
 
 

 

„Hann er bara hundurinn minn“ 

Hann er auka sett af augum sem sjá fyrir ofan  

skýin; mín önnur eyru sem heyra lengra en 

vindurinn. Hann er hluti af mér sem getur 

teygt sig í sjóinn. 

 

Hann hefur sagt mér þúsund sinnum að  

ég sé ástæða tilveru hans: með því hvernig hann  

hvílist upp að fótleggjum mínum; með því hvernig hann dillar 

skottinu við minnsta bros frá mér; með því hvernig hann  

sýnir sársauka sinn yfir því þegar ég þarf að skilja hann eftir. 

(Ég held að það geri hann veikan af áhyggjum þegar hann 

er ekki með til þess að sjá um mig).  

 

Þegar ég hef rangt fyrir mér, er hann glaður með að fyrirgefa.  

Þegar ég er reiður, lætur hann eins og trúður svo ég brosi. 

Þegar ég er glaður, er hann fullur af takmarkalausri gleði. 

Þegar ég er læt eins og fífl, hundsar hann það. 

Þegar ég næ árangri, stærir hann sig af því. 

Án hans, er ég bara annar maður. Með honum, 

er ég sterkur. 

Hann er tryggðin ein. 

Hann hefur kennt mér merkingu tryggðar. 

Með honum, veit ég af leynilegum þægindum og af  

einstökum frið. Hann hefur veitt mér skilning  

um það sem ég var áður fávís um.   

Höfuð hans á hnjám mér getur læknað minn mannlega sársauka. 

Viðvera hans er vörn gegn hræðslu minni  

af myrkrinu og óþekktum hlutum. 

Hann hefur lofað að bíða eftir mér... 

hvenær sem er... hvar sem er-- ef ég þyrfti á honum að halda. 

Og ég held ég muni gera það-- eins og ég hef alltaf gert. 

Hann er bara hundurinn minn. 

-Gene Hill- 

(Hill, e.d.) 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er unnin á vorönn árið 2011 undir leiðsögn Ingibjargar H. 

Harðardóttur lektors við Háskóla Íslands.  

Við viljum þakka Ingibjörgu H. Harðardóttur sérstaklega fyrir góða og 

uppbyggilega leiðsögn við gerð verkefnisins. Árdísi Hrönn Jónsdóttur og Hjalta 

Brynjari Árnasyni þökkum við fyrir góðar ábendingar við yfirlestur á verkefninu. 

Einnig viljum við þakka Brynju Tomer og Ingu Sveinbjörgu Ásmundsdóttur fyrir 

góða aðstoð.  

Við viljum þakka fjölskyldum okkar fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem þau 

hafa veitt okkur þessi þrjú ár sem við höfum verið við nám í þroskaþjálfafræðum. 

Síðast en ekki síst sendum við þakkir til þriggja ferfætlinga. Assa, Kátur og Tímon, 

þið eruð kveikjan að þessu verkefni. 

 

Guðbjörg og Helga María  
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Ágrip 

Einhverfa er í flestum tilfellum ævilöng fötlun og eru megineinkenni hennar 

erfiðleikar með tjáskipti og félagsleg samskipti. Mikilvægt er að barn sem greinist 

með einhverfu fái strax þá aðstoð sem það þarf á að halda í daglegu lífi. Á Íslandi 

hefur aðallega verið stuðst við aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar og aðferðir 

skipulagðrar kennslu í því samhengi. Í Kanada og Bandaríkjunum hafa ofangreindar 

aðferðir verið notaðar en stöðugt er leitað nýrra leiða, ein þeirra er að nýta hunda 

sem aðstoð fyrir börn með einhverfu. 

Markmið þessa verkefnis var að afla upplýsinga um hvernig hundar geta aðstoðað 

börn með einhverfu í daglegu lífi ásamt því að afla upplýsinga um hvaða áhrif 

hundar geta haft á börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra. Í kjölfarið var 

upplýsinga aflað um hvernig staðan er á Íslandi í þessum efnum. 

Upplýsinga var aflað með lestri fræðilegra greina, í tímaritum, bókum og á 

veraldarvefnum. Lögð var áhersla á að kynnast rannsóknum, einkum erlendum, en 

lítið fer fyrir íslenskum rannsóknum um viðfangsefni okkar.  

Niðurstöður heimildaöflunar leiddu í ljós að hlutverk hunda eru fjölmörg þegar þeir 

aðstoða börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra. Áhrif hundanna á börnin og 

fjölskyldurnar eru mjög mikil og snerta líkamlega, félagslega og tilfinningalega 

þætti. Á Íslandi eru hundar ekki nýttir markvisst sem aðstoð fyrir þennan hóp barna 

en reynslusaga íslensk drengs og hundsins hans sýnir að aðstoð hunda fyrir börn 

með einhverfu er raunhæfur kostur í íslensku samfélagi. 
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Abstract 

Autism is in most cases, a lifelong disability and its main symptoms are difficulties 

communicating and social interaction. It is important that children diagnosed with 

autism receive immediate assistance for everyday life. In this context, applied 

behavior analysis and TEACCH have been the main methods used in Iceland. In 

Canada and U.S.A. these methods are used as well as others including dogs.  

The goal of this assignment was to gather information about how dogs can help 

children with autism in everyday life. Furthermore, what kind of influence dogs can 

have on children with autism and their families. Subsequently, information was 

gathered about how the situation is in Iceland regarding this subject.   

Information was retrieved mostly by reading theoretical articles, magazines, books, 

the Internet and current international research including the limited information 

available in Iceland.  

The results showed that the roles of dogs that help children with autism and their 

families are many. Dogs can have significant effect on children and their families 

such as physical, social and emotional wellbeing. In Iceland, dogs are not used 

systematically as an aid for children with autism but a story about an Icelandic boy 

and his dog shows that dogs helping children is a practical option in the Icelandic 

society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


