og 

félagsþroska barna og hafa rannsóknir einnig sýnt fram á erfiðleika í tengslum við ýmis 

þroskasvið þeirra (Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson og Þorvaldur Kristjánsson, 

2013). 

Kvíðaraskanir geta haft verulega hamlandi áhrif á líf fólks og skert lífsgæði þeirra. 

Kvíðinn hefur þannig áhrif á ýmsa þætti í tengslum við daglegt líf, eins og til dæmis 

svefnvenjur, menntun, atvinnu, frístundir og tengsl við annað fólk. Auk almennrar 

kvíðaröskunar eru til nokkrar sambærilegar raskanir og má þar til að mynda nefna 

áráttu og þráhyggju, afmarkaða fælni, áfallastreituröskun, heilsukvíða, aðskilnaðarkvíða 

og félagsfælni (American Psychiatric Association, 2013; Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

2.5.2.2 Félagsfælni 

Félagsfælni (e. social phobia) einkennist af þrálátum kvíða í tilteknum félagslegum 

aðstæðum þar sem frammistaða einstaklingsins gæti verið metin af öðrum. Slíkar 

aðstæður geta verið af margvíslegum toga og má þar til að mynda nefna það að hitta 

ókunnugt fólk, að þurfa að tjá sig fyrir framan aðra, að borða og drekka innan um annað 

fólk og fleira þess háttar. Einstaklingur sem þjáist af félagsfælni reynir því að þrauka í 

slíkum aðstæðum eða sniðgengur þær alfarið. Félagsfælinn einstaklingur upplifir 
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gjarnan eins og annað fólk hafi neikvætt álit og skoðanir á sér og hefur því miklar 

áhyggjur af því að verða sér til skammar, að verða niðurlægður og móðgaður eða að sér 

verði hafnað af öðru fólki. Þegar um ung börn er að ræða getur kvíðinn og hræðslan í 

félagslegum aðstæðum lýst sér þannig að barnið tekur frekjukast, grætur, frýs eða 

hörfir. Samkvæmt DSM-V er ekki hægt að greina félagsfælni meðal barna nema 

framangreind einkenni eigi sér stað í félagslegum aðstæðum innan um önnur börn. Er 

þá sérstaklega litið til þess hvort einstaklingurinn roðni, skjálfi, svitni, stari og fleira þess 

háttar sem er neikvætt metið af öðrum. Þar sem kvíði er vissulega hluti af eðlilegu lífi 

fólks getur reynst flókið að greina börn með félagsfælni. Yfirleitt er reynt að meta stöðu 

mála út frá sex mánaða tímabili þar sem vandinn hefur haft verulega hamlandi áhrif á 

daglegt líf barnsins. Þá eru útilokaðir ýmsir þættir sem geta haft áhrif á hegðunina, til 

dæmis trúarbrögð viðkomandi og eðlilegur ótti sem börn geta upplifað í hinum ýmsu 

aðstæðum (American Psychiatric Association, 2013).  

Félagsfælni er algengasta kvíðaröskunin og talið er að hún hrjái um 12% einstaklinga 

á einhverjum tímapunkti lífsins. Einkennin koma gjarnan fram á unglingsárum og geta 

varað alla ævina sé ekki leitað lausna við vandanum. Algengur fylgikvilli félagsfælni er 

þunglyndi og gæti það verið ástæða þess að einungis helmingur þeirra sem þjást af 

félagsfælni leitar sér aðstoðar. Að meðaltali leita félagsfælnir einstaklingar sér ekki 

hjálpar fyrr en 10-21 árum eftir upphaf vandans þrátt fyrir að hafa upplifað töluverða 

vanlíðan og mikla skerðingu á lífsgæðum sínum (Sigurður Viðar, Sigurbjörg Jóna 

Ludvigsdóttir, Sóley Dröfn Davíðsdóttir, Helena Jónsdóttir og Unnur Jakobsdóttir Smári, 

2011). 

2.5.3 Áráttu- og þráhyggjuröskun 

Áráttu- og þráhyggjuröskun (e. obsessive-compulsive disorder) er röskun sem felur í sér 

að einstaklingar fái áleitnar hugsanir, hvatir eða ímyndir sem valda þeim kvíða. Þessar 

hugsanir ýta svo undir áráttutengda hegðun til þess að sporna við kvíðanum. Í 

barnæsku eru drengir líklegri en stúlkur til þess að þjást af áráttu- og þráhyggjuröskun á 

meðan algengið meðal kvenna virðist örlítið hærra þegar á fullorðinsaldur er komið. 

Vandanum er gjarnan skipt í tvo undirflokka en líkt og nafnið gefur til kynna eru þeir 

árátta annars vegar og þráhyggja hins vegar.  

Árátta felur í sér síendurtekið atferli, eins og til dæmis það að vera sífellt að þvo sér 

um hendurnar, að athuga eitthvað ótal sinnum og að raða hlutum á ákveðinn hátt. Þá 

er einnig algengt að einstaklingar togi ítrekað í hárið á sér, kroppi í húðina og fleira þess 

háttar sem getur valdið miklum líkamlegum sársauka. Algengt er að slík hegðun eigi sér 
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stað þegar einstaklingurinn upplifir kvíða eða einmanaleika. Það má segja að áráttan sé 

eins konar öryggisráðstöfun þar sem hún dregur tímabundið úr kvíða og öðrum 

sambærilegum tilfinningum. Í mörgum tilfellum átta einstaklingarnir sig ekki á því þegar 

hegðunin á sér stað og skaða sig þannig ómeðvitað. Tilgangurinn er því oftast sá að 

afstýra því að það sem einstaklingarnir óttast verði að veruleika (American Psychiatric 

Association, 2013). Einstaklingar sem þjást af áráttutengdri hegðun eiga erfitt með að 

leita sér hjálpar einfaldlega vegna þess að þeir átta sig á því að áráttan er meiri en 

eðlilegt þykir og skammast sín (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

Þráhyggja vísar aftur á móti til óboðinna og áleitinna hugsana, hvata eða ímynda. Í 

því samhengi má nefna að algengast er að slíkt tengist smiti, efasemdum, 

ofbeldisfullum hvötum eða kynórum. Með því er átt við það að smitast við það að 

snerta peninga, efa um hvort hurðin sé læst, hryllilegar hugsanir um að skaða barnið 

sitt og klámfengnar hugsanir. Hugsanir sem tengjast ofbeldi valda einstaklingum miklu 

hugarangri og eru slíkar hugsanir ólíkar öðrum þar sem þær eru í ósamræmi við 

skoðanir og sjálfsmynd fólks. 

Flestir einstaklingar sem þjást af áráttu- og þráhyggjuröskun hafa einkenni bæði 

áráttu og þráhyggju. Þráleitu hugsanirnar sem einkenna þráhyggjuna eru ekki 

ánægjulegar né koma af frjálsum vilja einstaklingsins. Enn fremur reyna einstaklingarnir 

að bæla niður hugsanirnar sem veldur því að áráttutengda hegðunin kemur fram. Það 

má því segja sem svo að áráttan sé svar við þráhyggjunni. Samkvæmt DSM-V 

greiningarkerfinu þarf áráttu- og þráhyggjutengda hegðunin að koma fram í yfir 

klukkustund daglega svo hægt sé að greina barn. Á meðan sum börn sem glíma við 

áráttu- og þráhyggjuröskun sýna af sér slíka hegðun í eina til þrjár klukkustundir á dag 

eru önnur sem þjást af þráleitum hugsunum og áráttutengdri hegðun nær stanslaust 

sem hefur verulega hamlandi áhrif á líf þeirra (American Psychiatric Association, 2013). 

2.5.4 Lyndisraskanir 

2.5.4.1 Þunglyndi 

Margt getur valdið þunglyndi barna og ungmenna og er það oft á tíðum samspil margra 

þátta. Þegar um alvarlegt þunglyndi (e. major depressive disorder) er að ræða er 

einstaklingurinn sem af því þjáist þunglyndur nánast allan daginn og á hverjum degi. Þá 

eru börn oft á tíðum pirruð í skapinu eða sorgmædd, finnast þau vera tóm, einskis virði 

og upplifa vonleysi og tilgangslaust samviskubit. Algengt er að viðkomandi sýni lítinn 

sem engan áhuga á öllum athöfnum daglegs lífs, er einbeitingarlaus, verður lystarlaus 
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sem skilar sér í miklu þyngdartapi, upplifir þreytu, svefnleysi og svefntruflanir. Þá glíma 

margir einstaklingar sem þjást af þunglyndi við ítrekaðar sjálfsmorðshugsanir sem leiða 

gjarnan til slíkra tilrauna. Samkvæmt DSM-V greiningarkerfinu þurfa að minnsta kosti 

fimm framangreindra þátta að vera til staðar yfir tveggja vikna tímabil svo mögulegt sé 

að greina þunglyndi. Þá verður einn þátturinn að vera annað hvort þunglynd hegðun 

eða mikið áhugaleysi á nær öllum ánægjulegum athöfnum. Eiga tveir framangreindir 

þættir að koma fram daglega og nær allan daginn (American Psychiatric Association, 

2013). 

Það sem talið er geta valdið þunglyndi er til dæmis lágt sjálfsmat, félagsleg 

einangrun til lengri tíma, skortur á stuðningi frá fjölskyldu og það að upplifa erfitt áfall. 

Áföllin geta verið af ýmsum toga og er dauðsfall náins ættingja eða vinar og erfiður 

skilnaður foreldra dæmi um slíkt (Embætti landlæknis, 2012a). Þá er talið að erfðir geti 

haft áhrif á algengi þunglyndis og að lyndisraskanir liggi í ættum. Því til stuðnings má 

nefna að einstaklingur er allt að tvöfalt til þrefalt líklegri til þess að þjást af þunglyndi ef 

ættingi af fyrstu gráðu hefur einnig verið að glíma við slíkt. Þá eru áföll og erfiðleikar 

miklir áhættuþættir fyrir þróun þunglyndis, líkt og bent var á hér að framan (Guðrún 

Birna Jakobsdóttir og Ísafold Helgadóttir, 2017). Ómeðhöndlað þunglyndi getur haft 

slæmar afleiðingar síðar meir og því er mikilvægt að vera vakandi fyrir einkennum og 

leita viðeigandi meðferðar við vandanum eins fljótt og auðið er (Embætti landlæknis, 

2012a). 

Síðastliðna þrjá áratugi hefur athyglin að miklu leyti beinst að þunglyndi meðal 

barna og ungmenna enda ein algengasta og mest hamlandi geðröskunin (Freire, 

Teixeira, Silva og Matias, 2015). Upphaflega var talið að börn gætu ekki upplifað 

þunglyndi og var því haldið fram að depurð og sambærilegar tilfinningasveiflur 

unglingsáranna tengdust einfaldlega breytingum og þroska. Þar sem geðheilsa barna 

hefur nú markvisst verið skoðuð er vitað til þess að þunglyndi barna og ungmenna er 

vaxandi vandi í vestrænum samfélögum í dag (Embætti landlæknis, 2012a). 

Í nýlegri grein á vegum félags læknanema (2017) kemur til að mynda fram að á 

Íslandi þjáist um 12-15 þúsund einstaklingar af þunglyndi á hverjum tíma. Í 

Bandaríkjunum er sömu sögu að segja en þar hefur framangreint stundaralgengi 

tvöfaldast, ef litið er á síðastliðna tvo áratugi (Guðrún Birna Jakobsdóttir og Ísafold 

Helgadóttir, 2017). Þegar litið er á tölur yfir ungmenni þar í landi sem glímt hafa við 

alvarlegt þunglyndi yfir 12 mánaða tímabil má sjá að stúlkur eru allt að þrefalt líklegri en 

drengir til þess að þjást af slíku við upphaf unglingsára (American Psychiatric 

Association, 2013). 
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2.5.5 Taugaþroskaraskanir 

2.5.5.1 Athyglisbrestur með ofvirkni 

Athyglisbrestur með ofvirkni eða ADHD (e. attention deficit hyperactivity disorder), er 

röskun á taugaþroska sem veldur erfiðleikum með einbeitingu, ofvirkni og hvatvísi. 

Megin einkennum ADHD er yfirleitt skipt í þrjá flokka eftir því hvort um er að ræða 

athyglisbrest, ofvirkni eða hvatvísi. Einstaklingur sem glímir við athyglisbrest hugar 

yfirleitt illa að smáatriðum og gerir því fljótfærnis villur, á erfitt með að halda athygli, 

virðist ekki hlusta, fylgir ekki fyrirmælum og klárar ekki verkefni, á erfitt með að 

skipuleggja sig, á erfitt með að bíða, forðast viðfangsefni sem krefjast einbeitingar, týnir 

oft hlutum, er gleyminn og truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreiti. Einstaklingur 

sem glímir við ofvirkni er aftur á móti stöðugt á ferðinni, með hendur og fætur á iði, 

talar óhóflega mikið, getur illa setið kyrr, hleypur mikið um og prílar í aðstæðum þar 

sem slíkt á ekki við og á erfitt með að hafa þögn í leik og starfi. Einkennum hvatvísi er 

lýst sem svo að einstaklingurinn á erfitt með að bíða í röð, grípur fram í eða ryðst inn í 

samræður og leiki eða grípur fram í með svari áður en spurningu er lokið (American 

Psychiatric Association, 2013). 

ADHD er ein algengasta hegðunarröskunin á meðal barna og ungmenna en hún 

getur haft töluverð óþægindi og truflanir í för með sér, þá sér í lagi fyrir einstaklingana 

sjálfa, fjölskyldur þeirra og nánasta umhverfi. Einstaklingur sem þjáist af ADHD getur 

yfirleitt ekki nýtt hæfileika sína til fulls auk þess sem aðrar raskanir fylgja gjarnan með. 

Upphaflega var talið að ekki væri hægt að greina slíka röskun meðal fullorðinna en 

nýlega hafa sterkar vísbendingar bent á að jafnvel þó það dragi verulega úr einkennum 

ADHD með aldri fylgi þau oft á tíðum einstaklingum fram á fullorðinsár (Embætti 

landlæknis, 2012b).  

Upptök ADHD byrja alltaf í barnæsku. Nokkur einkenni þurfa að vera til staðar fyrir 

12 ára aldur barns svo hægt sé að greina ADHD og þá þarf hegðunin að koma fram í 

fleiri en einu umhverfi, svo sem á heimili viðkomandi, í skóla og í vinnu. Einkennin geta 

þó birst með ólíkum og mismiklum hætti eftir umhverfinu sem við á. Þegar 

einstaklingur með ADHD er til dæmis að fá verðlaun fyrir rétta hegðun, er undir miklu 

eftirliti og tekur þátt í athöfnum sem sér þykir áhugaverðar geta einkennin til að mynda 

verið afar lítil eða alveg fjarverandi (American Psychiatric Association, 2013). 

Hvað veldur ADHD er óvitað þó margt bendi til erfða- og umhverfisþátta og í því  

samhengi hafa ótal rannsóknir beint sjónum sínum að líffræðilegum orsakaþáttum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni á milli ADHD og áfalla á meðgöngu og við fæðingu 
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auk þess sem aukin tíðni þess kemur meðal annars fram hjá fyrirburum og léttburum. 

Þá má nefna að neysla tóbaks, áfengis og annarra vímuefna á meðgöngu eykur líkur á 

ADHD.  

Samkvæmt rannsóknum er talið að um 5-10% barna og ungmenna þjáist af ADHD og 

er röskunin tvöfalt til fjórfalt algengari á meðal drengja en stúlkna. Að sama skapi má 

nefna að hjá um helmingi þeirra barna sem greinast með ADHD halda einkennin áfram 

að hafa töluverð hamlandi áhrif á unglingsárum og allt fram á fullorðinsaldur (Embætti 

landlæknis, 2012b). Samkvæmt upplýsingum frá ADHD samtökunum (2016) eru engar 

nákvæmar tölur um fjölda íslenskra barna sem greind eru með ADHD fáanlegar og er 

það sérlega neikvætt í ljósi þess hve nauðsynlega þarf að taka til hendinni í 

málaflokknum. Þá virðist mörgu ábótavant við þjónustuna hér á landi í samanburði við 

nágrannalöndin (ADHD samtökin, 2016). 

Árið 2012 birti Willcutt yfirgripsmikla yfirlitsgrein um algengi ADHD, út frá 86 

rannsóknum sem allar studdust við DSM-IV greiningarkerfið. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að algengi ADHD meðal barna og ungmenna er á bilinu 5,9% til 7,1%. Þá virtust 

löndin eða fylkin þar sem rannsóknirnar voru framkvæmdar ekki hafa áhrif á 

breytileikann sem helst í hendur við niðurstöður fyrri rannsókna á sviðinu (Polanczyk, 

Willcutt, Salum, Kieling og Rohde, 2014). 

2.5.5.2 Einhverfurófsröskun 

Einhverfa (e. autism) lýsir sér þannig að tiltekin röskun verður í taugaþroska. Með því er 

átt við að heilinn þroskast ekki á hefðbundinn hátt og er talið að sú atburðarrás hefjist í 

flestum tilfellum á fósturstigi og geti haldið áfram eftir fæðingu barns. Þessi óvenjulega 

heilastarfsemi birtist svo í tiltekinni hegðun sem breytist síðar með aldri og þroska 

barnsins (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017).  

Einkenni einhverfu lýsa sér þannig að einstaklingurinn á í erfiðleikum með samskipti 

við aðra, til dæmis með að heilsa og að deila upplýsingum. Á það einnig við um tjáskipti 

sem þykja viðeigandi hverju sinni. Einhverfur einstaklingur á í erfiðleikum með að 

eignast vini og leika sér við aðra og sýnir í raun engan áhuga á slíku. Hann áttar sig til að 

mynda ekki á að það eigi að tala öðruvísi inni í kennslustund en úti á leikvelli, að 

samræður við börn eigi oft að vera með öðruvísi hætti heldur en við fullorðna og svo 

framvegis. Einnig má nefna takmarkaðan áhuga á að deila áhugamálum sínum og 

tilfinningum og erfiðleika með augnsamband, svipbrigði og líkamstjáningu í félagslegum 

aðstæðum. 
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Þá er skilningurinn óljós í tengslum við málfar, orðatiltæki, húmor, myndlíkingar og 

annað (American Psychiatric Association, 2013). Einstök orð eða orðasambönd virðast 

festast í minni einhverfs einstaklings og á hann það til að nota þau óspart og í 

aðstæðum þar sem það á ekki við. Bergmálstal og sérkennileg orðanotkun er einnig 

áberandi, auk þess sem einhverfir einstaklingar eiga það til að búa til sín eigin orð. (Páll 

Magnússon, e.d.). Framangreindir erfiðleikar eru hamlandi fyrir einstaklingana í 

tengslum við námsárangur og starfsárangur, við að mynda félagsleg sambönd og eiga í 

félagslegum samskiptum við aðra (American Psychiatric Association, 2013). 

Einhverfur einstaklingur sýnir oft af sér endurtekningarsama hegðun. Með 

endurtekningarsamri hegðun er átt við að einstaklingurinn þróar með sér mikinn áhuga 

á einhverju tilteknu sem fellur undir þröngt áhugasvið og er svo ákafur að hann getur 

haft hamlandi áhrif á samskipti við aðra. Oft finnur viðkomandi fyrir knýjandi þörf til að 

segja hluti á tiltekinn hátt og ætlast stundum til að aðrir geri slíkt hið sama. Athafnir 

þurfa oft á tíðum að vera í föstu kerfi og ef upp koma aðstæður þar sem ekki er hægt að 

framkvæma þær í tiltekinni röð veldur það einstaklingnum miklu uppnámi sem lýsir sér 

með vanlíðan, pirringi og í sumum tilfellum reiði. 

Á síðari hluta áttunda áratugarins var einhverfa jafnan talin vera afar sjaldgæfur 

vandi sem hrjáði einungis um þrjá til fimm einstaklinga af hverjum 10.000. Nýlegar 

rannsóknir benda aftur á móti til þess að slíkt hafi verið alvarlegt vanmat og sé algengi 

einhverfu töluvert meira. Þetta styðja íslenskar rannsóknir á sviðinu sem sýnt hafa fram 

á verulega aukna tíðni og þá sér í lagi á meðal yngri barna. Jafnvel þó einkenni 

einhverfu geti verið til staðar út ævina virðist þau minnka með aldri og verða enn 

vægari á unglingsaldri. Þá er framvindan ýmsu háð og fer að miklu leyti eftir heilsufari 

einstaklingsins og vitsmunaþroska (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). 

2.5.6 Mælingar á hegðunar- og tilfinningavanda 

Þegar um hegðunar- og tilfinningavanda er að ræða er honum gjarnan lýst með vísan í 

greiningarskilmerki greiningarkerfa. Greiningarkerfin eru jafn misjöfn og þau eru mörg 

en hér er einungis beint sjónum að DSM-V annars vegar og ICD-10 hins vegar. DSM-V er 

kerfi sem unnið var af bandarísku geðlæknasamtökunum og ICD-10 af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni (Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson og Þorvaldur 

Kristjánsson, 2013).   

DSM-V er tölfræðilegt samansafn sjúkdómsgreininga á andlegri heilsu. Kerfið hefur 

verið í stöðugri þróun í yfir 60 ár og er nú orðið grundvallar viðmiðunarkerfið á sviði 

andlegrar heilsu. Markmið DSM greiningarkerfisins er að vera hagnýt, virk og 
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sveigjanleg handbók sem heldur utan um upplýsingar sem geta aðstoðað við réttar 

greiningar og viðeigandi meðferðir við andlegum sjúkdómum. Þá ætti handbókin að 

gagnast öllum læknum og öðrum sérfræðingum sem starfa í heilbrigðisgeiranum jafnt 

sem rannsakendum og nemendum þar sem hún er uppspretta mikilvægra heimilda 

(American Psychiatric Association, 2013).  

Kerfið var unnið af hundruðum alþjóðlegra sérfræðinga á öllum sviðum andlegrar 

heilsu. Markmið þess er að skilgreina og útskýra andlega kvilla þannig hægt sé að 

betrumbæta sjúkdómsgreiningu, meðferðir og rannsóknir á sviðinu. DSM gerir grein 

fyrir sjúkdómsgreiningum með opinberum lista yfir andlega kvilla sem hver hefur sinn 

kóða. Þessir greiningakóðar nefnast ICD (e. international classification of diseases) og 

eiga þeir rætur sínar að rekja til kóðunarkerfa sem notaðir eru af öllum sérfræðingum 

heilbrigðisstofnana (American Psychiatric Association, e.d.). 

ICD er til í ýmsum útgáfum og er notað í yfir 117 löndum. ICD-10 kerfið er alþjóðlegt 

greiningartól fyrir þætti sem ógna heilsu, dreifingu sjúkdóma og öðru þess háttar. Á það 

auk þess við um greiningu á almennri heilsu margvíslegra hópa samfélagsins. Kerfið er 

þannig notað til þess að fylgjast með tíðni og útbreiðslu sjúkdóma og annarra 

heilsuógnandi þátta í lífi fólks með því að veita innsýn í stöðu mála meðal ólíkra 

samfélagshópa í mörgum löndum. ICD-10 er til að mynda notað af læknum, 

hjúkrunarfræðingum, rannsóknarfólki og þeim sem vinna með gögn heilbrigðismála svo 

fátt eitt sé nefnt (WHO, 2018).  

2.6 Markmið og rannsóknarspurningar 

Sálfélagslegur ávinningur hundahalds hefur lítið sem ekkert verið rannsakaður hér á 

landi þó til séu ýmsar rannsóknir sem tengjast hundahaldi almennt. Sér í lagi skortir 

rannsóknir sem beina sjónum sínum að börnum með hegðunar- og tilfinningavanda og 

er það því nýlunda þessarar rannsóknar. Líkt og bent var á í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar eru ýmsar vísbendingar um að hundahald hafi jákvæð áhrif á manninn og 

þá með margvíslegum hætti. Í því samhengi var fjallað um ávinning í tengslum við 

tilfinningar, hegðun, heilsu og velferð (Archer, 1997) auk þess sem bent var á að hundar 

geti minnkað streitu eigenda sinna (Melson, 2002). Rannsóknir á börnum og hundahaldi 

hafa jafnframt haldið því fram allt frá Viktoríutímanum að hundahald barna stuðli að 

ýmsum jákvæðum eiginleikum í þeirra fari. Má þar til dæmis nefna góðmennsku, 

jákvæða hegðun og aukna samúð (DeMello, 2002). 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi samskipta manns og hunds 

með því að leita eftir sýn foreldra á hlutverk hundahalds í lífi barna með hegðunar- og 
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tilfinningavanda og kanna hvaða sálfélagslegu áhrif það getur haft í för með sér. Í þessu 

rannsóknarverkefni verður því leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Hver er sýn foreldra barna með hegðunar- og tilfinningavanda á sálfélagslegan 

ávinning barns af hundahaldi á heimilinu og því að hugsa um hund?“ 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að nýtast öllum foreldrum og þá sér í lagi 

foreldrum barna sem glíma við einhvers konar hegðunar- og/eða tilfinningavanda. 

Vonir eru bundnar við að rannsóknin verði til góðs, bæti einhverju við fyrirliggjandi 

þekkingu á viðfangsefninu og varpi ljósi á mikilvægi hunda í lífi barna. 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla er fjallað um eigindlega rannsóknaraðferð, þátttakendur rannsóknar og 

börn þeirra sem eru að glíma við hegðunar- og tilfinningavanda, gagnaöflun og 

framkvæmd, greiningu á gögnum, siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar.  

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindlegar rannsóknir henta 

vel ef leggja á áherslu á að fá dýpri sýn á félagslegan veruleika en hægt er að fá með 

öðrum aðferðum (Schutt, 2012). Markmið þeirra er fyrst og fremst að lýsa mannlegri 

hegðun og reyna þannig að skilja ástæðurnar fyrir því hvernig hlutirnir eru. Beint er 

sjónum að því hvernig manneskjan bregst við í hinum ýmsu aðstæðum með því að 

framkvæma viðtöl. 

Í rannsókninni voru tekin djúpviðtöl við foreldra barna með hegðunar- og 

tilfinningavanda. Viðtöl eru tiltekin aðferð við gagnasöfnun innan eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Með þessari aðferð sækist rannsakandi eftir tiltekinni tilfinningu, 

viðhorfi og skoðun í svörum viðmælenda sinna. Spurningarnar eru af þeim sökum 

nokkuð opnar og bjóða þar af leiðandi upp á þann möguleika að þátttakendur geti 

nokkuð frjálslega tjáð skoðanir sínar og viðhorf í tengslum við það sem spurt er um 

(Schutt, 2012). Stuðst var við hálfopinn viðtalsramma þar sem annars vegar var lögð 

áhersla á að fá svör við tilteknum grunnspurningum í tengslum við viðfangsefnið en hins 

vegar lögð áhersla á að þátttakendur fengju nægilegt svigrúm til þess að tjá sig um það 

sem þeim liggur á hjarta. Þegar uppi var staðið þurfti rannsakandi lítið að styðjast við 

spurningalistann í viðtölunum þar sem allir þátttakendur sýndu mikinn áhuga á 

viðfangsefninu og töluðu opinskátt og á hreinskilinn hátt um reynslu sína og viðhorf. 

Rannsakandinn sjálfur gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að eigindlegum 

rannsóknum enda er það hann sem sér um gagnaöflun, framkvæmir greiningu á 

gögnunum og túlkar þau. Fyrri reynsla rannsakanda, þekking hans, færni og bakgrunnur 

skiptir því máli í þessu sambandi (Lichtman, 2013). Þannig er það hlutverk rannsakanda 

í eigindlegum rannsóknum að fanga, tjá og túlka lýsingu viðmælenda á einhverju 

tilteknu fyrirbæri (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 
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3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sex talsins. Ítrekað var reynt að fá karlkyns 

þátttakendur en án árangurs og því eru þátttakendur allar konur. Þátttakendur eiga það 

sameiginlegt að vera mæður barna sem glíma við einhvers konar hegðunar- og 

tilfinningavanda. Þær eiga allar hund, sumar fleiri en einn og aðrar önnur gæludýr auk 

hundsins. Börn þátttakanda voru á aldrinum sjö til 17 ára. Helmingur þátttakanda á 

börn sem höfðu gengið í gegnum ýmis greiningarferli frá unga aldri og voru greind með 

margvíslegar raskanir af sálfræðingi eða lækni. Hinn helmingur þátttakanda á börn sem 

ekki hafa verið formlega greind en voru augljóslega að glíma við ýmiss konar hegðunar- 

og tilfinningavanda og gátu foreldrar og kennarar barnanna sammælst um það.  

Til þess að gefa skýrari mynd af þátttakendum rannsóknarinnar er hér fjallað 

stuttlega um hvern og einn þátttakanda og barn þeirra sem á við vandann að stríða. 

Öllum nöfnum, kennileitum og öðrum persónurekjanlegum upplýsingum var breytt til 

þess að fyllsta trúnaðar sé gætt og eru þátttakendur kallaðar því dulnefni sem þær 

völdu sér sjálfar. 

 

Dísa 

„Og dýr! ... Ég myndi segja að það væri mikið áhugamál (brosir). Og það er 

náttúrulega orðið ennþá meira áhugamál núna eftir að við fengum 

hundinn“ (Dísa). 

Dísa er þriggja barna móðir, búsett á höfuðborgarsvæðinu. Ásamt því að ala upp 

þrjú börn, hugsa um nokkur gæludýr og reka stórt heimili eru Dísa og maðurinn hennar 

bæði í krefjandi starfi úti á vinnumarkaðnum. Aðspurð um áhugamál sín nefnir hún að 

vinnan hennar sé í rauninni hennar helsta áhugamál ásamt öllu er viðkemur dýrum. 

Elsti sonur Dísu var 11 ára þegar þau fengu hundinn fyrir fjórum árum síðan. Hann hefur 

átt mjög erfitt félagslega, greindur með ofvirkni og athyglisbrest. 

 

Sigga 

„Hvatvísi móðurinnar ... Við erum búin að vera gift í 11 ár og hann er svo 

sem búinn að læra ... [að] það virkar best þannig að ég fái að stjórna og ráða 

... eins og með strákinn, ég var búin að segja já við að taka hann hjá 

Barnavernd Reykjavíkur áður en ég spurði hann“ (Sigga). 
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Sigga er gift og með varanlegt forræði yfir 11 ára gömlum dreng. Fjölskyldan býr 

saman í Reykjavík ásamt stórum og fallegum hundi sem þau hafa átt í tvö og hálft ár. 

Sigga starfaði áður sem kennari en er nú heimavinnandi húsmóðir sem að hennar sögn 

er ofsalega áhugavert starf en á sama tíma krefjandi. Sonur Siggu er greindur með 

tengslaröskun, mikinn kvíða, athyglisbrest og ofvirkni sem hrjáir hann að miklu leyti í 

skólanum. 

 

Sóley 

„Sko, ég lærði í náminu mínu um hvað það er gott að eiga gæludýr. En svo 

hafði ég séð mynd um einhvern með down syndrome minnir mig, sem hafði 

fengið hund sem átti að hjálpa. Og þá hugsaði ég bara afhverju þetta myndi 

ekki líka hjálpa mínum strák“ (Sóley). 

Sóley er fjögurra barna móðir, gift og búsett í Reykjavík með tvo hunda á heimilinu. 

Sóley er mikið menntuð, var búin að vinna sig upp í góða stöðu á vinnumarkaðnum en 

er nú heimavinnandi húsmóðir sökum vanda yngsta sonar síns. Upphaflega var hún 

nokkuð ósátt við fyrirkomulagið en trúir nú að henni sé ætlað að vera heimafyrir 

þangað til sonur hennar er tilbúinn að standa á eigin fótum. Sonur Sóleyjar er átta ára í 

dag og er á einhverfurófi, greindur með áráttu, þráhyggju, ofvirkni og athyglisbrest. 

 

Sunna 

„Dr. Phil er reyndar minn besti vinur ... Það eru svo margir flottir punktar 

sem hann er með. Ég var einu sinni spurð að því hvers vegna í ósköpunum 

ég nennti að horfa á þetta. Og ég svaraði því náttúrulega þannig að þá veit 

ég hvað ég hef það alveg óskaplega gott, þegar ég sé hvað hinir eru í miklum 

vanda“ (Sunna). 

Sunna er gift, þriggja barna móðir. Hún býr í litlu sveitarfélagi ásamt dætrum sínum 

þremur og eiginmanni sem veiktist alvarlega fyrir nokkrum árum. Sunna er mikið 

menntuð og hóf nýlega nám í Háskóla Íslands til þess að bæta við sig réttindum í starfi 

sínu. Yngsta dóttir Sunnu er 15 ára gömul og í kjölfar veikinda föður síns átti hún afar 

erfitt félagslega, varð þung í fasi og lokaði sig mestmegnis af. Kennarar hennar höfðu 

miklar áhyggjur og hugðist Sunna fara með dóttur sína í greiningarferli áður en 

hundurinn kom á heimilið. 
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Ragna 

„Ég og barnið vorum samþykk því og amman. Það voru mjög margir 

ósammála þessari ákvörðun vegna þess að fólk taldi að ég hefði ekki tíma 

fyrir hund. Ég sagði bara að ef ég hef ekki tíma fyrir hund þá er eitthvað að 

því hvernig ég eyði tímanum mínum“ (Ragna). 

Ragna er einstæð, ung móðir, búsett í Reykjavík með syni sínum og hundinum 

þeirra. Ragna lauk nýverið námi frá Háskóla Íslands, hefur mikinn áhuga á öllu er 

viðkemur pólitík og starfar nú í verslun í hlutastarfi. Sonur Rögnu er sjö ára gamall og 

býr til helminga hjá móður sinni og föður, eina viku í senn. Sonur Rögnu var aldrei 

greindur formlega en að hennar sögn glímdi hann við ýmsa erfiðleika sökum mikilla 

breytinga á skömmum tíma. Erfiðleikarnir lýstu sér þannig að drengurinn var ringlaður, 

lítill í sér, kvíðinn og óöruggur ásamt því að kvarta mikið yfir magapínu og voru 

foreldrarnir sammála um að eitthvað yrði að breytast. 

 

Elísabet 

„Þú veist, að taka hann upp og búa til rödd fyrir hundinn. Það er svolítið gott 

að nota hundinn þannig. Eða þegar hann er alveg að missa sig í einhverju 

reiðikasti að segja að hundurinn sé hræddur og að hann þurfi að róa sig. Það 

getur mjög oft hjálpað. Honum er alveg sama um okkur sko, þó að við séum 

leið á látunum, en hann vill ekkert hræða hundinn“ (Elísabet). 

Elísabet er þriggja barna móðir, stjúpmóðir og eiginkona, búsett í nágrenni 

Reykjavíkur. Tveir synir Elísabetar, elsta barn og það yngsta, eru að glíma við 

margvíslegar raskanir og er viðtalið við hana því tvíþætt þar sem hún ræðir um bæði 

börnin með sitt hvorn hundinn þar sem reynslusögurnar eru ólíkar og nokkuð mörg ár á 

milli drengjanna. Elsti sonur hennar er nú komin á fullorðinsaldur en sá yngri var 17 ára 

þegar þau fengu seinni hundinn. Vandi hans er margþættur og er hann til að mynda að 

glíma við ADHD, þunglyndi, kvíða og mótþróaþrjóskuröskun svo fátt eitt sé nefnt. Yngri 

sonurinn er á einhverfurófi, er með væga þroskaskerðingu og glímir við fjölþættan 

tilfinningavanda. 
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3.3 Gagnaöflun og framkvæmd 

Tekin voru viðtöl við sex þátttakendur sem valdir voru út frá hentugleika. Þátttakendur 

eru foreldrar barna sem glíma við einhvers konar hegðunar- og tilfinningavanda. 

Mikilvægt var að finna þátttakendur sem höfðu á einhverjum tímapunkti fengið hund 

inn á heimilið svo hægt yrði að bera saman hegðun og líðan barnsins fyrir komu 

hundsins og eftir. Óskað var eftir þátttakendum í gegnum lokaða hópa á Facebook en 

það var einmitt á umræðuþræði á slíkum vettvangi sem rannsakandi fékk hugmyndina 

að þessu tiltekna viðfangsefni. Með hentugleikaúrtaki er átt við að þátttakendur séu 

ekki valdir af handahófi heldur valdir sérstaklega þar sem þeir henta vel í rannsóknina 

og eru aðgengilegir (McMillan, 2012). Með þessari aðferð var auðvelt að nálgast 

þátttakendur sem tengjast viðfangsefni verkefnisins með beinum hætti.  

Viðtölin fóru fram frá miðjum janúar til lok mars 2018. Lengd viðtala var um 45-90 

mínútur. Staðsetning viðtala fór eftir óskum þátttakenda. Þrjú viðtalanna fóru fram á 

heimili þátttakenda, eitt á rólegu kaffihúsi, annað í húsnæði Stakkahlíðar og það síðasta 

á skrifstofu þátttakanda. Viðtölin voru því tekin upp í rólegu rými án utanaðkomandi 

truflana. Í sumum tilfellum voru hundar og önnur gæludýr viðstödd án þess þó að það 

hefði áhrif á viðtalið sjálft. Í öllum tilfellum voru móttökurnar góðar og viðmót 

þátttakenda einkenndist af mikilli hlýju og hjálpsemi. Öll viðtölin voru hljóðrituð og 

síðar afrituð orðrétt samdægurs eða strax næsta dag. Við afritun var lögð áhersla á að 

greina frá aðdraganda viðtals, lýsingu á aðstæðum auk athugasemda rannsakanda og 

öðrum hugleiðingum þar sem við átti. Úrvinnsla gagna hófst í mars 2018 þar sem 

rannsakandi vann með gögnin samhliða framhaldsnámskeiði í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. 

3.4 Greining gagna 

Aðferðin sem notuð var við greiningu gagnanna nefnist þemagreining (Lichtman, 2013). 

Viðtölin voru lesin ítrekað til þess að fá góða yfirsýn yfir þá þætti í svörum þátttakenda 

sem eiga eitthvað sameiginlegt. Því næst voru viðtölin kóðuð með því að merkja við 

mikilvæga þætti eða fyrirbæri og fundin voru dæmi um þessa þætti. Þessir þættir voru 

síðan flokkaðir og rýnt var í hvað væri líkt og hvað ólíkt innan þeirra. Þættirnir voru 

síðan grunnur að þemum en í þeim felast svipuð svör, tilfinningar, viðhorf og 

sjónarhorn þátttakenda sem gefin er merking í þemunum (Schutt, 2012). 
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3.5 Siðferðileg álitamál 

Í rannsóknum sem falla undir eigindlegt rannsóknarsnið eru ótal siðferðileg álitamál 

sem upp geta komið. Má þar til dæmis nefna misferli í rannsókn, mistúlkun á 

upplýsingum, brot á höfundarrétti og trúnaðarbrest svo fátt eitt sé nefnt (Schutt, 2012). 

Ef litið er á sjónarhorn siðfræðinnar er afar mikilvægt að þátttakendur séu vel upplýstir 

um rannsóknina og hvernig hún verður framkvæmd svo viðkomandi geti ákveðið hvort 

hann vilji taka þátt í ferlinu. Höfuðáherslan er sú að rannsóknin skaði ekki 

þátttakandann á nokkurn hátt og því vegur krafan um upplýst samþykki þungt. Þau 

grundvallargildi sem gæta þarf að þegar unnið er náið með fólki eru að hugað sé að 

virðingu þeirra, sjálfræði og velferð (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Við framkvæmd 

vísindalegra rannsókna á rannsakandi að sýna mikinn metnað í vinnu og verki í 

tengslum við réttmæti og koma fram á heiðarlegan hátt. Rannsakanda ber jafnframt 

skylda til þess og sér í lagi í tengslum við niðurstöður verksins jafnvel þó þær séu 

frábrugðnar því sem hann lagði upp með og stangast á við fyrri rannsóknir. Af þeim 

sökum er mikilvægt að rannsakandi notist við ritrýndar greinar og rannsóknir til þess að 

styðjast við sínar niðurstöður og var það gert í verkefni þessu (Schutt, 2012). 

Framkvæmd viðtalanna í verkefni þessu hófst ekki fyrr en búið var að tilkynna 

rannsóknina til Persónuverndar. Þann 3. október 2017 hittust rannsakandi og 

leiðbeinandi og fylltu í sameiningu út tilkynningu til Persónuverndar vegna 

rannsóknarinnar. Tilkynningin var síðar samþykkt og fékk rannsakandi bréf í pósti frá 

Persónuvernd þess eðlis. Áður en hvert viðtal var framkvæmt var fengið upplýst 

samþykki hjá þátttakendum og einnig var óskað eftir leyfi til þess að hljóðrita viðtölin til 

þess að auðvelda úrvinnslu gagna. Var þeim jafnframt gerð grein fyrir því að fullum 

trúnaði væri heitið og að þeir geti dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er í ferlinu. 

Þegar unnið er með viðkvæma hópa og persónulegar upplýsingar er nauðsynlegt að 

vernda persónurétt hvers og eins þar sem rannsakanda ber skylda til að sjá til þess að 

enginn þátttakandi verði fyrir skaða (Schutt, 2012). Líkt og áður kom fram var öllum 

nöfnum, kennileitum og öðrum persónurekjanlegum upplýsingum breytt til þess að 

sporna gegn því að hægt sé að tengja einhverjar upplýsingar beint til þátttakenda. 

Þátttakendur fengu dulnefni sem þeir völdu sér sjálfir. Ég heiti því að farið var með öll 

gögn sem trúnaðarmál og við lok úrvinnslu verkefnisins var öllu slíku eytt. 

3.6 Takmarkanir rannsóknar 

Þar sem einungis voru tekin viðtöl við sex einstaklinga er ekki hægt að alhæfa að 

niðurstöðurnar eigi við um öll börn. Þegar talað er um þóknunaráhrif í rannsóknum (e. 
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reactivity) er átt við að þátttakendur breyti hegðun sinni og svörum til þess að mæta 

þeim væntingum sem þeir telja að rannsakandi ætlist til af sér (Korotitsch og Nelson-

Grey, 1999). Þessa áhrifa gætir einna helst þegar þátttakendur þekkja rannsakandann á 

einhvern hátt en slíkt var ekki raunin í rannsókn þessari. Auk þess má nefna að engin af 

börnum þátttakenda býr í sama hverfinu eða gengur í sama skóla.  

Þá má nefna að ekki gafst tími til þess að taka viðtöl við börnin sjálf til samanburðar 

við sýn foreldranna og má ætla að slíkt geti takmarkað rannsóknina að einhverju leyti. 

Þá er vert að nefna að rannsakandi hefur sjálfur reynslu af hundahaldi og getur slíkt 

verið liður í einhverjum fyrirframhugmyndum rannsakanda til viðfangsefnisins. Það skal 

þó tekið fram að rannsakandi gætti ítrustu nákvæmni við úrvinnslu gagnanna svo þau 

endurspegluðu rödd þátttakenda. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Þemun sem komu fram við 

þemagreiningu gagnanna voru flokkuð innan þeirra tveggja efnisflokka sem lögð var 

áhersla á í viðtölum við þátttakendur; annars vegar hegðunar- og tilfinningavandi og 

hins vegar hundahald. Þau þemu sem fram komu fyrir efnisflokkinn hegðunar- og 

tilfinningavandi voru; félagsfælni og kvíði, erfiðleikar í samskiptum, erfiðleikar í skóla og 

svefnvandamál. Þau þemu sem fram komu fyrir efnisflokkinn hundahald voru; 

ábyrgðarkennd, félagsfærni, trúnaðarvinur, tilfinningaþroski, stolt og svefnvenjur (Sjá 

töflu 1). 

 

 

 

Tafla 1. Efnisflokkar og þemu 

 

 

                                           

Efnisflokkar 

  

 Hegðunar- og tilfinningavandi Hundahald   

Þemu Félagsfælni og kvíði Ábyrgðarkennd   

 Erfiðleikar í samskiptum Félagsfærni  
(Sjálfstraust í samskiptum) 

  

 Erfiðleikar í skóla Trúnaðarvinur   

 Svefnvandamál Tilfinningaþroski   

  Stolt   

  Svefnvenjur   
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4.1 Hegðunar- og tilfinningavandi barnanna 

Í niðurstöðum kom fram að börn þátttakenda sem öll glímdu við einhvers konar 

hegðunar- og tilfinningavanda áttu það sameiginlegt að eiga í erfiðleikum með svefn, 

skólagöngu sína og samskipti, auk þess sem félagsfælni og kvíði hafði verið mikið 

vandamál fyrir komu hundsins. Jafnframt ræddu allir foreldrarnir að eftir komu 

hundsins á heimilið hafi orðið ýmsar jákvæðar breytingar hjá börnunum. Einna helst má 

nefna að þeir svefnerfiðleikar sem voru til staðar virtust batna til muna eða hverfa 

alveg. Þá virtist hundahald efla ábyrgðarkennd, félagsfærni og tilfinningaþroska 

barnanna en þó með ólíkum hætti. Loks má nefna að ákveðið stolt fylgdi hundahaldinu 

og voru börn þátttakenda almennt mjög hreykin og stolt af sínum hundi. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um þessi þemu sem fram komu fyrir efnisflokkinn 

hegðunar- og tilfinningavandi og gerð verður grein fyrir þeim sameiginlegu þáttum sem 

börn þátttakenda voru að glíma við áður en þau fengu hundinn. 

4.1.1 Félagsfælni og kvíði 

Í máli þátttakenda var áberandi hversu mörg börn voru að glíma við ýmiss konar 

tilfinningavanda og þá sér í lagi í tengslum við félagsfælni og kvíða, hvort sem sá vandi 

hafði verið greindur sérstaklega af sérfræðingi eða ekki. Vandinn var farinn að hafa 

verulega hamlandi áhrif á ýmsa þætti í daglegu lífi barnanna á borð við skólagöngu, 

vináttutengsl og frístundaiðkun ásamt því að hafa neikvæð áhrif heimafyrir. Sigga nefnir 

til að mynda að vandi sonar síns hafi verið það mikill að hann hafi ekki þótt 

meðferðarhæfur. Þá væri kvíðinn „gríðarlegur“ að sögn Siggu. Fjölskyldan þarf því að fá 

handleiðslu um hvernig skuli veita meðferðina heima. Jafnvel þó tilfinningalegur vandi 

drengsins virtist ekki hafa mikil hamlandi áhrif á getu hans til þess að mynda og 

viðhalda vináttutengslum braust vanlíðanin yfirleitt út vikulega á heimilinu með 

ofbeldisfullum köstum, sem yfirleitt var beint að fullorðnum einstaklingum. Vildi Sigga 

meina að ástæðan fyrir því væri sú að í fortíð drengsins hefðu fullorðnir meitt hann og 

sært. Hann hefði til að mynda aldrei sýnt af sér ofbeldisfulla hlið í návist við börn, vegna 

þess að þau höfðu aldrei gert honum neitt slæmt. 

Aðspurð um vináttu töluðu flestir þátttakendur um að börn þeirra ættu erfitt með 

að mynda vináttusambönd sökum vandans. Þegar Sunna ræddi um dóttur sína vildi hún 

meina að hún hefði orðið afar félagsfælin sökum mikils áfalls sem fjölskyldan gekk í 

gegnum, „hún var bara félagsfælin fyrir allan peninginn. Hún fór í skólann bara af því að 

það var skylda. Hún vildi ekkert með krakkana í skólanum hafa, ekkert við þá tala“ sagði 

Sunna. Var þessi hegðun að mati Sunnu ólík þeirri sem dóttir hennar var vön að sýna, 
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en hún hafði alla tíð átt góðar vinkonur og gengið vel í skólanum fram að þessu erfiða 

tímabili í lífi fjölskyldunnar.  

Sonur Rögnu hafði einnig upplifað miklar breytingar á stuttum tíma í sínu lífi sem 

voru á margan hátt í líkingu við áfall. Má þar nefna skilnað foreldra, flutninga á nýtt 

heimili hjá báðum foreldrum, stökkið að fara úr leikskóla og byrja í meira krefjandi námi 

í grunnskóla, að kynnast nýju stjúpforeldri og eignast fljótlega nýtt systkini. Allir 

framangreindir þættir virtust hafa töluverð áhrif á tilfinningalega líðan drengsins og í 

kjölfarið urðu miklar breytingar á hegðun hans og líðan sem lýsti sér þannig að hann 

brast töluvert fyrr í grát, var bæði viðkvæmur og kvíðinn ásamt því að fylgja illa 

fyrirmælum og mótmæla hinu og þessu sem hann hafði ekki gert áður. Þá kvartaði hann 

mikið undan magapínum sem Ragna taldi vera merki þess að honum liði illa andlega. Að 

sögn Rögnu hafði drengurinn aldrei sýnt af sér slíka hegðun áður en þetta rask og 

þessar breytingar áttu sér stað og lýsti honum sem almennt glöðu og hamingjusömu 

barni, bæði í skólanum og heimafyrir. 

Dísa ræddi á ítarlegan hátt um að vandi sonar síns hefði haft verulega hamlandi 

áhrif á félagsleg tengsl og vináttusambönd í hans lífi. Dísa nefndi að á tímabilinu fyrir 

komu hundsins hefði sonur hennar verið mjög einmana og átt erfitt bæði félagslega og 

tilfinningalega. Aðspurð um helstu ástæðu þess að ákvörðunin var tekin um að fá hund 

á heimilið sagði Dísa að hún og maðurinn hennar hefðu einhvern veginn fundið á sér að 

þarna yrði kominn vinur fyrir drenginn. Vandanum sem drengurinn var að glíma við fyrir 

komu hundsins lýsti Dísa á eftirfarandi hátt: 

Og hann er semsagt greindur með ofvirkni og athyglisbrest. Hefur átt mjög 

erfitt félagslega, sérstaklega. Frá því hann var í rauninni á leikskóla. Hann 

hefur almennilega ekki svona, geta haldið vinum. Hann er mjög opin týpa og 

glaður strákur. En hann er svona eins og mörg börn með ADHD, þá eru þau 

svolítið krefjandi á aðra og bara krakkar þola bara visst mikið. Þannig að 

hann hefur svona ekki almennilega geta haldið föstum vinum eða 

félagslegum hóp eða svoleiðis (Dísa). 

4.1.2 Erfiðleikar í samskiptum 

Segja má að þemað félagsfælni og kvíði sé í raun nátengt erfiðleikum í samskiptum þar 

sem framangreindir kvillar virðast oft hafa hamlandi áhrif á hæfni fólks hvað samskipti 

varðar. Þeir þátttakendur sem áttu börn sem voru greind með ýmiss konar 

hegðunarvanda töluðu ýmist um að börn þeirra réðu illa við eitthvað tiltekið auka áreiti 
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eða aðstæður þar sem mikið var af ókunnugu fólki. Í því samhengi talaði Elísabet um 

hversu erfitt væri að fara með son sinn í matvörubúð eða Kringluna sökum þess hve illa 

hann réði við aðstæður þar sem voru læti og utanaðkomandi áreiti. Á yngri árum sínum 

hafði drengurinn til að mynda alltaf haft heyrnatól á eyrunum í kringum annað fólk, ekki 

til þess að hlusta á tónlist heldur vegna þess að hann þoldi svo illa hávaða í kringum sig. 

Dísa er á sama máli og Elísabet varðandi hversu illa sonur hennar þoldi eitthvert auka 

áreiti eða þegar auka manneskja kemur inn í aðstæður. Þá talaði hún um að sonur sinn 

væri afar hvatvís og að hvatvísin hefði hamlandi áhrif á samskiptahæfni. Dísa nefndi 

dæmi um að vandinn væri í raun sameiginlegur hjá syni sínum og hundinum. Dísa lýsti 

vanda sonar síns á þessa vegu: 

Það má eiginlega segja að það sé svolítið svipað hjá stráknum og hundinum 

... um leið og það er einhver ein auka manneskja komin inn í aðstæðurnar ... 

eitthvað svona auka áreiti þá getur hann alveg misst sig. Þá getur hann 

orðið alveg rosalega ör og stjórnlaus. Svona svolítið eins og hundurinn er 

fyrst. Það er svolítið erfiðasta challengið með hann, þessi hvatvísi ... Af því 

að núna er hann orðinn unglingur og hugsar ekki áður en hann gerir hluti 

(Dísa). 

Sonur Sóleyjar hafði aftur á móti átt afar erfitt með samskipti við kennara sína og 

aðra starfsmenn skólakerfisins, allt frá leikskólaaldri. Sóley nefndi að hann hefði til að 

mynda alltaf neitað að tala við deildarstjórann á leikskólanum sínum sem hafði 

verulegar áhyggjur af því hvers vegna drengurinn tengdist sér ekki neitt. Hún hefði 

meðal annars spurt hvers vegna honum væri illa við sig. Þá benti Sóley á að sonur sinn 

hefði valið sér einhvern einn tiltekinn starfsmann leikskólans sem hann vildi bara tala 

við og vill hún meina að sá starfsmaður hafi í raun komið syni sínum í gegnum 

leikskólann. Í máli Sóleyjar má þó greina ákveðin vonbrigði á sama tíma. Þrátt fyrir að 

hún sé vissulega þakklát þessum starfsmanni sem reyndist syni hennar vel þá nefnir hún 

að á leikskólaaldri hafi verið ótal vísbendingar um hegðunar- og tilfinningavanda 

drengsins og að merki um einhverfuróf sé yfirleitt hægt að greina frekar snemma. Í því 

samhengi segir hún að sér finnist skrýtið að leikskólinn hafi ekki sagt neitt því ef til vill 

hefði verið hægt að reyna að sporna við vandanum fyrr. Þó bætir hún við að kannski, 

vegna þessa eina starfsmanns, hafi vandamálin farið fram hjá öðru starfsfólki 

leikskólans. 
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4.1.3 Erfiðleikar í skóla 

Í máli þátttakenda var áberandi hversu mörg börn glímdu við erfiðleika í skólanum og 

átti það ýmist við mætingu, heimanám eða námsumhverfið almennt. Slíka erfiðleika 

þekkir Elísabet vel af eigin reynslu með syni sína tvo sem báðir hafa glímt við 

námserfiðleika en þó með afar ólíkum hætti. Illa gekk að fá eldri son hennar til þess að 

mæta í grunnskóla og framhaldsskóla þrátt fyrir að hann hafi verið afar greindur og 

með mikla yfirburði námslega séð. Í grunnskóla stakk sonur hennar ítrekað af úr 

kennslustofunni, sagðist þurfa að fara á klósettið en fór svo ekkert aftur inn í 

kennslustundina. Þá bjó hún tímabundið erlendis þar sem sonur hennar gekk í ýmsa 

skóla en erfiðleikarnir voru einnig til staðar þar og var hann meðal annars lagður í 

einelti. Í einum skóla þar ytra hélt hann áfram að koma sér undan hlutunum og var 

gjarn á að stinga af úr kennslustundum og fela sig hjá skrifstofustarfsmanni sem hann 

gat treyst á og þótti vænt um. Að sögn Elísabetar var ekki hjúkrunarfræðingur eða 

sálfræðingur til taks á vegum skólans og því hefði sonur hennar brugðið á það ráð að 

fara ítrekað til þessa skrifstofustarfsmanns og segja henni hvað honum væri illt hér og 

þar. Það var svo ekki fyrr en Elísabet fékk símhringingu frá skólanum að hún áttaði sig á 

að sonur sinn hefði verið mikið fjarverandi úr kennslustundum. Þegar drengurinn 

byrjaði í menntaskóla á Íslandi kom svipað mynstur fram með mætingu en þá lagði 

hann sig gjarnan einhvers staðar niðri í kjallara og mætti ekkert í tímana þrátt fyrir að 

hafa verið keyrður í skólann. Þá átti hann einnig í tungumálaerfiðleikum og neitaði á 

tímabili að tala íslensku, enda orðinn vanur að tjá sig á ensku vegna búsetu erlendis. 

Yngri sonur Elísabetar er aftur á móti með lága greindarvísitölu og gengur illa í 

skólanum námslega. Einnig hefur tilfinningavandi hans mikil áhrif á skólagönguna og 

það veldur því að hann hagar sér illa í skólanum eða „gengur um gólf“ eins og Elísabet 

orðar það. 

Sonur Siggu er með margþættan vanda og getur af þeim sökum ekki verið í 

hefðbundnum bekk í grunnskóla og leggur Sigga áherslu á að skólasamfélagið henti 

honum engan veginn. Eins og staðan er núna er hann í fámennum bekk eða einn í stofu 

en fram kemur að það virðist ekki hrjá drenginn og honum finnist það best. Hún nefnir 

þó að þegar sonur hennar nær ákveðnum stöðugleika í daglegu lífi og honum er mætt 

þar sem hann stendur, þá verði lífið allt annað. Þá virðist honum ganga vel, hann nær 

upp félagsfærni og getur verið í venjulegum bekk. Sigga segist hafa meiri áhyggjur af 

félagsfærni en námslegri getu og árangri í skólanum þar sem „[félagsfærni] skiptir 

mestu máli í lífinu ... og ég hef meira lagt upp með það heldur en eitthvað námslegt í 
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gegnum árin. Ég vil bara að honum líði vel í skólanum og með þá sem eru í kringum 

hann“.  

Í máli Siggu kom fram að hundinum hefur helst af öllum tekist að aðstoða drenginn í 

tengslum við nám. Á tímabili hafi drengurinn átt erfitt með lestur og vildi aldrei lesa 

upphátt. Eftir komu hundsins á heimilið brá Sigga aftur á móti á það ráð að fá son sinn 

til þess að lesa upphátt fyrir hundinn. Sigga lýsti því þannig, „þetta [fór] að vera þannig 

að hann fór inn í rúm að lesa fyrir hana og ég sat frammi og hlustaði. Þannig gat ég 

svolítið séð hvar hann stæði námslega með lesturinn“. Hundurinn hafi jafnframt 

aðstoðað son hennar að mæta í skólann en þau hafi verið í þeirri forréttindastöðu að 

hundurinn fær að mæta með drengnum í skólann. Að eigin sögn hefði hún hreinlega 

ekki getað fengið drenginn til þess að fara í skólann, ef ekki væri fyrir hundinn. 

Að sögn Sóleyjar hefur sonur hennar ekki átt auðvelda skólagöngu. Á 

leikskólaárunum virtist allt ganga nokkuð vel og sömu sögu var að segja í fyrsta bekk í 

grunnskóla. Í kennaraviðtölum kom allt mjög vel út og aldrei var kvartað yfir drengnum. 

Eftir fyrsta bekk var skrifuð umsögn um drenginn af kennurum hans og þurftu foreldrar 

að skrifa undir að þetta myndi fylgja með drengnum. Segir Sóley að eina athugasemdin 

á þessari umsögn hafi verið sú að þetta væri flottur strákur en gæti átt í erfiðleikum 

með að leysa deilur. Að öðru leyti var ekki nefnt neitt neikvætt í tengslum við hegðun 

hans í skólanum. Þegar í annann bekk var komið voru ekki liðnir nema tveir til þrír dagar 

af skólaárinu þegar allt gjörbreyttist og kennararnir fóru að hringja nánast daglega og 

kvarta undan syni hennar. Svona lýsir Sóley ástandinu: 

Og ég var ógeðslega hissa ... Hann lá bara í gólfinu og gerði ekki neitt. Hann 

átti að fara í röð en virtist ekki fatta það. Þetta var ekki sama barn og hérna 

heima. Þetta kom svolítið á óvart. Þannig [að] ég var þarna í þrjár, fjórar 

vikur með honum í skólanum. Og það gekk bara á ýmsu (Sóley). 

Líkt og Sóley nefnir var ástandið í skólanum orðið það slæmt að hún sá ekki annarra 

kosta völ en að mæta með syni sínum í skólann og fylgjast með stöðu mála. Þegar 

vandinn var einna verstur var sonur hennar ítrekað að stinga af úr skólanum og hljóp 

beinustu leið heim, stundum úlpulaus og berfættur. Af þeim sökum var Sóley hætt að 

þora að fara að heiman á daginn og vissi að þarna þyrfti eitthvað að breytast og að 

bæði heimilið og skólinn þyrftu að vinna í sameiningu við að finna lausn á vandanum.  
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4.1.4 Svefnvandamál 

Allir þátttakendur lýstu tilteknum vandamálum í tengslum við svefn hjá börnum sínum 

yfir tímabilið áður en hundurinn kom inn á heimilið. Átti það ýmist við svefntruflanir, 

erfiðleika við að sofna á kvöldin eða að fara á fætur á morgnana. Dísa lýsir ástandinu til 

að mynda þannig að morgnarnir hafi verið „algjört hell“ og að hún hafi þurft að glíma 

við son sinn daglega. Sóley er á sama máli þar sem sonur hennar gat vakað heilu 

næturnar sem skilaði sér í óreglulegum svefni.  

Báðir synir Elísabetar áttu við svefnvandamál að stríða og átti yngri sonurinn til að 

mynda afar erfitt með að vakna á morgnana. Að sögn Elísabetar var hann oft pirraður á 

kvöldin og á lyfjum sem höfðu sefandi áhrif. Um eldri son sinn sagði Elísabet: „Hann 

hefur náttúrulega alltaf átt erfitt með svefn, þessi elsti, eins og er kannski oft með fólk 

sem er greint með ADHD og þegar hann svaf of lítið þá var hann mjög pirraður og 

erfiður“. Þá lýsti hún því hvernig sonur hennar vakti stundum heilu næturnar en svo allt 

í einu tók við tímabil þar sem hann vildi ekkert gera nema sofa í þrjá daga samfleytt.  

Sigga lýsti einnig svefnvandamálum sonar síns á þann hátt að hann hefði sofið 

ofsalega illa á nóttunni undanfarna þrjá mánuði og að hann væri að koma upp í 

svefnherbergi til foreldra sinna á hverri nóttu. Þurfti hún meðal annars að hafa dýnu 

tilbúna á gólfinu í svefnherberginu sínu því hún vissi að von væri á stráknum á nánast 

hverri nóttu. 

4.2 Hundahald 

Hér á eftir verður fjallað um þemun sem fram komu fyrir efnisflokkinn hundahald en 

þau tengjast margvíslegum ávinningi sem börnin virtust öðlast í kjölfar komu hundsins á 

heimilið.  

4.2.1 Ábyrgðarkennd 

Í máli þátttakenda var áberandi sú áhersla að ábyrgðarkennd hjá börnunum hefði aukist 

eftir komu hundsins á heimilið. Rauði þráðurinn í gegnum viðtölin var sá að þegar 

börnin fóru að annast hundinn með einum eða öðrum hætti, til dæmis með því að gefa 

honum að borða og drekka, fara með hann út í göngutúra, leika við hann, baða hann og 

greiða eða að fara með hann á hundanámskeið, hefðu orðið jákvæðar breytingar hjá 

börnunum varðandi það að takast á hendur ábyrgð.  

Aðspurðir um hvað börnunum þætti skemmtilegast að gera með hundinum gátu 

nær allir þátttakendur sammælst um að það væri að leika. Dísa nefndi í því samhengi að 
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í ærslafullum leik við hundinn hefði sonur hennar í eitt skipti gengið of langt og orðið 

töluvert skelkaður yfir því hvað hundurinn var lengi að ná sér niður. Í kjölfarið virtist 

hann átta sig betur á ábyrgð sinni varðandi hegðun og að hann þyrfti að virða mörk 

hundsins. Dísa leggur þó áherslu á að sonur hennar, sem er elstur í barnahópnum, geri 

sér grein fyrir því að foreldrarnir eru vissulega aðalábyrgðaraðilar hundsins. Aftur á móti 

þegar foreldrarnir eru ekki heima á daginn, þá sé það í hans verkahring að hugsa um 

hundinn með því að gefa honum að borða og drekka og fara með hann út í göngutúr. 

Að sögn Dísu virðist hann átta sig á ábyrgðinni sem í því er fólgin, auk þess sem hann er 

sá eini af börnunum sem er nógu gamall og sterkur til þess að geta farið út með 

hundinn. 

Önnur börn þátttakenda virtust auk þess gera sér fulla grein fyrir því að hundarnir 

væru upp á fjölskyldumeðlimi komnir og því væri það á þeirra ábyrgð að muna eftir að 

gefa hundunum að borða, að fylla á vatnsdallana og hleypa þeim reglulega út.  Elísabet 

nefndi að drengnum hennar sem er á einhverfurófi finnist það skemmtilegast að leika 

með hundinum en hann „finn[i] til ábyrgðar þegar hann er að gefa honum að borða 

sem er auðvitað mjög gott“. Aðspurð um hvort framangreindir þættir í tengslum við 

umönnun hundsins væru eitthvað sem drengurinn gerði óumbeðinn vildi hún meina að 

svo væri. Í því samhengi nefndi hún að hann gerði þetta alltaf á morgnana en væri 

stundum þreyttur og pirraður á kvöldin og í slíkum tilfellum þyrfti að minna hann á 

þetta.  

Ragna er á sama máli og Elísabet að skemmtilegast finnist syni hennar að leika með 

hundinum. Í frásögn Rögnu í tengslum við tímabilið eftir að hundurinn kom á heimilið er 

aftur á móti áberandi hversu mikið hún talar um aukna ábyrgðarkennd hjá syni sínum. 

Að hennar sögn tekur sonur hennar uppeldi hundsins mjög alvarlega og notar óspart 

ýmsar kenningar sem hann lærði á hundanámskeiðunum. Fannst henni merkilegt 

hversu vel drengurinn meðtók allar upplýsingarnar frá námskeiðunum og hversu mikið 

hann hugsar um það sem þar kom fram. Hún tók þó skýrt fram að þar sem hann væri 

svo ungur ennþá mætti hann til að mynda ekki fara með hann einn út. Þessu lýsti Ragna 

á eftirfarandi hátt: 

Þeir eru miklir vinir og hlaupa mikið saman og leika mikið saman. Hann 

minnir oft á að gefa honum að borða. Hann finnur fyrir sinni ábyrgð en 

svona veit að ég hugsa mest um hann ... Hann minnir mig á að það þarf að 

gefa henni að borða og fara með hana út, svona setur sig í ábyrgðarstöðu 

(Ragna). 
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Í mörgum tilfellum höfðu þátttakendur gert samkomulag með börnunum sínum 

varðandi umönnun hundsins, og sumir meira að segja gert það skriflega. Sonur Dísu á 

það til að gleyma sér í tölvunni og í slíkum tilfellum þykir henni gott „að nota hundinn“ 

eins og hún orðar það. Líkt og kom fram hér að framan veit sonur hennar að hann er 

aðalábyrgðaraðili hundsins þegar foreldrarnir eru ekki heima og sá eini af börnunum 

sem má fara með hann út. Dísa sagði: „hann veit það bara að það verður að fara út með 

hundinn. Maður bara verður að gera það“. Þannig útskýrði hún hvernig hundurinn 

hjálpaði í baráttunni við hegðunarvandann, „maður er alltaf einhvern veginn að græða 

á hundinum“. Þá höfðu Elísabet, Sunna og Sóley allar sett upp skriflegt samkomulag 

með börnunum sínum í tengslum við umönnun á hundunum. Í því samhengi nefndi 

Sóley að: 

Hann veit að hún [tíkin] er upp á okkur komin. Og hann lærir svolítið að 

hann þurfi að gera eitthvað. Fylla á vatnsdallana og svona. En á morgnana er 

hann þreyttur á leiðinni í skólann og á kvöldin líka þannig ég sé um það og 

þetta er bara samningur sem við gerðum. Og það hefur alveg gengið (Sóley). 

Í skriflega samningnum á milli Sunnu og dóttur hennar komu fram skýrar reglur um 

að hún yrði að sjá um hundinn til jafns við móður sína og helst meira. Að sögn Sunnu, 

„var [þetta] bara undirskrifað samkomulag. Og hún bara skrifaði undir það að hún 

myndi gera það og hún hefur alveg staðið við það“, sagði Sunna. Aðspurð um hvort að 

hún hafi staðið við að hugsa um hundinn til jafns við móður sína alveg frá upphafi segir 

Sunna að hún hafi alltaf gert það. Hún bætti við að mæðgurnar hefðu ólíka tækni við að 

baða, blása og greiða hundinum og væri dóttirin töluvert ákveðnari við hann og leyfði 

honum ekki að komast upp með neitt múður á meðan Sunna sjálf væri töluvert 

viðkvæmari gagnvart hundinum. 

Elísabet talaði um hvernig fjölskyldan hefði sett saman tilteknar „hunda-reglur“, eins 

og hún orðaði það strax í upphafi. Þessar reglur og fyrirkomulag í tengslum við 

umönnun hundsins voru hengdar upp á ísskáp. Samkvæmt Elísabetu fannst henni þetta 

nauðsynlegt þegar hundurinn kom fyrst inn á heimilið þar sem hann var hvolpur og því 

þurftu allir fjölskyldumeðlimir að hjálpast að við uppeldið og umönnunina fyrstu 

mánuðina og árin. Þar sem fjölskyldan býr í stóru húsi á nokkrum hæðum var til að 

mynda mikilvægt að muna eftir að loka hliðum og öðru slíku þegar hundurinn var 

hvolpur. Hunda-reglurnar hanga ennþá á ísskápnum í dag og fer yngri sonur hennar 

eftir þeim við umönnun hundsins. 
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Sonur Siggu hefur verið einstaklega heppinn og nýtur þeirra forréttinda að fá að 

taka hundinn sinn með sér bæði í skólann sem og frístund. Sigga telur að í því sé fólgin 

ákveðin ábyrgð þar sem sonur hennar áttar sig á að hundurinn sé upp á hann kominn 

og því sé mikilvægt að hann muni eftir að gefa honum að borða og drekka og fara með 

hann út. Hefur þetta fyrirkomulag virkað einkar vel til að sporna gegn því að hann 

gleymi sér í tölvunni, líkt og Dísa talaði einnig um að væri vandamál hjá syni sínum. 

4.2.2 Félagsfærni (Sjálfstraust í samskiptum) 

Aðspurðir um mestu breytinguna í fari barna sinna eftir að hafa fengið hundinn á 

heimilið, voru flestir þátttakendur á sama máli um að það hafi verið aukin félagsfærni 

og sjálfstraust í samskiptum sem kom í ljós mjög fljótlega. Samkvæmt Rögnu fór hún að 

sjá breytingu í fari sonar síns sem gerðist mjög hratt eftir að hann eignaðist hundinn. Að 

hennar sögn er kvíðinn sem drengurinn glímdi við alveg farinn og hann hætti að kvarta 

undan magapínum og öðru slíku fljótlega eftir komu hundsins. Þá er hann einnig 

öruggari, bæði í skólanum og heimafyrir. Þessu lýsti Ragna þannig: „[Þá] fannst vinum 

hans svo mikið til hans koma að hann ætti hund sem væri svona sætur þannig að bæði 

svona félagslega þá styrktist hann fyrir að vera hundaeigandinn í hópnum“ útskýrði 

Ragna. 

Í þessu samhengi töluðu nokkrir þátttakendur um að hundurinn hefði í raun gefið 

börnum þeirra ástæðu til þess að þora að fara út og spyrja eftir öðrum börnum, en það 

var eitthvað sem þau hefðu aldrei þorað að gera fyrir komu hundsins. Þannig hefði 

nærvera hundsins veitt þeim aukið sjálfstraust í slíkum félagslegum samskiptum. 

Samkvæmt Dísu þá, „höfum [við] alveg séð það með okkar strák. Hann hefur ástæðu til 

að vera ekki einn. Fara út, hitta aðra og sérstaklega þegar hann getur farið með 

hundinn“ sagði Dísa. Að sögn Dísu er mesta breytingin einmitt sú að sonur hennar er 

hættur að vera jafn einmana og hann var á tímabilinu áður en þau fengu hundinn. Þá er 

drengurinn orðinn töluvert sterkari í félagslegum samskiptum og á núna vini sem koma 

stundum að kíkja á hundinn. Það kom henni á óvart hversu fljótur hann var að eignast 

vini og hversu mikil góðvildin væri. Sóley tekur undir með Dísu en drengurinn hennar 

hafði einnig átt í erfiðleikum með það að þora að fara út að spyrja eftir öðrum börnum. 

Þessari breytingu og hvernig hundurinn hefði hjálpað syni sínum hvað þetta varðar lýsti 

Sóley á eftirfarandi hátt: 

En svo finnst mér hún [tíkin] líka vera að hjálpa til dæmis með það að hann 

átti svo erfitt með að fara og spyrja eftir einhverjum. Það var alveg bara 

óyfirstíganlegt verkefni ... núna fer hann bara með hana og þá er einhvern 
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veginn miklu auðveldara að spyrja eftir einhverjum. Þannig að sko fyrsta 

skiptið sem hann spurði eftir einhverjum var bara eftir að hann fékk hana. 

Hann bara tók hana með sér. Það virtist vera einhvern veginn léttara 

(Sóley). 

Dóttir Sunnu var afar þunglynd og félagsfælin og lokaði sig mestmegnis af, eins og 

lýst var hér að framan. Þá talaði Sunna um að áfallið sem fjölskyldan hefði gengið í 

gegnum hefði haft sérstaklega slæm áhrif á dóttur sína og taldi hún að það væri líklega 

vegna þess að hún væri á viðkvæmum aldri og að ganga í gegnum miklar 

þroskabreytingar sem tengjast táningsaldrinum. Í kjölfarið hefði hún ráðið illa við 

aðstæður. Á tímabili var ástandið orðið svo slæmt að kennarar hennar voru ítrekað að 

hringja áhyggjufullir heim og hafði Sunna ákveðið að fara með dóttur sína í 

greiningarferli til þess að finna út hvað væri að hrjá hana og leita lausna við vandanum. 

Skömmu síðar fékk fjölskyldan hund á heimilið og í kjölfarið sagði Sunna að hún hefði 

bara, „hætt við að fara með hana í greiningu“, eins og hún orðaði það. Aðspurð um 

mesta ávinninginn í því samhengi sagði Sunna enn fremur: 

Við sjáum meira af henni. Hún er meira með okkur. Hún er mikið í 

félagslífinu, á góðar vinkonur. Hún er miklu ófeimnari. Þessi félagskvíði er 

ekki til staðar ... Einkunnir fóru upp úr öllu, hún eignaðist vini aftur. Hún 

varð vinsæl í bekknum, hún þorir að gera það sem hún vill gera. Ef hún vill 

mæta í köflóttri skyrtu í skólann þá gerir hún það jafnvel þó hún þurfi að fá 

hana lánaða af pabba sínum, skilurðu? Hún fer algjörlega sína eigin leið og 

þorir að gera það ... Hún hefði aldrei farið að tala við ókunnuga manneskju 

einu sinni. Ég veit ekki hvað gerðist. Ég vissi ekki að þetta væri hægt 

(Sunna). 

Þá nefndu nokkrir þátttakendur að breytingin á geði barna þeirra eftir að hundurinn 

kom á heimilið hefði verið svo mikil að kennarar þeirra væru farnir að hafa samband. 

Sunna sagðist til dæmis hafa svarað kennaranum því að þau hefðu ekki gert neitt, nema 

að fá hund á heimilið. Í tilfelli Rögnu hafði kennari sonar hennar einnig samband en 

einfaldlega til þess að láta Rögnu vita hve undrandi og ánægð hún hefði verið á 

félagslegri hæfni hans í skólanum sem tók ákveðið stökk á tímabilinu eftir að hann fékk 

hundinn. Tók kennarinn sem dæmi um að ef drengurinn sat með vinum sínum og var 

truflaður, þá brá hann á það ráð að færa sig einfaldlega um sæti. Þannig var hann að 

færa sig úr aðstæðunum yfir í réttar aðstæður þar sem hann varð ekki fyrir sama áreiti. 

Þetta var eitthvað sem hann hafði aldrei gert áður og hafði í raun verið ákveðið 
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vandamál hjá drengnum í skólanum. Að sögn Rögnu er þetta einmitt eitthvað sem 

sonur hennar hafði lært á hvolpanámskeiði sem hann fór á með hundinn sinn og tók 

mjög alvarlega. 

Annað sem þátttakendur töluðu um er að hundurinn virtist gefa börnum þeirra 

tækifæri til þess að kynnast ókunnugu fólki, þá sér í lagi úti í göngutúrum. Börnin virtust 

hafa ánægju af að spjalla um hundinn sinn við ókunnuga og lýsti Dísa því hvernig sonur 

hennar talaði mikið um að þetta væri „[góð] leið til að kynnast fólki á förnum vegi“. 

4.2.3 Trúnaðarvinur 

Í máli þátttakenda var áberandi hvernig þeir lýstu tengslunum og sambandinu á milli 

barna sinna og hundanna og voru flestir á þeirri skoðun að tengslin væru djúp og að 

sambandið líktist ástríku systkinasambandi. Þá töluðu margir um að hundurinn og 

barnið væru bestu vinir. Samkvæmt Rögnu lítur hundurinn til að mynda á barnið sem 

langbesta vin sinn. Þegar Sigga var beðin um að lýsa þessu nánar sagði hún: „Þetta [eru] 

í rauninni ofsalega djúp, systkinatengsl. Hann hefur gríðarlegar áhyggjur ef eitthvað er 

að“, sagði Sigga. Dísa er á sama máli og tók skýrt fram að fjölskyldan talaði stundum um 

að ef hundurinn myndi deyja, þá gæti fjölskyldan ekki hugsað sér að fá neinn annan 

hund. Það gæti aldrei neinn komið í hans stað þar sem fjölskyldumeðlimir líta á hann 

sem hluta af fjölskyldunni. 

Svipaða lýsingu er að finna í frásögn Siggu en samkvæmt henni lítur sonur hennar á 

hundinn til jafns við hin systkini sín. Því til stuðnings nefndi hún dæmi um að hann hefði 

til að mynda orðið afar sár þegar hundurinn fékk ekki jólagjöf frá ömmu sinni og afa 

eins og hann. Þá taldi hann alltaf upp hundinn með þegar hann nefnir systkini sín á 

nafn. Í eitt skipti reyndi sonur Siggu meira að segja að breytast í hund. Málið var þannig 

að hundurinn hafði verið settur tímabundið á ofnæmisfóður sem varð til þess að allt 

húsið var þakið hundahárum. Sagði Sigga að sonur hennar hefði ákveðið að hann ætlaði 

að breytast í alveg eins hund og tók upp á því að rúlla sér eftir gólfinu og reyndi þannig 

að líma hundahárin á sig til þess að líkjast hundinum sem mest. Að sögn Siggu var þetta 

örlítill ókostur í tengslum við hundinn en hún hafði augljóslega gaman af þessu og hló 

mikið þegar hún sagði frá þessari sögu. 

Sigga og Sunna lýstu báðar hvernig hundurinn væri hjálplegur þegar synir þeirra 

hefðu átt erfiðan dag í skólanum. Athyglisverð er lýsing Siggu á því þegar sonur hennar 

kemur eitthvað öfugsnúinn heim eftir langan og erfiðan dag. Þá hendir hann yfirleitt 

öllum yfirhöfnum og töskum af sér í forstofunni og hleypur undir borðstofuborð til 

hundsins. Þar liggur hann yfirleitt í ró og næði og spjallar við hundinn um raunir sínar. 
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Þannig fær hundurinn alltaf fréttirnar á undan foreldrunum og veitir honum í leiðinni 

bæði dómlausan stuðning og skilyrðislausa ást og umhyggju. Sigga bætir við að 

hundurinn, „hjálpar svolítið til með það að hún [tíkin] róar hann niður ef hún getur. Þá 

mætir hún á svæðið ... En hún er líka alltaf vinkonan. Hún er aldrei ömurleg“ sagði 

Sigga. Í frásögn Siggu má því augljóslega sjá hvernig hundurinn veitir syni hennar 

ákveðið öryggi og vellíðan. 

Frásögn Sóleyjar rímar við ofangreinda lýsingu Siggu á þessum tiltekna ávinningi en 

hún talaði meðal annars um að það síðasta sem sonur hennar gerir áður en hann fer í 

skólann á morgnana er að taka hundinn upp og kveðja hann og að sama skapi heilsar 

hann ávallt hundinum um leið og hann kemur heim aftur. Þessu lýsir Sóley á eftirfarandi 

hátt: 

Svo þegar hann átti eitthvað erfiðan dag eða var eitthvað stúrinn, þá kemur 

hann bara heim og heldur á henni [tíkinni], tekur hana í fangið og klappar 

henni. Svo er hann bara orðinn góður ... En það síðasta sem hann gerir áður 

en hann fer er að kveðja hundinn og það fyrsta sem hann gerir er að heilsa 

hundinum. Svo leikur hann með hana líka. Hún er alltaf til staðar fyrir hann 

(Sóley). 

Elísabet ræddi einnig vináttu fjölskylduhunds og sona hennar. Yngri sonur hennar, 

greindur með margþættan og hamlandi vanda, hefur af þeim sökum aldrei getað 

eignast náinn vin. Eftir að hafa fengið hund í fjölskylduna náði sonur hennar í fyrsta 

skipti að mynda einstakt vinasamband. Hann sæki mikið í hundinn sem hann er mjög 

hrifinn af, vill hafa hann hjá sér uppi í rúmi með sér og í sófanum. Þrátt fyrir að hæfni 

hans til þess að mynda vinasambönd sé takmörkuð gat hann á auðveldari hátt myndað 

vinasamband við hundinn.   

Hvað eldri son Elísabetar varðar, myndaði hann afar sterk tengsl og samband við 

hundinn sinn frá því að hann kom inn á heimilið sem hvolpur. Lýsir Elísabet sambandinu 

sem afar fallegu og djúpstæðu fyrir hann og var hundurinn í raun skugginn hans, það 

hefði ekki verið hægt að skilja þá að. Þegar drengurinn flutti að heiman fylgdi hundurinn 

með honum sem að sögn Elísabetar gerði mikið fyrir hann. Þá talar hún um mikið 

sorgarferli sem drengurinn hefði gengið í gegnum þegar hundurinn féll frá sökum 

aldurs. Vildi hún meina að hann hefði afmarkað sig alveg við þennan tiltekna hund og 

að enginn gæti komið í hans stað. Þá var hann ekki fær um að tala við fjölskyldumeðlimi 

í marga mánuði eftir fráfall hundsins og gat ekki hugsað sér að umgangast aðra hunda í 

langan tíma á eftir. 
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Margir þátttakenda töluðu um að það væri eins og hundurinn áttaði sig á sínu 

hlutverki varðandi börnin þeirra og hvers væri ætlast til af þeim. Í frásögn Sóleyjar kom 

til að mynda fram að henni fyndist, „hún [tíkin] líka vita hennar hlutverk. Hún er allt 

öðruvísi við hann heldur en við mig. Hún veit einhvern veginn hvar hún á að vera þegar 

hann vill“ sagði Sóley. Sunna nefndi einnig dæmi um djúp tengsl milli barns og hunds. 

Hún sagði að hundurinn kúrði alltaf í hálsakotinu hjá dóttur sinni en engum öðrum. 

Sigga útskýrði enn fremur hversu vel hundurinn hennar kann á aðstæður og tók dæmi 

því til stuðnings um unga frænku sína sem er með einhverfu og kemur reglulega í 

heimsókn. Hundurinn hennar Siggu er mikill flaðrari og fagnar öllum gríðarlega sem 

koma í heimsókn með því að stökkva upp á viðkomandi. Það er að segja, öllum nema 

þessari einu stúlku. Hennar vandi er þess eðlis að enginn má koma nálægt henni og að 

sögn Siggu virðist hundurinn átta sig fullkomlega á því og virðir það. 

4.2.4 Tilfinningaþroski 

Í máli þátttakenda töluðu allir um að þeir finndu mikil merki um þroskamun á 

börnunum sínum ef borin voru saman tímabilin fyrir komu hundsins og eftir. Hjá þeim 

kom fram að þrátt fyrir að börnin hafi þroskast og breyst með auknum aldri séu þeir 

handvissir um að hundurinn hafi einnig haft eitthvað með þessar breytingar að gera. 

Ragna nefnir til að mynda að á tímabilinu eftir að hundurinn kom inn á heimilið hafi hún 

fundið merki um aukinn vitsmunaþroska hjá syni sínum. Þótti henni mjög áhugavert 

hversu hratt, eða einungis á einu ári, drengurinn þroskaðist bæði vitsmunlega og 

tilfinningalega. Hvað yngstu dóttir sína varðar fannst Dísu eins og hún hefði í raun áttað 

sig betur á að hún þyrfti að lesa hundinn og breyta þannig sínum samskiptum við hann 

og væri slíkt ákveðið þroskamerki. Að sögn Siggu á sonur hennar sem glímir við 

tengslaröskun mun auðveldara með að tengjast öðrum tilfinningalega í dag, en áður 

fyrr hafði það verið stórt vandamál í lífi drengsins.  

Elísabet talaði mikið um aukinn þroska hjá sonum sínum tveimur eftir samskipti 

þeirra við hundana. Eins og nefnt hefur verið glíma báðir drengirnir við ýmiss konar 

hegðunar- og tilfinningavanda. Um eldri son sinn segir Elísabet til að mynda að 

einstaklingar sem glíma við svipaðan vanda og hann þurfi að ná ákveðnum þroska áður 

en þeir geta farið að hugsa um einhvern annan en sjálfan sig. Henni fannst hins vegar 

sonur sinn ná því mjög fljótt eftir að hann fékk hundinn og hugsaði hann síðan alfarið 

um hans þarfir. Hún bætti svo við í gamansemi að honum væri reyndar sama um aðra á 

heimilinu, en honum var alls ekki sama um hundinn. Hvað yngri soninn varðar nefnir 
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Elísabet að hundurinn hafi veitti honum tækifæri fyrir ýmsa útrás sem hafði þroskandi 

áhrif. Þessu lýsir Elísabet á eftirfarandi hátt: 

Ég myndi segja með yngsta strákinn að þetta er náttúrulega svo gott uppá 

sjálfsstjórn. Við erum að tala um svona skapofsa, við erum að tala um 

tilfinningar, að fá útrás fyrir það, að leika og alls konar hluti sem hundurinn 

er í raun að veita honum tækifæri til að þroska. Sem hann hefur í raun ekki 

aðgang að (Elísabet). 

Þá nefnir Elísabet enn fremur að henni þyki gott að „nota hundinn“ eins og hún 

orðar það, til þess að hjálpa yngri syni sínum að róa sig niður, til dæmis þegar hann er í 

miklu reiðikasti. Hún segist gjarnan taka hundinn upp og búi til rödd fyrir hann. Þannig 

finnst henni gott að láta eins og hundurinn sé að segja að hann sé hræddur og biðji 

drenginn um að róa sig niður. Að eigin sögn hefur þetta oft hjálpað þar sem drengurinn 

vill alls ekki að hundinum líði illa og virðist þannig átta sig á mikilvægi þess að hann rói 

sig niður. Með þessu nái drengurinn að setja sig í spor annarra. 

Þá töluðu nokkrir þátttakendur um að börn þeirra hefðu glímt við hundahræðslu 

fyrir komu hundsins. Stjúpsonur Elísabetar sem býr hjá fjölskyldunni aðra hverja helgi 

hefur til að mynda alltaf verið hræddur við hunda. Eftir að hafa umgengist hundinn 

reglulega undanfarin tvö ár virðist hundahræðslan vera að hverfa á braut og nú þorir 

drengurinn til að mynda að halda í tauminn á hundinum úti í göngutúrum, sem hann 

hefði aldrei gert áður. Frásögn Elísabetar rímar við reynslu Dísu hvað þetta varðar en 

hún talar um að einn af sonum hennar hafði alla tíð verið afar smeykur við hunda og í 

raun öll dýr. Það hefði til að mynda ekki verið hægt að fara með hann í sveitaferðir í 

leikskóla. Þá hafði eiginmaður Dísu einnig glímt við hundahræðslu á sínum æskuárum 

sem hvarf alveg þegar hann komst í kynni við hund sem hann „tók ástfóstri við“, eins og 

Dísa orðaði það. Þarna sá fjölskyldan að með því að fá hund á heimilið væri hægt að 

vinna gegn hundahræðslu drengsins og að hennar sögn hefur það virkað. Nú vill sonur 

hennar ólmur fara einn með hundinn í göngutúra. 

Undir lok viðtalsins við Siggu sagði hún frá fyrirlestri um ættleiðingar og hundahald 

sem hún sótti á Möltu nýlega. Maðurinn sem hélt fyrirlesturinn hafði sjálfur ættleitt 

börn og talaði um hversu mikilvægt væri að hafa hund á heimilinu áður en börnin 

kæmu. Vildi hann meina að það ýtti undir að vel gengi að tengjast barninu og að það 

myndi einnig aðlagast aðstæðunum fyrr. Rökin sem hann nefndi hefðu verið að það 

væri auðveldara fyrir barnið að tengjast hundi og elska hann en fullorðna manneskju. 

Síðar gæti barnið svo yfirfært þessa ást á manneskju. Hundurinn yrði tengiliður í að 
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bjóða barnið velkomið á heimilið og svipar þessari sögu til frásagnar Siggu og Elísabetar 

um að það virkaði alltaf betur að tala í gegnum hundinn til þess að fá börnin til þess að 

róa sig. 

Í frásögn Dísu má einnig greina sambærilegt merki um þroska en þar kemur meðal 

annars fram að sonur hennar virðist nú átta sig betur á mikilvægi þess að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum því að þær geti haft neikvæðar afleiðingar á hundinn. Í því er fólgin 

ákveðin áskorun þar sem drengurinn glímir við ofvirkni en virðist átta sig á því að það 

þýði ekki að vera trylltur með læti og æsing í kringum hundinn. Sóley nefnir að nú þegar 

sonur hennar hefur náð upp ákveðnum þroska virðist hann eiga auðveldara með að 

halda vinum.  

4.2.5 Stolt  

Allir þátttakendur nefndu ákveðið stolt sem fylgdi hundahaldinu. Þetta tiltekna stolt gat 

þó birst með ólíkum hætti hjá börnunum en augljóst er að öll börn þátttakenda voru 

gjörsamlega heilluð af hundinum sínum. Dísa talar um að öll börnin hennar séu mjög 

hreykin og stolt af sínum hundi. Dóttir Dísu „alveg dýrkar hundinn“ að hennar sögn og 

þykir rosalega gaman að geta sagt að hún eigi hund. Í því samhengi bætir Dísa við að 

þetta geti oft verið tiltekinn „ice-breaker“ í samskiptum við aðra eins og hún orðaði 

það. Dísa nefndi einnig að fólk eigi það gjarnan til að stoppa son hennar þegar hann er 

úti að ganga með hundinn og þá verði hann mjög montinn og glaður að geta talað um 

hundinn. Eins verður hann afar glaður að fá önnur börn í heimsókn sem heillast af 

hundinum og verður það gjarnan til þess að hann er ennþá spenntari fyrir því að fara 

með hann út að ganga fyrir vikið. 

Sonur Sóleyjar sýnir aftur á móti öðruvísi tilfinningar þegar kemur að öðrum börnum 

og hundinum hans. Að hennar sögn upplifir drengurinn það erfitt að fá vini í heimsókn 

sem eru mikið að klappa hundinum. Sóley bætir við að, „þetta [sé] einkaeign. Og 

honum finnst það ekki skemmtilegt“ segir Sóley. Elísabet er á sama máli og Sóley en að 

hennar sögn er sonur hennar afar viðkvæmur fyrir sínum hundi. Þessu lýsti Elísabet á 

eftirfarandi hátt: 

Hann er viðkvæmur fyrir sínum hundi. Eins og þegar ég var eitthvað að hæla 

hundi hins sonar míns sem við vorum að passa um helgina, að hann væri 

svo góður hundur, að þá svona sagði hann að sinn hundur væri líka góður. 

Hann leggur alltaf áherslu á þetta sé hundurinn SINN ... Honum finnst sinn 

hundur bara bestur (Elísabet). 
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Sigga talar um að stoltið í syni sínum brjótist út þegar kemur að hundinum og að það 

viti bókstaflega allir í lífi drengsins að hann eigi hund. Eins er hann alveg hugfanginn af 

hundategundinni og ef hann finnur plagat eða aðra muni með mynd af þessari tilteknu 

hundategund, þá kaupir hann sér það.  

Að sögn Rögnu er sonur hennar einnig afar stoltur af hundinum sínum. Hann hefur 

tekið virkan þátt í uppeldi og umönnun hundsins alveg frá því að hann var hvolpur og 

farið á allskonar hvolpa- og hlýðninámskeið sem hún segir að hann hafi lært helling af. 

Hann sé meira að segja stundum að siða móður sína til við uppeldið á hundinum og 

veltir fyrir sér hinu og þessu um hvað sé rétt aðferð í hundauppeldinu. Þá tók Ragna 

dæmi um að sonur sinn ætti vin sem hafði upphaflega átt í vandræðum með að vera í 

kringum hundinn. Þessu lýsti Ragna á eftirfarandi hátt: 

Svo á sonur minn vin sem átti í vandræðum með að vera í kringum hundinn 

... og hann var svo ósáttur við þetta, hann reyndi að leika við hann eins og 

hann gat en svo fékk hann bara nóg. Hann sagði bara að hann vildi ekki leika 

við þennan strák fyrr en hann tæki hundinum í sátt ... svo tók hann 

hundinum í sátt og allir voru vinir (Ragna). 

4.2.6 Svefnvenjur 

Hér framar í niðurstöðukafla undir þemanu svefnvandamál var fjallað nokkuð ítarlega 

um þá svefnerfiðleika sem börn þátttakenda höfðu verið að glíma við á tímabilinu fyrir 

komu hundsins.  Á hinn bóginn kom fram að eftir að hundur kom á heimili þátttakenda 

virtist draga verulega úr þessum erfiðleikum og töluðu margir þátttakenda um að sá 

vandi sem hafði verið til staðar ýmist minnkaði töluvert eða hvarf alveg í kjölfar komu 

hundsins. 

Nær allir þátttakendur töluðu um að hundarnir fengju að sofa uppi í rúmi hjá 

börnunum þeirra. Sunna talar reyndar um að upphaflega hefði verið ákveðið að 

hundurinn fengi ekki að vera uppi í rúmi en svo hefði hún gefið eftir einfaldlega vegna 

þess að, „það er ekkert hægt að horfa í brúnu, fallegu augun í hvítum og fluffy feldinum 

og segja nei. Það er ekki hægt“ eins og Sunna orðaði það. Samkvæmt Rögnu þá passar 

hundurinn sig á að sofa alltaf uppi í rúmi hjá syni hennar og eins ef hann meiðir sig að 

þá fer hundurinn rakleiðis að hugga hann og hugsa um hann. 

Undir þemanu um erfiðleika í skóla er lýst hvernig hundurinn á heimili Siggu hjálpaði 

syni hennar með lestur og eins ef honum liði illa. Aðspurð um svefnvenjur talaði Sigga 

einnig mikið um hvernig hundurinn hefði hjálpað hvað það varðar. Hún lýsti því að 
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sonur hennar hefði átt í erfiðleikum með að sofa á nóttunni og að það hefði staðið yfir í 

marga mánuði. Sigga hafði því dýnu til taks á gólfinu í hjónaherberginu þar sem 

drengurinn var vanur að sofa hálfa nóttina. Þegar það átti sér stað var hundurinn vanur 

að koma og sofa með honum á dýnunni. Þannig getur drengurinn spjallað við hundinn 

og knúsað þegar honum líður illa á nóttunni. 

Synir Elísabetar hafa báðir glímt við ýmis svefntengd vandamál. Að sögn Elísabetar 

hafði hundurinn einstaklega róandi áhrif á eldri son hennar sem var afar kvíðið barn, 

hafði yfirleitt sofið illa og glímt við mikla tilfinningalega erfiðleika. Elísabet talar um að 

tilvist hundsins hafi gert mikið fyrir son sinn tilfinningalega og að, „hundurinn hafi verið 

svolítil kelirófa fyrir hann“. Þannig hafði sonur hennar getað tengt við hundinn. Þá 

nefnir hún einnig að honum hefði þótt gott að hafa hundinn inni í herbergi hjá sér þegar 

hann var að einbeita sér að náminu og eins á kvöldin til þess að róa sig fyrir svefninn. 

Hún vill meina að það að klappa hundinum geti haft einstaklega róandi áhrif á alla og 

tengir sjálf vel við þá fullyrðingu. Því til stuðnings tekur hún dæmi um að hún sjálf eigi 

stundum erfitt með að slappa af. Þá er eins og hundurinn finni það á sér og leggst þvert 

yfir lærin á henni þannig hún verður að sitja kyrr smá stund og klappa hundinum sem er 

að hennar sögn bæði róandi og skemmtilegt. 

Yngri sonur Elísabetar hefur einnig átt erfitt með svefn og þá sér í lagi við það að 

fara fram úr morgnana. Í því samhengi talar Elísabet um hún hafi brugðið á það ráð að 

koma hundinum fyrir í rúminu hjá drengnum á morgnana og nýtir þannig hundinn til 

þess að hjálpa sér að vekja hann. Að hennar sögn verður þetta til þess að hann „vakni 

fallega“ þar sem hann byrjar daginn á að klappa hundinum og knúsa. Þetta er orðið að 

ákveðinni rútínu sem virðist hjálpa drengnum mikið. Venjulega fer hann á fætur með 

hundinum, gefur honum að borða og endar svo á því að láta hundinn pissa og kveður 

hann loks í búrinu. Eru framangreindir þættir hluti af hunda-reglum fjölskyldunnar sem 

hanga á ísskápnum. 

Svefnvandamálin sem hrjáðu son Sóleyjar virtust jafnframt hverfa á braut nánast um 

leið og hann fékk hundinn og sagði Sóley það einna mesta ávinninginn og kost þess að 

hafa fengið hundinn á heimilið. Að eigin sögn hafi hún orðið vægast sagt undrandi á 

þessari miklu og hröðu breytingu. Hún lýsir þessu svona: 

Sumarið eftir að hundurinn kemur, þú veist hann hafði aldrei getað sofnað 

einn, í sínu rúmi, þá bara fer hann uppí rúm með hana með sér og sofnar. 

Og við vorum bara í sjokki. Þetta hafði aldrei gerst. Við vorum bara: „Bíddu, 
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er þetta eitthvað djók?“ En hann svaf ekkert allar nætur, en þetta var samt 

risa stökk. Þannig það er svona einn kostur sem við sáum strax (Sóley).  
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5 Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar um sálfélagslegan ávinning af 

hundahaldi teknar saman og rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með svarað en 

hún var: „Hver er sýn foreldra barna með hegðunar- og tilfinningavanda á 

sálfélagslegan ávinning barns af hundahaldi á heimilinu og því að hugsa um hund?“  

Þátttakendur nefndu margvíslegan ávinning af hundahaldinu en einn helsti 

ávinningurinn að mati þátttakenda var fólginn í aukinni ábyrgðarkennd hjá börnum 

þeirra, félagsfærni, tilfinningaþroska og sjálfstrausti í samskiptum. Þá ber að nefna að 

börnin mynduðu djúp tengsl við hundana sem líktist að mörgu leyti traustu 

systkinasambandi. Áberandi var hvernig börnin fundu fyrir stolti og voru almennt mjög 

hreykin af sínum hundi. Loks ber að nefna að þau svefnvandamál sem voru til staðar 

fyrir komu hundsins virtust hverfa alveg eða minnka töluvert ef borið var saman við 

tímabilið eftir að hundurinn kom á heimilið. Ekki kom á óvart að þátttakendur nefndu 

ýmsan tilfinningalegan og félagslegan ávinning af hundahaldi barna þeirra í ljósi þess að 

sýnt hefur verið fram á að hundar geti haft jákvæð áhrif á velferð og heilsufar manna. 

Bendir Case (2008) til að mynda á að þessi jákvæðu áhrif sem fólgin eru í hundahaldi 

snúa oftast að tilfinningalegum, líkamlegum og félagslegum þáttum í lífi manna (Case, 

2008). 

Hér á eftir verður nánar fjallað um framangreindar áherslur og ávinning af 

hundahaldinu eftir því hvort hann er af sálrænum, félagslegum eða persónulegum toga. 

5.1 Sálrænn ávinningur 

Fyrsta meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að helsti sálræni ávinningurinn af 

hundahaldi barna með hegðunar- og tilfinningavanda er aukin ábyrgðarkennd. 

Áberandi var í máli þátttakenda að ábyrgðarkennd barna þeirra virtist aukast við það að 

annast hundinn. Börnin fundu til ábyrgðar við það að gefa hundunum sínum að borða 

og drekka, baða þá og greiða, leika við þá, fara með þá í göngutúra og á ýmis 

hundanámskeið. Við það að framkvæma framangreind atriði virtust börnin gera sér 

betur grein fyrir því að hundurinn er upp á manninn kominn og því er ekki í boði að 

gleyma því að gefa þeim að borða eða fara með þá út í göngutúr. Átti þetta einnig við 

ábyrgðina sem fólgin er í tilfinningastjórnun í kringum hundinn og mikilvægi þess að 

kunna að haga sér í samskiptum við hundinn og virða þannig hans mörk.   
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Af lýsingum foreldra mátti sjá að ábyrgðartilfinning barnanna virtist einnig efla aðra 

jákvæða eiginleika í fari barnanna á borð við góðmennsku og samúð. Jafnvel þó börn 

þátttakenda væru stundum upptekin í leik við vini, í miðjum spennandi tölvuleik eða 

væru einfaldlega þreytt og pirruð eftir langan og erfiðan dag í skólanum, þá virtist slíkt 

ekki hindra að þau hugsuðu um hundinn. Enn fremur litu þau ekki á það að annast 

hundinn og að sinna verkum í tengslum við hundahaldið sem eitthvað neikvætt, heldur 

virtust þau njóta þess. Á Viktoríutímanum var sá hugsunarháttur einmitt ráðandi, að 

hundar og hundahald kenndi börnum ýmsa jákvæða eiginleika, líkt og góðmennsku og 

samúð (DeMello, 2002). Framangreindur hugsunarháttur virðist því enn eiga við rök að 

styðjast og birtast í ábyrgðarkenndinni sem virtist stuðla að góðlátlegri hegðun 

barnanna. Sagnfræðingurinn Katherine Grier hefur bent á að í tímans rás hafi dýr oft 

verið notuð til þess að kenna börnum sjálfsstjórn og góðmennsku (DeMello, 2002). Í 

máli þátttakenda var einmitt áberandi hvernig börn þeirra virtust læra sjálfsstjórn á 

eigin tilfinningar í samskiptum sínum við hundana.  

Önnur meginniðurstaðan í tengslum við sálrænan ávinning af hundahaldi barna með 

hegðunar- og tilfinningavanda er aukinn tilfinningaþroski. Í frásögn þátttakenda kom 

ítrekað fram hversu mikil merki um þroskamun þeir fundu á börnum sínum þegar borin 

voru saman tímabilin fyrir komu hundsins og eftir að hundurinn kom á heimilið. Ekki er 

hægt að alhæfa að þessar jákvæðu breytingar á þroska séu alfarið hundunum að þakka, 

enda hefur aukinn aldur og fleira þess háttar einnig áhrif. Þó gátu þátttakendur 

sammælst um að hluti þessara miklu breytinga á tilfinningaþroska barna þeirra væri að 

einhverju leyti hundahaldinu að þakka, enda kom breytingin fljótt í ljós í kjölfar komu 

hundsins á heimilið. Lýstu þátttakendur þessum breytingum á þroska barna þeirra á 

þann hátt að eftir að hafa eignast og annast hundinn áttu þau ýmist auðveldara með að 

tengjast öðrum tilfinningalega, gátu myndað vinasambönd og viðhaldið þeim ásamt því 

að þau virtust mun færari um að setja sig í spor annarra. Þá virtist hæfni barnanna til að 

stjórna tilfinningum sínum eflast þar sem þau áttaðu sig á því að það þyrfti að haga sér 

á ákveðinn hátt í kringum hundinn. Rannsóknir á sviðinu hafa einmitt bent til þess að 

dýr geti haft jákvæð áhrif á tilfinninga- og félagsþroska barna (Serpell, 1999). Ef litið er 

til þroska barnanna út frá vistfræðilíkani Bronfenbrenner (1994) má sjá hvernig 

umönnun hundsins fellur í nærumhverfi barnsins eða míkrókerfið. Þar sem umönnun 

gæludýra tengist öllum fjölskyldumeðlimum og heimilislífinu almennt er hægt að sjá 

hvernig kerfin í nærkerfinu tengjast innbyrðis (mesókerfið). Í þessu samhengi er 

mikilvægt að skoða alla hluta vistfræðilíkansins, því samkvæmt Bronfenbrenner er 

annars ekki mögulegt að skilja mannlegan þroska (Bronfenbrenner, 1994). 
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Þriðja meginniðurstaðan er varðar sálrænan ávinning af hundahaldinu fyrir börn 

með hegðunar- og tilfinningavanda er sú að svefnvandamál barnanna sem höfðu hrjáð 

þau fyrir komu hundsins virtust minnka töluvert og í sumum tilfellum hverfa alveg í 

kjölfar þess. Mörg þeirra höfðu sofið illa og óreglulega á nóttunni, þótti erfitt að sofa 

ein og áttu erfitt með að fara að sofa eða vakna á morgnanna. Í rannsókn DeMello 

(2002) kom fram að um helmingur hunda fái að sofa inni í svefnherbergi eigenda sinna 

og meirihluti þeirra deilir rúmi með eigenda. Hjá þátttakendum í þessari rannsókn kom 

fram að það að leyfa hundunum að vera uppi í rúmi hjá börnunum virtist gera 

gæfumuninn. 

5.2 Félagslegur ávinningur 

Meginniðurstaðan í tengslum við þann félagslega ávinning sem fólginn er í hundahaldi 

fyrir börn með hegðunar- og tilfinningavanda er aukin félagsfærni og sjálfstraust í 

samskiptum. Ekki kom á óvart að þátttakendur nefndu tvo framangreinda þætti þar 

sem ýmislegt bendir til þess að návist og samskipti við dýr styðji við aukna félagsfærni 

barna (Melson, 2002; Purewal o.fl., 2017). Aðspurðir um með hvaða hætti þessi 

ávinningur birtist gátu þátttakendur sammælst um að börnin þeirra ættu nú mun 

auðveldara með að biðja önnur börn að leika við sig. Hafði slíkt í raun verið 

óyfirstíganlegt verkefni fyrir mörg barnanna á tímabilinu fyrir komu hundsins og vildu 

þátttakendur meina að hundurinn veitti börnunum aukið sjálfstraust og öryggi í slíkum 

félagslegum aðstæðum. Það helst í hendur við frásögn margra fræðimanna, en þeir 

telja að í tamningarferlinu hafi hundurinn þróast á ákveðinn hátt í samvistum sínum við 

manninn sem varð til þess að í dag séu hundar næmir fyrir félagslegum samskiptum 

(Reid, 2008).  

Enn fremur hafa niðurstöður ýmissa rannsókna á félagsþroska barna og ungmenna 

gefið til kynna að gæludýr og þá sér í lagi hundar, geti stuðlað að myndun 

vinasambanda, eflt félagslega færni í samskiptum og styrkt félagsleg tengslanet eigenda 

sinna (Purewal o.fl., 2017). Athyglisvert er því hvernig gæludýrahaldið felur í sér tiltekna 

verndandi þætti og sér í lagi sökum þess hve félagsleg einangrun er sífellt vaxandi 

samfélagsmein í heiminum í dag (Wood o.fl., 2015). Ef hinn félagslegi ávinningur 

barnanna er skoðaður út frá vistfræðilíkani Bronfenbrenner (1979; 1994) má finna 

tilvísanir í fleiri en eitt kerfi líkansins. Samskipti barnsins við hundinn fara fram í 

nærumhverfi þess (míkrókerfi). Hundurinn tengist einnig öðrum aðilum innan 

nærkerfisins (mesókerfi), svo sem fjölskyldu barnsins og vinum. Þannig getur hundurinn 
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skipt máli fyrir tengsl barnsins við foreldra og systkini en jafnframt vináttutengsl 

barnsins eins og þegar barnið fer með hundinn með sér til þess að spyrja eftir vini.  

Þá virtust mörg þeirra vandamála sem voru að hrjá börn þátttakenda fyrir komu 

hundsins minnka töluvert. Í því samhengi er hægt að nefna að þátttakendur fundu 

mikinn mun á börnum sínum í tengslum við kvíða, þunglyndi, félagsfælni, 

námserfiðleika og einmanaleika. Framangreindir þættir eru allt dæmi um hegðunar- og 

tilfinningavanda sem börn þátttakenda voru að glíma við á tímabilinu fyrir komu 

hundsins og fjallað var nánar um undir þeim efnisflokk. Í máli þátttakenda var því 

áberandi hvernig geð barna þeirra virtist gjörbreytast til hins betra eftir að hafa fengið 

hundinn og höfðu kennarar þeirra meira að segja orð á því. Hundahaldið virtist vinna 

gegn þeim hegðunar- og tilfinngavanda sem hafði verið til staðar og lýstu þátttakendur 

hvernig börn þeirra væru nú að mörgu leyti laus við kvíða, þunglyndi og einmanaleika. Í 

kjölfarið áttu börnin auðveldara með að eignast vini og halda þeim. Þá virtust börnin 

styrkjast félagslega við það að vera hundaeigendur. Í því samhengi bendir DeMello 

(2002) á að gæludýr geti vel tekið upp ýmis hlutverk mannsins, til dæmis með því efla 

félagsfærni barna og kennt þeim samúð með öðrum. 

Ef litið er sérstaklega til kvíðans sem hafði verið að hrjá börnin og hamla þeim í leik 

og starfi, er vitað til þess að hundar geti minnkað streitu eigenda sinna og er það óháð 

því hvort um sé að ræða börn, fullorðna eða aldrað fólk. Í því samhengi hafa fræðimenn 

á sviðinu ítrekað velt fyrir sér hver möguleg ástæða þess kunni að vera, og jafnan 

komist að þeirri niðurstöðu að hundurinn gegni oft hlutverki tiltekinnar tengslaímyndar 

í lífi eigenda sinna (Melson, 2002). Þar sem grunnurinn að tengslamyndunarkenningu 

Bowlby felur í sér þessa þörf barna fyrir öryggi (Tuezo-Jarolmen, 2007) má yfirfæra 

hana á barn og hund sem umönnunaraðila þess. Þá hafa niðurstöður rannsókna á 

börnum og gæladýrahaldi sýnt fram á að gæludýr geti uppfyllt tengslaþörf barna þar 

sem þau bæði veita og þiggja ástúð. Á það sér í lagi við um börn sem ýmist hafa veika 

tengslamyndun við foreldra eða umönnunaraðila, eru óörugg, kvíðin og með lágt 

sjálfsmat (Purewal o.fl., 2017).  

5.3 Persónulegur ávinningur 

Fyrsta meginniðurstaðan í tengslum við þann persónulega ávinning sem fólginn er í 

hundahaldi barna með hegðunar- og tilfinningavanda er stolt. Þátttakendur gátu 

sammælst um að börn þeirra væru afar hreykin og stolt af sínum hundi sem vakti upp 

ýmsar jákvæðar tilfinningar. Athyglisvert er þó hvernig börn þátttakenda skiptust í tvo 

andstæða hópa í tengslum við þetta. Annar hópurinn virtist hafa gaman af því að spjalla 
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við annað fólk um hundinn sinn og kunni að meta þegar hundinum var hrósað, hvort 

sem um var að ræða við ókunnugt fólk eða vini sem komu í heimsókn. Aftur á móti 

upplifði hinn hópur barnanna það erfitt að fá önnur börn í heimsókn sem vildu ólm 

klappa hundinum og sýna honum athygli. Virtust þau börn vera viðkvæm fyrir sínum 

hundi og vilja halda hundinum fyrir sig.  

Þegar uppi er staðið var áberandi í frásögn þátttakenda að stolt barnanna 

einkenndist af mikilli væntumþykju í garð hundanna. Ætla má að ástæða stoltsins og 

væntumþykjunnar sé að börnin upplifa að hundarnir dæma þau ekki út frá þeim 

hegðunar- og tilfinningavanda, sem þau upplifa ef til vill sem neikvæða þætti í sínu fari. 

Í þessu samhengi bendir DeMello (2002) til að mynda á að ein helsta ástæða þess að 

maðurinn heldur gæludýr sé einmitt þessi; gæludýrin veita skilyrðislausa ást og 

stuðning í garð eigenda sinna. Dýrin dæma ekki og elska eigendur sína þrátt fyrir ýmsa 

þætti sem maðurinn telur neikvæða. Þá fylgi því mikil gleði að hafa einhvern í lífi sínu 

sem veitir jafn mikla ást og hamingju og raun ber vitni (DeMello, 2002). 

Önnur meginniðurstaðan í tengslum við persónulegan ávinning af hundahaldi barna 

með hegðunar- og tilfinningavanda er trausta vinasambandið sem börnin mynduðu við 

hundinn sinn. Voru þátttakendur á sama máli um að tengslin á milli barnsins og 

hundsins væru afar djúp, að barnið og hundurinn litu á hvort annað sem besta vin sinn 

og að sambandið þarna á milli líktist ástríku og traustu systkinasambandi. Þá var 

áberandi í máli þátttakenda hversu ánægð þau voru með að börn þeirra hefðu eignast 

vin í hundinum, þar sem mörg barnanna höfðu takmarkaða færni til þess að stofna og 

viðhalda vinasamböndum og hafði vandi þeirra meðal annars verið hamlandi á því sviði.  

Þátttakendur töluðu um hvernig hundarnir virtust finna á sér þegar börnum þeirra 

leið illa eða höfðu átt erfiðan dag og fundið þannig að sitt hlutverk væri að hugga og 

hughreysta barnið. Í því samhengi er vert að nefna að rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hundar séu næmir fyrir tilfinningum eigenda sinna. Þá hefur verið bent á að hundar 

virðast finna það á sér þegar eigendunum sínum líður illa og eru sorgmæddir og virðast 

þeir bregðast við samkvæmt því (DeMello, 2002). Það kom einmitt fram hjá 

þátttakendum rannsóknarinnar þegar þeir töluðu um hvernig hundarnir áttuðu sig á 

sínu hlutverki í tengslum við börnin og til hvers væri ætlast af þeim í tilteknum 

aðstæðum. Þá nefndu þátttakendur að hundarnir hegðuðu sér allt öðruvísi í kringum 

börnin í samanburði við aðra fjölskyldumeðlimi. Samkvæmt nýlegum rannsóknum eru 

börn gjörn á leita til gæludýranna sinna þegar þau þarfnast öryggis og hughreystingar 

og sækja þannig í tilfinningalegan stuðning frá gæludýrinu sínu. Er því haldið fram að 

gæludýrin stuðli að betri andlegri líðan. Á þetta sérstaklega við um æsku- og 
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unglingsárin þar sem sjálfsmynd einstaklinganna er oft á tíðum nokkuð viðkvæm í 

kjölfar mikilla þroskabreytinga sem fylgja þessu aldursskeiði. Í því samhengi er 

stuðningur gæludýranna afar mikilvægur þar sem hann bæði styrkir sjálfsmynd 

ungmennanna og vinnur gegn einmanaleika (Purewal o.fl., 2017). 

Einnig lýstu þátttakendur því hvernig börnin þeirra upplifðu öryggi og vellíðan í 

návist hundsins. Hundurinn var alltaf til staðar og gátu börnin talað við þá um raunir 

sínar eftir langan og erfiðan dag í skólanum. Er það sérstaklega áhugavert í ljós þess að 

rannsóknir á gæludýraeigendum hafa sýnt fram á að fólk velji frekar að verja tíma með 

gæludýrunum sínum heldur en maka eftir langan dag, þar sem mikil ást, umhyggja og 

dómlaus stuðningur einkennir móttökurnar (Walsh, 2009b). Þá er einmitt talað um að 

hundar geti vissulega uppfyllt tilfinningalega þörf manna og hafa hundaeigendur 

almennt orð á því að þeir finni fyrir öryggi í návist hundsins síns. Athyglisvert er hvernig 

börnin töluðu við hundana sína líkt og þeir geti skilið þá og treystu börnin þeim fyrir 

öllu. Sýnt hefur verið fram á að gæludýraeigendur tala almennt við dýrin sín líkt og þau 

séu manneskjur og trúir stór meirihluti þeirra að dýrin séu í raun og veru fær um að 

skilja tungumál manna (Archer, 1997). Í því samhengi hefur félagsfræðingurinn Clinton 

Sanders bent á að tungumálið skipti einna mestu máli í samskiptum manna og hunda, 

að það gefi mönnum og hundum tækifæri á að byggja upp sinn eigin persónulega 

raunveruleika (DeMello, 2002). 

Samkvæmt kenningu Bowlby um tengslamyndun einkennist tengslasambandið á 

milli barns og umönnunaraðila þess af nánd, trausti og öryggi. Þegar þessi tengsl 

myndast fullnægir það líffræðilegum hvötum barnsins og þeirri þörf að tengjast annarri 

lífveru (Bowlby, 1969). Þar sem börn þátttakenda tengdust hundunum sínum jafn vel og 

raun ber vitni er athyglisvert að bera tengslin og sambandið þeirra á milli við 

framangreinda kenningu Bowlby, en glögglega má sjá að nánd, traust og öryggi eru allt 

þættir sem þátttakendur nefndu þegar þeir voru beðnir um að lýsa sambandi barnsins 

og hundsins. Er það sérstaklega áhugavert í ljósi þess að mörg barnanna höfðu átt í 

erfiðleikum með að mynda tengsl fyrir komu hundsins. Þá er gagnlegt að skoða 

tengslamyndun barns og hunds í ljósi rannsókna Harlow, þar sem apaungarnir völdu 

mjúku staðgengilsmóðurina í stað þeirra hörðu sem veitti þeim næringu. Hundurinn 

veitir vissulega ekki líkamlega næringu en hann veitir barninu andlega næringu sem 

birtist með nánd, öryggi og hlýju. 

Þá lýstu þátttakendur því að börnin litu á hundana sem hluta af fjölskyldunni og 

mátu þá til jafns við systkini sín. Í því samhengi hafa rannsóknir bent á að allt að 85% 

gæludýraeigenda lítur á gæludýrin sem fjölskyldumeðlimi (Archer, 1997; Tuzeo-
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Jarolmen, 2007). Sumir þátttakendur töluðu um sorgarferlið sem börnin höfðu gengið í 

gegnum við það að missa hundinn sinn og var því lýst sambærilegu því að missa 

nákominn fjölskyldumeðlim. Ef munurinn á því að missa hundinn sinn annars vegar og 

fjölskyldumeðlim eða vin hins vegar er borinn saman, er sorgin oft á tíðum jafn 

sársaukafull og djúp (DeMello, 2002). Sögðust margir kvíða því að missa hundinn og að 

fjölskyldan gæti ekki hugsað sér annan hund þar sem enginn annar gæti komið í hans 

stað. Þar sem börn þátttakenda eru jafn tengd hundunum sínum og raun ber vitni er því 

betur hægt að skilja hvernig hundar tilheyra nærumhverfi barna eða míkrókerfinu í 

vistfræðilíkani Bronfenbrenner (1979; 1994). 

5.4 Samantekt 

Í rödd þátttakenda þessarar rannsóknar er að finna vísbendingar um að hundahald 

barna með hegðunar- og tilfinningavanda feli í sér margvíslegan ávinning sem snýr að 

ýmsum þáttum í lífi barnanna. Í fyrsta lagi má sjá hvernig mikilvægir sálfélagslegir 

eiginleikar í fari barnanna virtust styrkjast við það að eiga og annast hundinn. Má þar til 

að mynda nefna að ábyrgðarkennd, tilfinningaþroski, félagsfærni og sjálfstraust í 

samskiptum virtist eflast til muna. Á sama tíma virtist hundahaldið vinna gegn ýmsum 

neikvæðum og hamlandi þáttum í lífi barnanna á borð við kvíða, þunglyndi, félagsfælni, 

einmanaleika og svefnerfiðleikum. Þegar framangreindir þættir styrktust í kjölfar 

hundahaldsins virtist líðan barna þátttakenda verða betri og sögðu foreldrar barnanna 

mörg þeirra hafa losnað við kvíða, þunglyndi og annan tilfinningavanda. Þá virtist 

félagsfælni og einmanaleiki ekki standa í vegi fyrir að þau gátu stofnað til langtíma 

vinasambanda. Við styrkingu framangreindra þátta áttu börn þátttakenda einnig 

auðveldara með að takast á við erfiðleika og hindranir í leik og starfi. 
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6 Lokaorð 

Með þessari rannsókn er leitað eftir sýn foreldra barna með hegðunar- og 

tilfinningavanda á sálfélagslegan ávinning þess fyrir börnin að eiga og hugsa um hund. 

Leitað var til foreldra barna með hegðunar- og tilfinningavanda sem á einhverjum 

tímapunkti höfðu fengið hund inn á heimilið, svo hægt væri að bera saman hegðun og 

líðan barnanna á tímabilinu fyrir komu hundsins og eftir. Hafa þarf í huga að hér var 

einungis stuðst við upplifun og sýn sex foreldra og því eiga niðurstöðurnar ef til vill ekki 

við um öll börn. Rannsóknin gefur aftur á móti tiltölulega góða og skýra mynd af 

mögulegum ávinningi hundahalds fyrir börn. Niðurstöðurnar ættu því fyrst og fremst að 

nýtast foreldrum og þá sér í lagi foreldrum barna sem glíma við hegðunar- og 

tilfinningavanda til þess að átta sig á tækifærum og jákvæðum þáttum þess að hafa 

hund á heimilinu. Jafnframt nýtast niðurstöður rannsóknarinnar öllum þeim sem láta 

sig málefni barna og hunda varða. 

Vinna þessarar rannsóknar hefur verið mér afar lærdómsrík. Fjölmargir deildu með 

mér reynslusögum sínum í tengslum við viðfangsefnið og hefur það opnað augu mín 

enn frekar fyrir mikilvægi hunda í lífi barna. Samband manns og hunds hefur alla tíð 

verið mér hugstætt og er ég sífellt að átta mig meira á því hversu dýrmætt það er að 

hafa fengið að eiga og annast hund á æskuárunum og í raun gegnum lífið allt. Í frásögn 

þátttakenda var margt sem kom mér á óvart og þá sér í lagi hversu mikill ávinningurinn 

af hundahaldi virtist vera og hversu jákvæðar breytingar urðu hjá börnunum. Í 

undirbúningsvinnu rannsóknarinnar hafði ég vissulega gert mér í hugarlund að börn 

þátttakenda hefðu fengið einhvers konar ávinning en óraði ekki fyrir að hann hefði jafn 

margar og ólíkar birtingarmyndir og raun ber vitni. 

Þar sem sálfélagslegur ávinningur af hundahaldi fyrir börn hefur lítið sem ekkert 

verið rannsakaður á Íslandi bæta niðurstöðurnar ýmsu við fyrirliggjandi þekkingu um 

viðfangsefnið. Nýmæli rannsóknarinnar byggist á að skoða börn sem glíma við 

hegðunar- og tilfinningavanda, kanna hvers konar sálfélagslegur ávinningur er fólginn í 

hundahaldi og varpa þannig ljósi á mikilvægi hunda í þeirra lífi. Markmið rannsókna 

felur yfirleitt í sér að afla þekkingar og veita svör en að sama skapi er í eðli þeirra að 

vekja upp nýjar spurningar. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um 

margvíslegan ávinning; sálrænan, félagslegan og persónulegan í lífi barnanna væri til að 
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mynda áhugavert að beina sjónum að einhverjum þessara þátta og skoða þann ávinning 

nánar. Einnig væri hægt að fá skýrari mynd af niðurstöðunum með því að taka viðtöl við 

börnin sjálf og skoða þannig þeirra eigin upplifun og sýn á viðfangsefnið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar hvetja því til enn frekari rannsókna á sviðinu þar 

sem fyrirliggjandi rannsóknir á sviðinu eru takmarkaðar. Þá virðist Ísland standa 

aftarlega hvað hundahald varðar og hafa hér lengst af verið í gildi reglur sem setja 

hundahaldi þröngar skorður. Bind ég vonir við að niðurstöður rannsóknarinnar opni 

augu almennings enn frekar og verði til þess að fólk velti fyrir sér öllum þeim jákvæðu 

kostum sem hundahald getur haft í för með sér. 
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