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Inngangur 

Að undanförnu hefur mikið verið rætt um fötlun sem nefnist einhverfa. Fólk veltir 

fyrir sér hvað einhverfa er, hvernig hún lýsir sér og hver lækningin við henni sé. 

Tveimur fyrri spurningunum er ekki auðsvarað í fljótu bragði en svarið við síðustu 

spurningunni er einfaldlega „það er engin lækning“. Aftur á móti eru til fjölmargar 

leiðir sem sýnt hefur verið fram á að geti dregið úr einkennum einhverfunnar. Á 

Íslandi er aðallega stuðst við aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar og skipulagðrar 

kennslu, í þjálfun og meðferð með börnum með einhverfu (Umsjónarfélag 

einhverfra, 2007-a). Í Kanada og Bandaríkjunum eru einnig nýttar ofantaldar 

aðferðir. Nýlega hafa þó rutt sér til rúms aðferðir þar sem unnið er með hið einstaka 

samband sem getur myndast á milli manns og hunds.  

 Vegna mikils áhuga höfunda annars vegar á einhverfu og hins vegar á 

hundum var tekin ákvörðun um að lokaverkefni okkar til BA-gráðu í 

þroskaþjálfafræðum myndi hafa það markmið að afla upplýsinga um hvernig 

hundar geta aðstoðað börn með einhverfu í daglegu lífi. Einnig verður leitað eftir 

hvaða áhrif þessi aðstoð getur haft á barnið sjálft og á fjölskylduna í heild sinni. Við 

teljum að upplýsingar af þessu tagi séu mikilvægar og stuðli að fjölbreyttara vali 

fyrir foreldra barna með einhverfu þegar tekin er ákvörðun um hvers konar þjálfun 

eða meðferð eigi að styðjast við í daglegu lífi barnsins. 

 

Verkefninu er skipt upp í fimm meginkafla. Í fyrsta kaflanum, Einhverfa og skyldar 

raskanir, má finna almenna umfjöllun um einhverfu og skyldar raskanir. Einnig eru 

kynntar þær þjálfunarleiðir sem mest eru notaðar á Íslandi í dag með börnum með 

einhverfu.  

Í kafla tvö, Besti vinur mannsins, er saga hundsins rakin og eiginleikar hans 

skoðaðir. Sagt verður frá nokkrum kenningum sem settar hafa verið fram um 

uppruna hans og hvernig samband mannsins og hundsins hefur þróast í gegnum 

tíðina.  

 Kafli þrjú, Aðstoð hunda í daglegu lífi barna með einhverfu, fjallar meðal 

annars um hvers vegna hundar eru vænlegur kostur sem aðstoð í daglegu lífi fyrir 

börn með einhverfu. Stuttlega er fjallað um meðferðarformin „Meðferð með hjálp 

dýra“ og „Virkni með hjálp dýra“ ásamt því að hlutverkum þjónustuhunda fyrir 
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börn með einhverfu eru gerð skil. Kaflinn endar á fjórum reynslusögum frá 

foreldrum barna með einhverfu sem hafa nýtt sér fyrrnefnd úrræði. 

 Í kaflanum Rannsóknir sem jafnframt er fjórði kafli þessa verkefnis er gerð 

grein fyrir fimm rannsóknum, þremur erlendum og tveimur íslenskum. 

Rannsóknirnar hafa allar það markmið að lýsa áhrifum þess að nota hunda með 

börnum með einhverfu að undanskilinni einni rannsókn. Sú rannsókn hefur það 

markmið að lýsa áhrifum þess að nota hunda með eldri borgurum sem einnig glíma 

við minnissjúkdóma.  

Í fimmta kafla, Staðan á Íslandi, er umfjöllun um hvort og þá hvernig 

hundar eru notaðir með börnum með einhverfu á Íslandi. Íslensk löggjöf er skoðuð 

ásamt því að birt er reynslusaga íslensks foreldris barns með einhverfu. 

Í kjölfarið er kaflinn Umræður sem hefur það markmið að draga saman efni 

ritgerðarinnar og svara spurningunum „Hvernig geta hundar aðstoðað börn með 

einhverfu í daglegu lífi?“ og „Hvaða áhrif getur aðstoð hundanna haft á barnið 

sjálft og fjölskyldu þess?“. Að endingu eru lokaorð höfunda. 
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1. Einhverfa og skyldar raskanir 

Einhverfa (e. autism) er ævilöng þroskaskerðing og eru megineinkenni hennar 

erfiðleikar með tjáskipti, ímyndunarafl og félagsleg samskipti. Sumir einstaklingar 

með einhverfu lifa tiltölulega sjálfstæðu lífi en aðrir þurfa stuðning alla ævi (Smyth 

og Slevin, 2010).  

Í þessum kafla er umfjöllun um einhverfu og skyldar raskanir, sagan er 

skoðuð, einkennum er lýst og fjallað er um orsakir og greiningu á einhverfu. Einnig 

eru þær þjálfunarleiðir sem mest eru notaðar með börnum með einhverfu á Íslandi 

kynntar, en það eru atferlisþjálfun, skipulögð kennsla (TEACCH) og óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir. 

 

Leo Kanner, bandarískur barnageðlæknir, lýsti einkennum einhverfu árið 1943. 

Hugtakið sótti hann til geðlæknisins Eugens Bleuler en hann notaði hugatakið yfir 

neikvæð einkenni geðklofa. Lítið var vitað um einhverfu á þessum tíma fyrir utan 

lýsingar Kanners. Á undanförnum áratugum hefur einhverfa verið fræðimönnum 

ráðgáta og hefur hún mikið verið rannsökuð. Þekking á einhverfu fór að aukast 

verulega í kringum 1990 og enn þann dag í dag eru rannsakendur, vísindamenn og 

heilbrigðisstarfsfólk að afla sér nýrrar þekkingar um einhverfu (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; NICHD, 2005). 

 Ekki er litið á einhverfu sem eitthvað skýrt og afmarkað heldur vídd 

missterkra einkenna og er því oft talað um raskanir á einhverfurófi (e. autism 

spectrum disorder). Raskanir á einhverfurófi eru dæmigerð einhverfa, ódæmigerð 

einhverfa (e. atypical autism), Asperger heilkenni (e. Asperger‘s disorder), Retts 

heilkenni (e. Rett‘s disorder) og upplausnarþroskaröskun (e. childhood 

disintegrative disorder). Umfjöllun um einkenni þessara raskana er í kafla 1.1.   

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Hyman og Towbin, 2007; Sussman, 2008). 

Talið er að einn af hverjum 150 einstaklingum séu með röskun á 

einhverfurófinu (Sussman, 2008; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a). Ef það er 

reiknað yfir landið allt má áætla að á Íslandi séu um 2000 einstaklingar með 

einhvers konar fötlun á einhverfurófi, þó ekki hafi allir þessir einstaklingar hlotið 

greiningu. Einhverfa er ekki bundin við ákveðinn þjóðfélagshóp eða kynþátt en hún 
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er algengari hjá drengjum, systkinum barna með einhverfu og einstaklingum með 

aðrar fatlanir (NICHD, 2005; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a).  

 

1.1. Einkenni  

Einhverfa er ein af þeim fötlunum sem oft og tíðum sést ekki utan á einstaklingnum 

í fljótu bragði en kemur greinilega í ljós í öllum samskiptum og hegðun. Hún getur 

þar af leiðandi haft mikil áhrif á líf viðkomandi einstaklings (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007; NICHD, 2005; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a). Í 

bókinni Þroskasálfræði, lengi býr að fyrstu gerð segir höfundur frá einhverfri stúlku 

sem bjó á stofnun á síðari helmingi 20. aldar. Hún lýsir henni á eftirfarandi hátt: 

Hún var sérlega fallega eygð, með sérstakan neista í grænu augunum, hafði 
fallegt brúnt litarhaft og eilítinn roða í kinnum. Hún samsvaraði sér vel, var 
fagurlega limuð, hreyfði sig mjúklega og var liðug eins og köttur. Það eina 
sem gaf til kynna við fyrstu sýn að ekki væri allt með felldu var hversu 
fjarlægt augnaráð hennar var.  

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls.362-363). 

Einhverfa er þroskaröskun og eru einkenni hennar breytileg eftir aldri. Sum 

einkenni birtast ekki fyrr en einstaklingurinn nær ákveðnum aldri og önnur hverfa 

þegar einstaklingurinn eldist (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Tveir 

einstaklingar með einhverfu geta verið afar ólíkir því misjafnt er í hvaða mynd 

einkennin birtast og hversu mikla skerðingu einstaklingurinn býr við (Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a; NICHD, 2005; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a).  

Einkennin eiga það þó sameiginlegt að þau birtast yfirleitt á þremur sviðum. 

(1) Skert félagsleg geta, einstaklingurinn forðast augnsamband og myndar ekki þau 

tengsl sem þykir eðlilegt miðað við aldur. (2) Mál, tjáning og leikur þroskast ekki 

eins og eðlilegt þykir. Sumir einstaklingar læra aldrei að tala þrátt fyrir fullkomna 

heyrn og enn aðrir nota sérkennilegan talsmáta. Oft er skortur á látbragði og 

bendingum, eftirhermu, ímyndunarleik og gagnkvæmni í samskiptum. Bergmálstal 

er einnig algengt hjá einstaklingum með einhverfu en það er þegar einstaklingurinn 

endurtekur orð og setningar sem hann heyrir í umhverfi sínu án þess að sýna 

greinileg merki skilnings. (3) Sérkennileg áráttukennd hegðun, til eru ýmsar 

birtingarmyndir áráttuhegðunar svo sem endurteknar hreyfingar og áhugamál á 

þröngum viðfangsefnum. Áhugamálin þróast lítið og geta haft hamlandi áhrif á 

samskipti einstaklingsins. Áráttuhegðunin getur valdið uppnámi, gremju og reiði hjá 

einstaklingnum þegar hann fær ekki möguleika á að sinna áráttunni (Aldís Unnur 



 

7 
 

Guðmundsdóttir, 2007; Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a; NICHD, 2005; 

Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a). 

Þegar einstaklingur er greindur með einhverfu þarf hann að sýna ákveðinn 

fjölda og styrk einkenna í þessum þremur ofantöldum flokkum. Greindarskerðing er 

algeng fylgiröskun hjá einstaklingum með einhverfu en talið er að um 70% 

einstaklinga með einhverfu séu einnig með skerta greind (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a; NICHD, 2005; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a). 

Ódæmigerð einhverfa er frábrugðin dæmigerðri einhverfu annars vegar að 

því leyti að marktæk frávik koma ekki fram fyrir 36 mánaða aldur, hins vegar að 

barnið fer ekki yfir viðmiðunarmörk á öllum þremur, framangreindum 

greiningarsviðunum. Börn með ódæmigerða einhverfu eru með væg einkenni 

dæmigerðrar einhverfu og jafnvel einnig einkenni Aspergers heilkennis (Páll 

Magnússon, 1997). 

Einkenni Aspergers heilkennis eru vægari en einkenni dæmigerðrar 

einhverfu. Barnið uppfyllir greiningarviðmið fyrir skerta félagslega getu og fyrir 

sérkennilega áráttuhegðun en greinist ekki með marktæka skerðingu í mál- eða 

vitsmunaþroska. Einnig eru viðmið um að börn sem greinast með Asperger 

heilkenni hafi sýnt eðlilega þroskaframvindu í sjálfshjálparfærni, aðlögun og 

forvitni um umhverfið fyrstu þrjú æviárin. Jafnframt er algengt að börn hafi skertan 

hreyfiþroska eða séu klaufaleg í hreyfingum, það er þó ekki skilyrði þegar barn er 

greint með Asperger heilkenni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Hyman og 

Towbin, 2007; Páll Magnússon, 1997). Börn með Asperger heilkenni eru oft ekki 

greind fyrr en í grunnskóla þegar samfélagslegar kröfur jafnaldra gera einkenni 

þeirra meira áberandi en áður (Hyman og Towbin, 2007). 

 Einkenni Retts heilkennis er að þroski barns stöðvast snemma og í kjölfarið 

verða afturfarir í þroska þess. Börn með Retts heilkenni eiga oftast sögu um eðlilega 

fæðingu og eðlilega þroskaframvindu sem hvítvoðungar en fljótlega verða miklar 

afturfarir þegar þau missa talmál og þá félagsfærni sem þau höfðu náð tökum á, 

ásamt því að hreyfiþroski þeirra er verulega skertur. Heilkennið er afar sjaldgæft en 

einungis ein stúlka af hverjum 20 þúsund fæðist með Retts en drengir lifa að öllum 

líkindum ekki með heilkennið og deyja fyrir fæðingu því heilkennið stafar af galla á 

X litningi (Hyman og Towbin, 2007). 

 Barn með upplausnarþroskaröskun hefur eðlilega þroskaframvindu fram að 

minnsta kosti tveggja ára aldri. Algengast er að einkennin komi fram um þriggja til 



 

8 
 

fjögurra ára aldur en þó eru þekkt tilvik þar sem einkenni komu ekki fram fyrr en 

um níu ára aldur. Einkenni upplausnarþroskaröskunar eru þau að barnið missir þá 

færni sem það hafði náð á nokkrum sviðum hegðunar og þroska. Málþroski, 

hreyfifærni og færni í leik tapast, í sumum tilfellum missir barnið þá stjórn sem það 

hefur náð á hægðum og þvaglátum. Þessu fylgir alvarleg skerðing á vitmunaþroska 

(Páll Magnússon, 1997). 

 

1.2. Orsök og greining á einhverfu 

Lítið er vitað um hverjar orsakir einhverfu eru en þó er vitað að þær eru af 

líffræðilegum toga. Talið er líklegt að um nokkrar mismunandi orsakir sé að ræða. 

Fyrstu kenningu um orsakir einhverfu má rekja til Kanners, sem upphaflega 

skilgreindi einhverfu árið 1943, en hann skoðaði samband ellefu barna með 

einhverfu við mæður sínar. Hann lýsti mæðrum barnanna sem köldum, lokuðum og 

ófærum um að sýna börnum sínum hlýju og ályktaði því að rekja mætti einhverfu til 

uppeldis og afstöðu mæðra til barnanna. Engin vísindaleg rök styðja kenninguna og 

er því ekki hægt að taka mark á henni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

 Nútíma kenningar kveða á um að orsakir einhverfu megi rekja til truflunar á 

taugaþroska einstaklingsins (Sussman, 2008; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a). 

Enn er þó verið að rannsaka hvað það er sem orsakar einhverfu og hafa 

bólusetningar ungra barna meðal annars verið rannsakaðar. Niðurstöður þeirra 

rannsókna eru að engin merkjanleg tengsl eru á milli bólusetninga ungabarna og 

einhverfu einkenna (NICHD, 2005). Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt fram á að 

truflanir á einhverfurófi geti verið arfgengar og í einstökum tilfellum getur 

einhverfa komið fram í kjölfar smitsjúkdóma á meðgöngu eða í kjölfar ákveðinna 

efnaskiptasjúkdóma (NICHD, 2005; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a).  

 Í ICD-10 (International Classification of Diseases) flokkunarkerfinu sem 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) gefur út fellur einhverfa og skyldar raskanir 

undir gagntækar þroskaraskanir (e. pervasive develmopment disorders – PDD). 

Gagntækar þroskaraskanir koma fram snemma á þroskaferli barnsins, eru alvarlegar 

og hafa víðtæk áhrif á þroska barnsins (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007; Hyman 

og Towbin, 2007). 

 Algengast er að barn greinist með einhverfu þegar það er enn á 

leikskólaaldri. Einhverfa er greind með því að skoða einkenni sem birtast í hegðun 



 

9 
 

en ekki er hægt að greina einhverfu með lífeðlisfræðilegum prófum. Þegar barn er 

greint með einhverfu þarf það að sýna einkenni í öllum þremur flokkunum sem áður 

voru taldir upp og einkennin þurfa að koma fram fyrir ákveðinn aldur. Til að skoða 

hegðunareinkenni, sem eru forsendur greiningar, eru notuð ýmis þroskapróf, viðtöl 

við foreldra og beinar athuganir á hegðun (NICHD, 2005; Umsjónarfélag 

einhverfra, 2007-a).  

 

1.3. Þjálfunarleiðir fyrir börn með einhverfu á Íslandi 

Í flestum tilfellum er einhverfa ævilöng fötlun. Þegar barn er greint með einhverfu 

er mikilvægt að hefja svokallaða snemmtæka íhlutun, hún felur í sér að markvissar 

aðgerðir hefjist eins snemma í lífi barnsins og mögulegt er, þar sem undirstaðan er 

markviss þjálfun og kennsla. Ástæðan er sú að auknar líkur eru á því að hægt sé að 

draga úr einkennum einhverfunnar hjá barninu þegar snemmtækri íhlutun er beitt. 

Lykilatriðið í snemmtækri íhlutun er sérþekking fagfólks og samvinna við heimilið 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a). 

Til eru ýmsar þjálfunar- og meðferðarleiðir fyrir börn sem glíma við 

einhvers konar þroskaröskun. Á Íslandi er aðallega notuð atferlisþjálfun sem er ein 

af aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar. Einnig eru notaðar aðferðirnar skipulögð 

kennsla (TEACCH) og óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Aðferðirnar þrjár hafa allar 

skilað góðum árangri í kennslu og þjálfun með börnum með raskanir á einhverfurófi 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b; Hyman og Towbin, 2007; 

Umsjónarfélag einhverfra, 2007-a). 

1.3.1. Atferlisþjálfun 

Atferlisþjálfun var þróuð til þess að hafa áhrif á hegðun og byggja upp færni á 

ýmsum sviðum hjá börnum með einhverfu. Aðferðin er markviss og árangursrík þar 

sem stefnt er að því að einstaklingurinn öðlist sjálfstæði, nýti hæfileika sína og efli 

samskipti við aðra ásamt því að geta lifað sem innihaldsríkustu lífi. Atferlisþjálfun 

byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar (e. applied behaviour analysis – 

ABA). Atferlisgreining er vísindagrein sem fæst við rannsóknir þar sem lögmál 

hegðunar eru rannsakaðar (Buchanan og Weiss, 2006; Giglio, 2009; Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c; Umsjónarfélag einhverfra, 2007-b). 

Hegðun á sér aldrei stað í tómarúmi, því þarf að greina aðstæðurnar í 

umhverfinu þegar kenna á nýja hegðun eða stöðva óæskilega hegðun. Þegar búið er 
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að greina aðstæður er þeim hagrætt þannig að auknar líkur séu á því að 

einstaklingurinn nái árangri. Unnið er eftir svokölluðu AHA líkani og byggir það á 

eftirfarandi stikkorðum: 

Aðdragandi ���� Hegðun  Afleiðing 

Með orðinu aðdragandi er átt við öll þau áreiti sem kalla fram hegðunina. 

Aðdragandinn getur verið í formi fyrirmæla, spurninga, kennslugagna og fleira. 

Afleiðingar eru allt það sem kemur í kjölfar hegðunarinnar. Atferlisþjálfunin byggir 

á því að afleiðingarnar ýta undir það hvort hegðun endurtaki sig eða ekki. Ef 

afleiðingar jákvæðrar hegðunar eru jákvæðar eða hvetjandi eykur það líkurnar á að 

jákvæða hegðunin verði endurtekin, það gagnstæða má að sama skapi segja um 

neikvæða hegðun og neikvæðar afleiðingar (Buchanan og Weiss, 2006; Sigríður 

Lóa Jónsdóttir, 1999). 

1.3.2. Skipulögð kennsla (TEACCH) 

Skipulögð kennsla eða TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication-handicapped CHildren) var, eins og nafnið gefur til kynna, 

upphaflega hannað fyrir nemendur með einhverfu. Aðferðina er þó hægt að nota 

með einstaklingum sem eru með aðra greiningu en einhverfu (TEACCH Autism 

Program, e.d.).  

Með TEACCH aðferðinni er lögð áhersla á stuðning umhverfisins í námi. 

TEACCH leggur einkum áherslu á þrjú atriði. Það fyrsta er áhersla á að nýta 

sjáanlegar vísbendingar í umhverfinu. Umhverfið er þá skipulagt þannig að sömu 

athafnirnar fari ávallt fram á sama stað á hverjum degi. Myndir, orð og hlutir eru 

staðsettir á vissum stöðum til þess að aðstoða nemandann til að skilja hvað fer fram 

á hverjum stað. Einnig eru myndir og orð notuð til að hjálpa nemandanum til að átta 

sig á hvaða hegðun er æskileg. Í kennslunni getur kennarinn notað ákveðin tákn í 

stað orða til þess að stýra kennslunni (Browder, 2001; Giglio, 2009; Umsjónarfélag 

einhverfra, 2007-a). 

 Annað áhersluatriðið er einstaklingsmiðaðar áætlanir. Áætlunin er ávallt 

höfð sýnileg fyrir nemandann og innheldur skipulag dagsins. Skipulagið er einnig 

einstaklingsmiðað og getur verið myndrænt, skriflegt eða bæði. Nemandinn fer að 

skipulaginu og sér hvað hann á að gera næst, þegar þeirri athöfn er lokið merkir 

hann við hana og snýr sér að þeirri næstu (Browder, 2001).  
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 Þriðja og síðasta áhersluatriði TEACCH-aðferðarinnar er á sjálfstæð 

vinnubrögð nemandans með hjálp vinnuáætlunar. Nemandinn hefur sitt eigið 

vinnusvæði sem getur verið afmarkað til dæmis með skilrúmum til þess að draga úr 

truflunum frá umhverfinu. Á vinnusvæðinu vinnur nemandinn að sínu verkefni sem 

kennarinn setur honum fyrir (Browder, 2001; Robledo og Ham-Kucharski, 2008). 

1.3.3. Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir 

Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru allar þær leiðir sem notaðar eru til tjáskipta, aðrar 

en talað mál. Svipbrigði, látbragð, tákn sem byggja á hreyfingum handa og 

myndræn tákn eru allt dæmi um óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir geta bæði komið í staðinn fyrir og sem stuðningur við talað mál. Tákn 

með tali er gott dæmi um leið sem notuð er sem stuðningur fyrir talað mál en þá eru 

gerð tákn fyrir þau orð sem verið er að leggja áherslu á um leið og þau eru sögð. Í 

sumum tilfellum notar einstaklingurinn óhefðbundnar tjáskiptaleiðir tímabundið en í 

öðrum tilfellum eru þessar tjáskiptaleiðir varanlegar (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2010). 

 Myndræna boðskiptakerfið PECS (The Picture Exhange Communication 

System) byggir á kenningum Skinners um málhegðun og á aðferðum hagnýtrar 

atferlisgreiningar sem sagt var frá í kaflanum um atferlisþjálfun. Myndir og/eða 

önnur tákn eru notuð sem boðskipti og er barnið þjálfað í að skipta á mynd og því 

sem það sækist eftir (Giglio, 2009; Guðný Stefánsdóttir, e.d.). 

PECS boðskiptafærni hefur mikið verið notuð með börnum með röskun á 

einhverfurófinu sem hafa takmarkaða eða enga færni í að tjá sig með talmáli eða 

annarri tjáskiptaleið. Aðferðin hentar vel fyrir börn á öllum aldri óháð þroskastigi 

vegna þess að aðferðin krefst hvorki sérstakrar undirstöðufærni né talmáls við 

upphaf þjálfunar. Í þjálfun með PECS er lögð áhersla á að efla frumkvæði til 

boðskipta ásamt málhegðun. Notkun PECS boðskiptafærni í þjálfun barna með 

einhverfu hefur sýnt jákvæð áhrif á þróun talmáls hjá börnum með 

einhverfurófsraskanir (Giglio, 2009; Guðný Stefánsdóttir, e.d.). 
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2. „Besti vinur mannsins“ 

Sýnt hefur verið fram á að hundar hafi góð áhrif á heilsu eigenda sinna, meðal 

annars getur hundahald minnkað líkamlegt og/eða andlegt álag, lækkað 

blóðþrýsting og minnkað líkur á þunglyndi. Að hafa hund hvetur til líkamsræktar og 

eykur félagsleg tengsl. Hundar hafa verið notaðir í margvísleg hlutverk, eitt þeirra 

er þjónustuhundar fyrir börn með einhverfu en notkun á þjónustuhundum í þessum 

tilgangi hefur farið vaxandi síðan árið 1997 (Smyth og Slevin, 2010). 

 Í þessum kafla er saga hundsins rakin og eiginleikar hans skoðaðir. Meðal 

annars er fjallað um kenningar sem settar hafa verið fram um uppruna hans og 

aðlögunarferli að lífi mannsins. Eiginleikar hunda eru taldir gera þá tilvalda sem 

félagsskapur fyrir menn. Þeir eru yfirleitt valdir umfram aðrar dýrategundir í 

tengslum við þjónustu við fólk með fötlun. Þeir veita eigendum sínum gjarnan 

góðan félagsskap auk þess að vera þeim til hjálpar í daglegu lífi. Að lokum eru 

helstu hlutverk hunda kynnt. 

 

2.1. Uppruni hundsins 

Heimilishundurinn Canis familiaris á sér langa sögu sem spannar síðustu 50 

milljónir ára. Vísbendingar frá steingervingum og erfðafræði hafa sýnt að 

hundurinn þróaðist í ólíkar áttir frá úlfum fyrir um það bil 100 þúsund árum og að 

hann hafi svo breiðst út yfir heimsálfurnar Evrópu, Asíu og Ameríku áður en 

sjóferðir byrjuðu á 15. öld. Með þessar niðurstöður í huga er hundurinn ekki talinn 

hafa byrjað ferðalag sitt um heiminn einn heldur í samfylgd við menn. Talið er að 

fyrstu mennirnir sem fóru yfir til Nýja heimsins (Ameríku) hafi tekið hunda með 

sér. Á þessu ferðalagi virðist sem hundar, úlfar og sléttuúlfar hafi náð að 

kynblandast sem leiddi svo til aukins erfðabreytileika (Case, 2008). 

  Í tímanna rás hefur ágreiningur verið á milli fræðimanna um uppruna 

hundsins en núgildandi vísbendingar um erfðir, útlitseinkenni og hegðun staðfesta 

að úlfurinn Canis Lupus (e. Grey wolf) er nánasti forfaðir heimilishundsins. Þrátt 

fyrir miklar útlits- og hegðunarbreytingar á úlfum og hundum eru þeir enn mjög 

erfðafræðilega tengdir (Case, 2008; Ostrander og Wayne, 2005).  

  Aðlögun hundsins að lífi mannsins (e. domestication) hefur jafnan verið lýst 

sem ferli sem átti sér stað þegar menn völdu, einangruðu og ræktuðu dýr til eigin 
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nota. Afleiðingar þeirrar þróunar leiddu síðan til þess að nýjar tegundir komu fram 

með mismunandi eiginleika sem mönnunum þótti eftirsóknaverðir (Case, 2008; 

Grandin og Johnson, 2005).   

 Nokkrar kenningar eru um hvernig hundar og menn urðu eins nánir og þeir 

eru í dag. Talið er að aðlögun hundsins að lífi mannsins hafi byrjað fyrir um 15 

þúsund árum eða þegar maðurinn byrjaði að umbreytast úr veiðimanni-safnara (e. 

hunter-gatherers) í veiðimann-bónda (e. hunter-farmers). Aðlögunin fól bæði í sér 

náttúrulegt val (e. natural selection) og tilbúið val (e. artificial selection). 

Náttúrulegt val gat þróað einstaka hunda sem urðu umburðarlyndari gagnvart 

mönnum í tengslum við athugun hundanna á aðstæðum mannsins í leit að mat. Ein 

kenning bendir til þess að hundar hafi fylgt veiðimönnum eftir og nýtt sér þann 

hluta af veiðinni sem veiðimaðurinn nýtti ekki. Tilbúið val gat þróað hunda með 

eiginleika sem sérstaklega var óskað eftir af mönnum. Dæmi um það er þegar 

veiðimenn vinguðust við hundana til að nýta sér veiðieiginleika þeirra. Því er víst að 

lítið er hægt að fullyrða um hvernig þróun vinasambands manna og hunda var 

háttað en það átti sér vissulega stað (Case, 2008; Digby, 2004; Palmer, 2003; Udell, 

Dorey og Wynne, 2010).  

Talið er að hundaræktun sem slík hafi byrjað þegar veiðmenn pöruðu saman 

úlfa í þeim tilgangi að rækta ákveðna eiginleika sem veiðimennirnir vildu ná fram. 

Eftir mörg hundruð ára þróun og ræktun eru til yfir fjögur hundruð mismunandi 

hundategundir og hefur meðal annars aðkoma mannsins orðið til þess að útlit þeirra 

er mismunandi. Fyrstu hundarnir sem ræktaðir voru með ákveðið hlutverk í huga 

voru veiðihundar en hundar voru almennt ekki skilgreindir annað en veiðifélagar 

mannsins fyrr en eftir árið 1735 (Digby, 2004; Palmer, 2003). Það var ekki fyrr en 

síðustu 100 til 150 árin sem þróun hugmyndarinnar um hreinræktun varð almennt 

vinsæl og leiddi nánast til æxlunar-einangrunar hundsins frá úlfum og öðrum 

tegundum (Case, 2008).  

 

2.2. Eiginleikar hundsins 

Heimilishundurinn er talinn vera áhugaverð dýrategund vegna þróunarsögu hans. 

Samkvæmt Svartberg og Forkman (2002) er líklegt að á byrjunarstigi aðlögunar 

hundsins að lífi mannsins hafi verið um ólík áhrif að ræða frá mismunandi 

tímabilum og stöðum. Þetta hafði í för með sér breytingu á útliti hunda, hegðun og 
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jafnvel genamengi þeirra, sem dæmi um þetta má nefna að maðurinn fór að rækta 

ákveðna eiginleika svo hundarnir gætu passað í þau hlutverk sem hann hafði búið til 

fyrir þá. 

Fyrstu tengsl mannsins við heimilishundinn hafa með tímanum þróast í 

ákveðið form samhjálpar sem bæði hundar og menn hagnast á (Marinelli, Adamelli, 

Normando og Bono, 2006). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hegðun og 

skapgerð heimilishundsins vegna þeirra hlutverka sem maðurinn hefur gefið honum 

í gegnum tíðina. Hlutverk hundsins eru meðal annars að vera gæludýr, þjónustu- og 

meðferðarhundur, veiðihundur og leitarhundur (Svartberg og Forkman, 2002).  

Þeir eiginleikar sem hundar búa yfir gera þá tilvalda sem félagsskapur fyrir 

menn og er umburðarlyndi manna gagnvart hundum talið vera að miklu leyti vegna 

hegðunar þeirra. Til dæmis er vert að nefna að næstum 40% amerískra heimila eru 

með hunda en það gerir um 70 milljónir hunda bara í Ameríku (Reid, 2008; Udell, 

Dorey og Wynne, 2010). 57 hundaeigendur í Ameríku greindu frá helstu 

eiginleikum sem þeir sóttust eftir í hundum og voru það meðal annars 

tjáningarkraftur, umhyggjusemi, hollusta og ástúð. Hundarnir þróa ákveðna 

tengingu og væntumþykju, sérstaklega til eigenda sinna, og haldast nálægt eða í 

snertingu við þá eins og um sé að ræða ósýnilegt band á milli þeirra. Hundar leita 

eftir gagnkvæmum tengslum við eigendur sína og veita þeim skilyrðislausa ást. 

Vinátta hunda og eigenda þeirra er því gjarnan einlæg, traust og áreiðanleg. Á 

þennan hátt geta hundar eflt tengingu og væntumþykju eigendanna við hundana en 

frá unga aldri virðast hundar vera sérstaklega næmir fyrir gjörðum manna. Nánast 

undantekningalaust gefa hundar eigendum sínum meiri gaum heldur en eigendurnir 

hundunum (Reid, 2008; Serpell, 1995). 

 Sú hugmynd að hundar auðveldi mönnum félagsleg samskipti virðist almenn 

en niðurstöður rannsókna hafa sýnt að hundar gefa eigendum sínum betri tækifæri 

til samskipta og hjálpa þeim að eignast vini. Sálfræðilegur ávinningur af félagsskap 

við dýr getur verið mikill fyrir manninn. Dýr geta veitt eigendum sínum 

tilfinningalegt öryggi með sinni skilyrðislausu ást. Auk þess eru þau þakklátir 

þiggjendur ástar og umhyggju og geta jafnvel komið í stað barna í fjölskyldum. 

Þetta félagslega gildi sést vel hjá einstaklingum með fötlun sem eiga þjónustuhund 

(Serpell, 1995).  

 Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að hundar eru betri en fjöldi annarra 

dýrategunda í ákveðnum verkefnum sem byggjast á tjáskiptum manna (Reid, 2008). 
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Sem dæmi sýndu niðurstöður athugana á hversu næm dýr eru á vísbendingar frá 

mönnum, svo sem að fylgja bendingu á dall sem inniheldur falinn mat, fram á að 

hundar eru færari en bæði nánasti forfaðir þeirra, úlfurinn, og nánasti forfaðir 

mannsins, simpansinn (Udell, Dorey og Wynne, 2010). Þessi eiginleiki, ásamt 

fleirum, hefur gert hundum kleift að taka að sér þau hlutverk sem maðurinn hefur 

gefið þeim. Nokkrar kenningar hafa verið settar fram um ástæðu þessara sérstöku 

eiginleika og ber þeim ekki saman að öllu leyti. Hvort sem það er vegna mótunar 

hundanna sjálfra eða vegna áhrifa mannsins, hafa þeir aðlagast heimi mannsins á 

mjög árangursríkan hátt og það er líklega vegna getu þeirra til að bregðast á 

viðeigandi hátt í samskiptum sínum við menn (Reid, 2008).  

 

2.3. Hundar með hlutverk  

Hundar hafa gegnt ýmsum hlutverkum í gegnum tíðina. Þeir hafa verið gæludýr, 

aðstoðarhundar lögreglu og björgunarsveita og aðstoðað manninn við ýmsar 

athafnir í daglegu lífi. Að nota hunda og önnur dýr í meðferðarskyni með 

sjúklingum má rekja aftur til 18. aldar, til geðsjúkrahússins The York Retreat á 

Englandi, sem var með dýr á landareign sinni í þeim tilgangi að efla sjúklingana til 

að sýna áhuga og eiga í samskiptum við dýrin. Á 19. öld var það svo Bethlem 

geðspítalinn í London sem gekk enn lengra, farið var með dýrin inn á deildir 

spítalans í þeim tilgangi að bæta þær hræðilegu aðstæður sem þar var að finna. 

Formóðir hjúkrunarkvenna, Florence Nightingale sem uppi var á 18. öld, studdi 

kenningar meðferðarinnar en hún mælti með því að dýr yrðu notuð til aðstoðar í 

hjúkrun sjúkra (Giglio, 2009; Pavlides, 2008). 

Samkvæmt sögulegum heimildum er fyrsta dæmið sem þekkt er þar sem 

hundar aðstoðuðu einstaklinga með sérþarfir frá fyrri heimsstyrjöldinni. Hundarnir 

voru þá sérþjálfaðir til að aðstoða þýska hermenn sem höfðu misst sjónina í 

bardögum. Hundarnir aðstoðuðu hermennina við að aðlagast daglegu lífi eftir að 

stríði lauk (Digby, 2004; Giglio, 2009; Pavlides, 2008). Góður árangur leiddi til 

þess að fleiri lönd, þar á meðal Bandaríkin og England, komu á fót áætlunum og 

meðferðum þar sem hundar voru nýttir í þessum tilgangi. Blindrahundar aðstoða 

blinda við að „sjá“ í daglegu lífi. Þeir stöðva til dæmis einstaklinginn áður en farið 

er yfir götu og sjá til þess að öruggt sé að ganga yfir götuna. Hlutverk þeirra er 

einnig að halda einstaklingnum frá hindrunum svo sem bílum, skiltum og að rekast 
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á annað fólk. Um 1960 var byrjað að nýta hundana til aðstoðar heyrnarlausum 

einstaklingum. Hundar í því hlutverki gera eigendum sínum viðvart ef ókunnug 

hljóð heyrast, hundurinn ýtir þá við eiganda sínum og leiðir hann að þeim stað sem 

hljóðið berst frá. Snemma eftir 1970 fengu hundar það hlutverk að aðstoða 

hreyfihamlaða einstaklinga (Digby, 2004; Pavlides, 2008).  

Bandaríkjamaðurinn og barnasálfræðingurinn Boris Levinson er sagður vera 

sá fyrsti sem notaði hund með formlegum hætti í meðferðaráætlunum sínum í 

upphafi sjötta áratugarins. Levinson nýtti hundinn sérstaklega með skjólstæðingum 

með einhverfu. Taka skal fram að aðstoð hunda hafði löngu verið þekkt áður í 

læknisfræðilegum skilningi eins og hefur komið hefur fram. Levinson athugaði 

hvaða áhrif hundur hafði á börn sem voru frekar óframfærin í samskiptum. Hann 

tók eftir því að hundurinn virkaði á börnin sem eins konar „ísbrjótur,“ það er að 

segja hann rauf einangrun barnanna og efldi samskiptafærni þeirra. Eftir athuganir 

sínar bjó hann til orðasambandið gæludýra-meðferð (e. pet-therapy). Hann sá að 

hundar eða önnur dýr gátu haft jákvæð áhrif á hegðun og líkamleg einkenni 

mannsins. Hann var sá fyrsti til að skrifa um málefnið og hefur hann breitt út 

þekkingu og eflt rannsóknarstörf í málaflokknum eftir kynningu sína á efninu árið 

1961. Talið er að meðferð með hjálp dýra (e. animal assisted therapy) hafi byrjað í 

kjölfar þessara niðurstaðna Levinson (Giglio, 2009; Pavlides, 2008; Starlife 

Services, e.d.; Connor og Miller, 2000). Frekari umfjöllun um meðferðarform má 

finna í kafla 3.1.  

Vegna aukinnar tíðni á notkun hunda í meðferðarskyni er oft óljóst hvernig 

eigi að skilgreina þjónustuna sem hundar geta veitt. Nokkur hugtök hafa orðið til 

um mismunandi hlutverk þeirra, sem dæmi aðstoðarhundar (e. assistance dogs), 

þjónustuhundar (e. service dogs) og meðferðarhundar (e. therapy dogs) (Pavlides, 

2008). Hér verður hugtökunum lýst nánar: 

 

Aðstoðarhundar/þjónustuhundar: Aðstoðarhundur er yfirleitt notað sem yfirheiti 

á hundum sem veita fólki með fötlun einhvers konar aðstoð. Þeir búa með og starfa 

fyrir eigendur sína og veita þannig stöðugt líkamlegan, andlegan og tilfinningalegan 

stuðning. Þegar aðstoðarhundarnir fá svo sérstök verkefni og eiga að framkvæma 

ákveðnar athafnir fá þeir sérheiti, svo sem blindrahundar (e. guide dogs), 

heyrnarhundar (e. hearing dogs) eða hundar sem veita félagsskap (e. companion 

dogs). Þjónustuhundar eru hundar sem aðstoða fólk með sérþarfir, aðrar en voru 
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taldar upp hér að ofan. Til dæmis aðstoða þjónustuhundar einstaklinga með 

flogaveiki, þeir hjálpa til við að auka félags- og tilfinningaþroska, aðstoða 

einstaklinga sem eru í hjólastólum ásamt því að aðstoða einstaklinga með einhverfu. 

Þjálfun þjónustuhunda er einstaklingsmiðuð og eru hundarnir sérstaklega þjálfaðir 

til að framkvæma ákveðnar athafnir. Þjónustuhundar eru álitnir vinnuhundar en ekki 

gæludýr. Í Bandaríkjunum hafa þjónustuhundar aðgang að þeim opinberum stöðum 

og byggingum sem eigandi þeirra þarf að sækja (Nattrass, Davis, O´Brien, Patronek 

og MacCollin, 2004; Pavlides, 2008). 

Aðalhvatningin við að fá sér aðstoðarhund er að sjálfstæði og þátttaka í 

samfélaginu eykst ásamt því að aðstoðarhundar veita eigendum sínum félagslegan 

og tilfinningalegan stuðning sem og félagsauð. Niðurstöður rannsókna hafa bent til 

þess að aðstoðarhundar geti aukið vellíðan einstaklinga með fötlun og aukið 

félagsleg samskipti (Pavlides, 2008). 

 

Meðferðarhundar: Þegar hundar eru notaðir í meðferðum eru yfirleitt notaðir 

hundar sem eru gæludýr eigenda sinna. Hundarnir eru  þjálfaðir í að heimsækja 

stofnanir með eigendum sínum, til dæmis skóla, sjúkrahús og hjúkrunarheimili. 

Hundarnir veita tilfinningalegan stuðning og geta einnig hjálpað til við líkamlega 

örvun. Meðferðarhundar taka meðal annars þátt í geðmeðferðum, sjúkraþjálfun, 

iðjuþjálfun, talþjálfun og/eða veita félagslegan og tilfinningalegan stuðning. Ekki er 

um að ræða eitt dýr fyrir hvern einstakling sem heimsóttur er heldur kynnast þeir 

einum eða fleirum hundum á meðan meðferð stendur. Hundar í þessu hlutverki hafa 

ekki aðgang að opinberum stöðum og byggingum í Bandaríkjunum eins og 

þjónustuhundarnir (Pavlides, 2008).  
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3. Aðstoð hunda í daglegu lífi barna með einhverfu 

Það var ekki fyrr en á seinni hluta síðustu aldar sem börn byrjuðu markvisst að fá 

aðstoð frá hundum. Ástæðan er meðal annars sú að dýr þurfa mikla athygli, ábyrgð 

og umhirðu. Börn með fötlun geta átt í erfiðleikum með að takast á við þessa þætti 

og með hliðsjón af því varð hugmyndin um að bjóða upp á þjónustuhunda (e. 

service dog) til, þar sem barnið og forráðamaður, sem oftast er foreldri, takast 

saman á við þessa þætti (Nattrass o.fl., 2004). 

 Í þessum kafla er stutt umfjöllun um hvers vegna hundar eru vænlegur 

kostur sem aðstoð í daglegu lífi fyrir börn með einhverfu. Stuttlega verður fjallað 

um meðferðarformin „Meðferð með hjálp dýra“ og „Virkni með hjálp dýra“ en sýnt 

hefur verið fram á jákvæð áhrif þeirra fyrir börn með einhverfu. Þjónustuhundum 

fyrir börn með einhverfu verða einnig gerð skil og að lokum verða birtar fjórar 

reynslusögur frá foreldrum barna með einhverfu sem hafa nýtt sér ofantalin úrræði.  

 

Temple Grandin er vel þekktur prófessor við Dýravísindadeild Háskólans í 

Colorado. Grandin er með einhverfu og hefur skrifað fjölmargar bækur um hvernig 

það er að vera með einhverfu og bækur um hegðun dýra. Óvenjulegur skilningur 

hennar á hegðun dýra og margra ára reynsla hefur leitt til þess að Grandin telur að 

einstaklingar með einhverfu hafi sérstök tengsl við dýr sem annað fólk hefur ekki 

(Giglio, 2009; Grandin og Johnson, 2005).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að börn með einhverfu hegða sér 

mismunandi eftir því hvort þau eru í samskiptum við menn eða gæludýr. Samskiptin 

við gæludýrin geta gert það að verkum að einkenni einhverfunnar minnka og 

framfarir verða á lífsgæðum barnanna. Þau sýna gæludýrunum hegðun sem þau 

sýna mannfólkinu sjaldan eða jafnvel aldrei. Í nánd við gæludýrin minnkar ótti, 

kvíði, ofvirkni og óviðeigandi hegðun. Félagsleg hegðun barnanna eykst og þau 

sýna gæludýrum óvenju mikla samúð og alúð. Niðurstöður rannsókna hafa einnig 

leitt í ljós að börn með einhverfu eiga það til að leita eftir huggun til gæludýranna í 

gegnum snertingu ásamt því að næmni þeirra eykst fyrir þörfum og tilfinningum 

gæludýranna. Ekki er vitað ástæðu þessara niðurstaðna en tilgátur hafa verið settar 

fram um að börn með einhverfu eigi auðveldara með að eiga í samskiptum við dýr 

en við mannfólkið (Giglio, 2009; Gross, 2006). Tungumál eru flókin og standa í 
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vegi fyrir því, í mörgum tilfellum, að börn með einhverfu geti átt í góðum 

samskiptum við önnur börn eða fullorðna. Samskipti við dýr byggja ekki á 

orðaskiptum og eru því auðveldari fyrir börnin. Einnig er hegðun gæludýranna 

fremur einföld og getur ekki haft mismunandi merkingu, því þarf ekki að lesa í 

svipbrigði, raddblæ eða merkingu orða (Grandin og Johnson, 2005; Gross, 2006). 

Eins og kom fram í kafla tvö, „Besti vinur mannsins“, hafa niðurstöður 

rannsókna sýnt fram á að eiginleikar hunda geri þeim betur kleift en öðrum 

gæludýrum að taka að sér hlutverk sem maðurinn hefur búið til. Til dæmis eru þeir 

næmari en önnur gæludýr á vísbendingar frá mönnum, ásamt því að tengingin og 

væntumþykjan sem hundar geta sýnt getur auðveldað börnunum enn fremur með 

félagslega hegðun og að þau leiti eftir huggun til hundanna (Reid, 2008; Serpell, 

1995; Udell, Dorey og Wynne, 2010). 

 Engin ein meðferð hentar öllum börnum með einhverfu en til eru meðferðir 

sem, samkvæmt niðurstöðum rannsókna, geta dregið úr einkennum og bætt lífsgæði 

barnanna. Vegna takmarkaðra upplýsinga um notkun dýra í meðferðarskyni hafa 

þær aðferðir oft gleymst. Góður árangur af þessum meðferðum hefur leitt til þess að 

mismunandi meðferðarform hafa þróast og má þar nefna þjónustuna sem hundar 

geta veitt börnum með einhverfu (Giglio, 2009). 

 

3.1. Meðferðarform 

„Meðferð með hjálp dýra“ (e. animal assisted therapy) og „virkni með hjálp dýra“ 

(e. animal assisted activity) eru meðferðarform þar sem dýr, yfirleitt hundar eða 

hestar, fara með stórt hlutverk í meðferðinni (Delta Society, e.d.-a). Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið um virkni og ávinning meðferðarformanna gefa til kynna að 

meðferðirnar eru hjálplegar fyrir börn með einhverfu. Með meðferðunum hafa börn 

með einhverfu fengið félagslegan stuðning og hvatningu frá dýrinu ásamt því að 

sjálfsálit þeirra hefur aukist (Giglio, 2009; Pavlides, 2008).  

3.1.1. „Meðferð með hjálp dýra“ (AAT) 

Í „meðferð með hjálp dýra“ er horft til sambands milli manna og dýra í 

markmiðssetningu á þeirri íhlutun sem á að eiga sér stað og eru þessi tengsl 

ómissandi hluti af meðferðarferlinu. Dýrin sem taka þátt í meðferðinni og eigendur 

þeirra þurfa að ganga í gegnum sérstaka þjálfun til að geta tekið þátt. Auk þeirra er 

meðferðarsérfræðingur (e. therapist) sem sér um að setja markmið fyrir hverja 
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heimsókn og skráir niður framgang og árangur meðferðarinnar. Notkun á „meðferð 

með hjálp dýra“ fer ört vaxandi og hefur fest sig í sessi í tilviki íhlutunar fyrir börn 

með einhverfu. Meðferðin nýtur mikils stuðnings vegna mikillar reynslu af 

meðferðinni og vegna stuðnings raunvísindalegra rannsókna (Delta Society, e.d.-b; 

Giglio, 2009; Pavlides, 2008). 

3.1.2. „Virkni með hjálp dýra“ (AAA) 

„Virkni með hjálp dýra“ er meðferðarform sem hefur það að markmiði að auka 

lífsgæði barna með fötlun í gegnum samband milli manna og dýra. Meðferðin eykur 

tækifæri til fræðslu, afþreyingar og hvatningar. Meðferðin er framkvæmd í ýmsum 

aðstæðum,af sérstaklega þjálfuðu fagfólki og/eða sjálfboðaliðum sem vinna með 

dýrum og uppfylla ákveðin skilyrði (Delta Society, e.d.-c; Pavlides, 2008). 

 Meðferðin byggir á því að gæludýr heimsækja einn einstakling eða hóp en 

ólíkt „meðferð með hjálp dýra“ er ekki sérstakt markmið með hverri heimsókn. 

Framgangur heimsóknarinnar er ekki skráður niður og er lengd heimsóknanna ekki 

fyrirfram ákveðinn heldur stendur hver heimsókn yfir eins lengi og þurfa þykir 

(Delta Society, e.d.-c; Pavlides, 2008). 

 

3.2. Þjónustuhundar og börn með einhverfu 

Notkun þjónustuhunda fyrir börn með einhverfu er tiltölulega nýtt fyrirbæri. Þau 

verkefni sem þessir hundar sinna eru mjög frábrugðin þeim verkefnum sem aðrir 

hefðbundnir þjónustuhundar fá. Meginmunurinn er sá að þjónustuhundar fyrir börn 

með einhverfu eru ekki meðhöndlaðir af barninu sjálfu heldur af aðstoðar-

manneskju, sem yfirleitt er foreldri barnsins (Pavlides, 2008). 

Ef til vill er áhugaverðasti þátturinn varðandi þjónustuhunda fyrir börn með 

einhverfu, hve mörg hlutverkin eru sem þeir geta tekið að sér. Hlutverk hundsins fer 

eftir því hvaða barn hann þjónustar og fær hundurinn þjálfun í samræmi við 

viðkomandi hlutverk. Eftirfarandi eru dæmi um möguleg hlutverk þjónustuhunda 

fyrir börn með einhverfu: 

1) Að koma í veg fyrir að barnið hlaupist á brott: Fyrir marga foreldra sem 

eiga barn með einhverfu er aðaláhyggjuefnið að barnið hlaupist óvænt á 

brott í umhverfi sem getur verið því hættulegt. Þegar þjónustuhundur er 

notaður í þessum tilgangi er hundurinn oft bundinn á einhvern hátt við 
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barnið og foreldrið heldur í tauminn. Hundurinn getur einnig verið 

þjálfaður til að stoppa eða hindra barnið í að hlaupast á brott. 

2) Að láta foreldra vita ef barnið leggur á flótta eða hegðun þess veldur 

skaða: Börn með einhverfu leggja ekki aðeins á flótta á almennings-

stöðum, þau geta líka átt það til að strjúka að heiman. Hundurinn er þá 

þjálfaður til þess að láta foreldra eða aðra aðstandendur vita ef barnið er að 

reyna að komast í burtu eða ef það er þegar farið. Þeir geta einnig látið vita 

ef barnið getur eða er að skaða sig, svo sem ef það klifrar á húsgögnum 

eða sýnir sjálfskaðandi hegðun, til dæmis slá höfði í vegg.  

3) Að bregðast við flogum: Þjónustuhundur sem hefur það hlutverk að 

bregðast við flogum lætur vita þegar barnið er í flogi og/eða kemur í veg 

fyrir að barnið geti skaðað sig í floginu. Hundurinn leggst þá ofan á barnið 

og kemur þannig í veg fyrir að það rekist í hluti eða veggi. Sumir 

þjónustuhundar hafa byggt upp þann eiginleika að skynja yfirvogandi flog 

og getur þá látið nærstadda og barnið sjálft vita áður en flogið á sér stað. 

4) Að taka þátt í björgunaraðgerðum: Sumir þjónustuhundar fyrir börn 

með einhverfu eru þjálfaðir sérstaklega til þess að leita uppi börn sem hafa 

náð að strjúka.  

5) Að aðstoða barnið við að halda ró sinni og veita því félagslegan 

stuðning: Nærvera hundsins gerir það að verkum að barnið er rólegra og 

auðveldara verður að meðhöndla bræðisköst. Einnig veitir hundurinn 

öryggi þegar barnið stendur frammi fyrir félagslegum áskorunum og getur 

verið eins konar félagslegur milliliður í samskiptum við annað fólk 

(Grandin og Johnson, 2005; Pavlides, 2008). 

Þau sérstöku verkefni sem þjónustuhundur getur tekið að sér markast af því 

hvernig og hvar hundurinn er þjálfaður. Til dæmis má nefna að stofnanir sem 

þjálfa þjónustuhunda hafa ekki alltaf sömu markmiðin, ein stofnun getur lagt 

meiri áherslu á öryggi barnanna á meðan önnur leggur meiri áherslu á félags- 

og tilfinningalegan stuðning (Pavlides, 2008).  

3.2.1. National Service Dogs 

Árið 1997 komu kanadísku hundaþjálfunarsamtökin, National Service Dogs, fyrsta 

þjónustuhundinum fyrir inn á heimili hjá barni með einhverfu í þeim tilgangi að 
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aðstoða barnið í daglegu lífi og auka sjálfstæði þess og lífsgæði. Upphafið af þessu 

verkefni var örvæntingafull beiðni um hjálp frá móður þriggja ára drengs með 

einhverfu. Drengnum, sem heitir Brodie, var útvegaður Labrador hundur og var 

árangurinn ótrúlegur. Í dag er Brodie og aðstoðarhundur hans í menntaskóla og er 

Brodie virkur sjálfboðaliði hjá samtökunum þar sem hann er talsmaður og aðstoðar 

við hópþjálfun hunda fyrir nýja skjólstæðinga (Burrows, Adams og Millman, 2008; 

National Service Dogs, e.d.-a; Pavlides, 2008). 

National Service Dogs þjálfa einungis hunda af tegundinni Labrador 

Retriever, Golden Retriever og blandaða Labrador og Golden. Þessi tvö hundakyn 

eiga það sameiginlegt að vera með góða skapgerð, stöðugan persónuleika, eru 

viðráðanlegir og taka vel við þjálfun. Einnig skiptir líkamleg stærð og geta 

hundakynsins miklu máli. National Service Dogs fullyrða að hundarnir geti aukið 

öryggi barna með einhverfu með því að draga úr áhættuhegðun (Burrows, Adams 

og Millman, 2008; National Service Dogs, e.d.-a; Pavlides, 2008). 

Á þeim 14 árum sem National Service Dogs hefur verið starfrækt hefur yfir 

170 hundum verið komið fyrir inn á heimili barna með einhverfu. Hundarnir verða 

þar stór hluti af daglegu lífi barnanna. Starfsemin er byggð á níu starfsmönnum, 200 

sjálfboðaliðum og yfir þúsund hvolpaeigendum. National Service Dogs hefur 

aðstoðað samtök þjónustuhunda víða um heiminn til að hefja starfsemi þar sem 

hundar eru þjálfaðir sérstaklega sem aðstoð fyrir börn með einhverfu (National 

Service Dogs, e.d.-a). 

3.2.2. Þegar þjónustuhundur kemur inn á heimilið 

Þegar fjölskylda ákveður að fá þjónustuhund inn á heimilið til að aðstoða barn með 

einhverfu er fyrsta verkefnið, og jafnframt það mikilvægasta, að athuga hvort 

barninu líki við hunda. Ef svo er þarf fjölskyldan að íhuga hvaða markmið og 

væntingar hún hefur til hundsins. Þetta er afar mikilvægt þegar kemur að vali á 

hundinum sjálfum og þjálfun hans. Út frá væntingum fjölskyldunnar er tekin 

ákvörðun um hvort leita þurfi til samtaka sem sérhæfa sig í að þjálfa hunda fyrir 

einstaklinga með einhverfu, til dæmis National Service Dogs, eða hvort hægt sé að 

leita til almenns hundaþjálfara sem ekki hefur fengið sérstaka þjálfun í að þjálfa 

þjónustuhunda (Gross, 2006; Pavlides, 2008). 

 Þjónustuhundar fyrir börn með einhverfu þurfa allir að ganga í gegnum 

ákveðið þjálfunarferli. Mikilvægasti þátturinn í því ferli er sambandið á milli 
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barnsins og hundsins. Í þjálfuninni er lögð áhersla á samskipti þeirra því hundurinn 

þarf að læra hvernig þola á þá óvenjulegu hegðun og þau óhefðbundnu samskipti 

sem getur fylgt börnum með einhverfu (Giglio, 2009). Hjá National Service Dogs 

byrjar ferlið hjá flestum hundunum þegar þeir eru um það bil átta vikna gamlir. Þá 

er þeim komið inn á heimili sjálfboðaliða þar sem þeir eru í þjálfun til 16 mánaða 

aldurs. Á þessu tímabili þurfa sjálfboðaliðinn og hundurinn að koma á námskeið 

tvisvar í mánuði hjá National Service Dogs. Á námskeiðinu er farið yfir þær 

skipanir sem hundurinn þarf að læra að hlýða, hvernig hundurinn á að umgangast 

fólk og að lokum hvernig á að leysa þau vandamál sem geta komið upp í uppeldi 

hunda. Eftir því sem hundurinn eldist verða námskeiðin flóknari og þeir læra 

flóknari skipanir (National Service Dogs, e.d.-b; Pavlides, 2008). 

 Þegar þessu tímabili er lokið fer hundurinn í sex mánaða þjálfun hjá 

reyndum hundaþjálfara þar sem þjálfunin verður flóknari og sérhæfðari. Hundurinn 

er í þessari þjálfun þar til hundaþjálfarinn telur hann tilbúinn til að fara inn á heimili 

barns með einhverfu. Foreldrar barnsins koma þá á vikulangt námskeið þar sem 

þeim er kennt að umgangast hundinn. Fram að þessu hefur þjálfun hundsins verið 

heldur almenn og á eftir að þjálfa hundinn í að sinna því hlutverki sem honum er 

ætlað með barninu sem hann á að þjónusta. Þegar hundurinn kemur í fyrsta sinn inn 

á heimili fjölskyldunnar tekur við viku tímabil þar sem þjálfari hundsins vinnur að 

því að aðlaga hundinn að aðstæðum fjölskyldunnar (Pavlides, 2008). 

3.2.3. Kostir og gallar 

Kostirnir við þjónustuhunda eru margir. Þeir geta veitt fjölskyldum aukið öryggi,  

sjálfstjórn, frelsi og færni barnsins, þá bæði líkamlega og félagslega, auk þess að 

hafa áhrif á óæskilega hegðun (Burrows, 2005; Pavlides, 2008). Í rannsókn Kristen 

E. Burrows (2005), Service Dogs for Children with Autism Spectrum Disorder: 

Benefits, Challenges and Welfare Implications, kemur fram að þjónustuhundar hafi 

einnig verið mikilvægir fyrir andlega heilsu foreldra barna með einhverfu. Ástæðan 

er sú að álag á foreldra barna með einhverfu er oft og tíðum mjög mikið. 

Þó að kostirnir við það að hafa þjónustuhund inn á heimili hjá barni með 

einhverfu séu margir er það engin töfralausn, því hundahaldi fylgir ábyrgð og 

fyrirhöfn. Foreldrar barna með einhverfu sem hafa nýtt sér þjónustuhunda í 

Bandaríkjunum hafa greint frá því að stundum sé erfitt að fá viðurkenningu í 

samfélaginu þess efnis að hundarnir séu nauðsynleg hjálpartæki fyrir börnin. 
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Vandamál hafa komið upp tengt því að barnið hafi þjónustuhundinn með í skólann 

og hafa foreldrar þurft að sannfæra skjólastjórnendur, kennara og aðra foreldra um 

gildi hundsins (Burrows, 2005). 

Þó hundarnir séu hæfileikaríkir og geti sinnt ótrúlegustu verkefnum þá gegna 

þeir ekki hlutverki barnfóstru. Ekki má gleyma því að þjónustuhundar hafa sömu 

þarfir og aðrir hundar og þurfa sinn tíma fyrir afslöppun, hreyfingu og leik. Þegar 

þjónustuhundurinn er ekki við störf (e. off-duty) líkist hann öðrum hundum sem 

geltir, krefst athygli, verður veikur, eltir ketti, grefur í garðinum og nagar það sem 

hann á ekki að naga. Það er því mjög mikilvægt að allir fjölskyldumeðlimir veiti 

samþykki sitt fyrir hundinum og séu tilbúnir til að takast á við að hafa hund inni á 

heimilinu (Burrows, 2005; Pavlides, 2008). 

 

3.3. Reynslusögur 

Til að fá tilfinningu fyrir hvernig úrræðin sem kynnt hafa verið hér að framan hafa 

gengið er mikilvægt að kynnast reynslu notendanna sjálfra. Í þessum kafla má finna 

fjórar sögur þar sem foreldrar barna með einhverfu segja frá þeirri breytingu sem 

varð á barninu og fjölskyldulífinu eftir að hundur kom inn á heimilið. Í upphafi 

hverrar sögu er getið þeirrar heimildar sem unnið er út frá. 

 

Saga Kyle Weiss: 

Saga Kyle Weiss birtist í bókinni Animal-Assisted Interventions for Individuals with 

Autism. Höfundur er Merope Pavlides (2008). 

Kyle Weiss var þriggja ára þegar foreldrar hans, Tricia og Jeff, ákváðu að leita eftir 

því að fá þjónustuhund fyrir son sinn. Ástæðan var sú að drengurinn, sem er 

einhverfur, strauk að heiman og olli foreldrum sínum miklum áhyggjum. Tricia og 

Jeff leituðu til samtaka sem sáu um að þjálfa þjónustuhunda. Samtökin höfðu þó 

aldrei þjálfað þjónustuhund fyrir einstakling með einhverfu. Þegar starfsmaður, 

sjálfboðaliði og hundur frá samtökunum komu í heimsókn til fjölskyldunnar í fyrsta 

skipti mátti sjá ótrúlegar breytingar á Kyle. „Hann sat, söng og talaði við hundinn. 

Við náðum meira upp úr honum á þessum 30 til 40 mínútum en við höfðum náð 

allan síðasta mánuðinn“ sagði móðir Kyle. Eftir þessa heimsókn komu sjálfboðaliði 

og hundur vikulega í heimsókn til Kyle á meðan beðið var eftir hundi sem myndi 
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verða þjónustuhundur hans. Eftir nokkurra mánaða bið var Kyle útvegaður svartur 

Labrador hundur að nafni Gilly. 

 Vegna svefnörðugleika Kyle var Gilly þjálfuð í að sofa inni í herberginu hjá 

Kyle svo hún gæti látið vita ef eitthvað væri að. Gilly var einnig þjálfuð í að vera á 

almenningsstöðum en hún fór ekki með Kyle í skólann. Ástæðan er sú að Kyle 

þurfti aðstoðarmann til að sjá um hundinn en stefnt var að því að fá aðstoð fyrir 

Kyle þannig að Gilly gæti fylgt honum í skólann. 

 Móðir Kyle viðurkennir að á meðan Kyle var ungur hafi verið mikið álag á 

þeim foreldrunum að fara út úr húsi með Kyle og Gilly vegna þess að Kyle var ekki 

orðinn nógu stór til að halda í hundinn sjálfur. Það lenti því á foreldrunum að hafa 

eftirlit með bæði Kyle og hundinum. Hún vonaði að þegar Kyle eldist gæti hann 

sjálfur haldið í hundinn þegar þau væru fyrir utan heimilið. Af þessum sökum 

notuðu þau Gilly ekki mikið þegar farið var út af heimilinu. Aftur á móti hefur Gilly 

haft góð áhrif á fjölskyldulífið. Fyrsta árið eftir að Gilly kom á heimilið fór Kyle að 

geta sofið heila nótt. Einnig hefur Gilly kennt Kyle að hafa stjórn á sjálfum sér. 

Þegar hann finnur að hann er að missa stjórn á skapi sínu þá fer hann til Gilly og 

knúsar hana og þá líður honum betur. „Hundurinn hefur verið yndislegur og myndi 

ég ekki skipta henni út fyrir neitt, breytingin hefur verið það mikil“ segir Tricia. 

 

Saga Alex: 

Sögu Alex má finna á heimasíðu National Service Dogs (e.d.-c). 

Frá því að Alex var þriggja ára gamall höfum við foreldrar hans stöðugt verið með 

varann á okkur, því Alex á það til að stinga af þegar hann verður áhyggjufullur eða 

pirraður. Á meðan við biðum eftir því að fá þjónustuhund inn á heimilið var Alex 

bitinn af hundi nágrannans og varð hann mjög hræddur við hunda. Við höfðum því 

miklar áhyggjur af því að þjónustuhundur myndi ekki henta Alex en við létum á það 

reyna. Um leið og þjónustuhundurinn Bogart kom inn um dyrnar féll Alex fyrir 

honum, hann hreinlega elskaði hann. Alex sýnir honum mikla ást og umhyggju og 

er gælinn við hann. Við foreldrarnir áttuðum okkur á því að biðin eftir Bogart var 

fullkomlega þess virði þegar annað foreldri kom til okkar og sagði „ég hef aldrei 

séð ykkur eins afslöppuð fyrir utan heimilið. Þið hafið alltaf verið svo áhyggjufull 

en núna í fyrsta skipti sé ég ykkur hamingjusöm og njóta þess að vera meðal fólks 

með fjölskyldu ykkar. Það er Bogart sem veldur þessum breytingum“. Áður fyrr 
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vorum við foreldrarnir mjög áhyggjufullir en okkur datt ekki í hug að aðrir gætu séð 

það. 

 

Saga Charlotte: 

Saga Charlotte birtist í grein Nattrass, Davis, O‘Brian, Patronek og MacCollin 

(2004). 

Charlotte er 12 ára gömul stúlka sem er með einhverfu. Fjölskylda Charlotte hefur 

tekið eftir miklum breytingum á Charlotte eftir að þjónustuhundurinn Hobbes kom 

inn í líf fjölskyldunnar. Til dæmis er auðveldara að eiga við skapsveiflur Charlotte 

og það að hvetja hana til að fara út úr húsi er ekki eins streituvaldandi. Hobbes 

hefur hjálpað Charlotte að þróa hjá sér tilfinningu fyrir öðrum og skilning á því að 

dýr, rétt eins og mannfólkið, hafi tilfinningar. Heima fyrir sér Hobbes um að veita 

Charlotte líkamlega örvun og skynjun með því að toga í Charlotte og leika við hana. 

Einnig auðveldar hann félagsleg samskipti með því að vekja athygli á einhverju 

sérstöku þegar skólafélagar Charlotte koma í heimsókn. Charlotte hefur, eins og 

mörg önnur börn með einhverfu, átt erfitt með að eignast og halda í vini. Hobbes 

hefur hjálpað henni með því einu að vera til staðar vegna þess að krökkunum finnst 

skemmtilegt að koma í heimsókn þegar hann er nálægt. Samkvæmt föður Charlotte 

hefur virkni hennar aukist í félagslegum samskiptum og upplifir hún umhverfi sitt 

ekki á sama hátt eftir að Hobbes kom inn í líf hennar. 

 

Saga Erics: 

Sögu Erics má finna á heimasíðu National Service Dogs (e.d.-d). 

Eric sonur minn var aðeins tveggja ára gamall þegar ég óttaðist um hvað framtíð 

hans bæri í skauti sér. Á meðan önnur börn á hans aldri voru spennt fyrir því að 

skoða umhverfið og að eignast nýja vini, fóru bræðiköst Eric fjölgandi og hann varð 

innhverfur og óframfærinn. Takmörkuð samskiptahæfni gerði honum erfitt fyrir um 

að tengjast öðru fólki.      

Eric er með einhverfu, heimurinn hans er samansafn af ruglingslegum 

hljóðum og brenglaðri skynjun. Þetta hefur haft gífurleg áhrif á alla fjölskylduna en 

við fórum sjaldan út því heimilið var okkar griðarstaður frá þeim skipulagslausa 

heimi sem Eric var ekki tilbúinn til að fást við. Á óvæntan hátt fann vonin okkur, 



 

27 
 

inn í líf okkar kom Quinn, stór, fallegur gulur Labrador sem dillaði skottinu og 

gerði engar munnlegar kröfur til Erics.     

Quinn var þjálfaður af National Service Dogs og hafði hann strax áhrif á 

fjölskyldulífið. Margir höfðu einfaldlega hætt að reyna ná til Erics og urðu svekktir 

því lítil sem engin framför mátti sjá hjá honum en Quinn gafst aldrei upp og á 

endanum náði hann sambandi við son minn. Vaxandi vitund Erics á Quinn hefur 

þýtt að hann hefur betri skilning á heiminum. Í dag þegar Eric er bugaður af hávaða 

eða álagi er Quinn rólegur og þögull félagi sem Eric getur beint athygli sinni að. 

Sem fjölskylda getum við núna byrjað að kanna heiminn saman því Quinn er 

stöðug hjálp fyrir Eric. Tengslin á milli sonar míns og hundsins hans kunna að vera 

fyrsta gagnkvæma sambandið sem sonur minn hefur notið. Daglegt líf okkar hefur 

batnað til muna, þó framtíð Erics sé ennþá óráðin lít ég hana björtum augum.  
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4. Rannsóknir 

Víðsvegar um heiminn hafa verið gerðar rannsóknir á áhrifum hunda á líkamlega og 

andlega heilsu manna. Vegna vaxandi áhuga fræðimanna á áhrifum þjónustuhunda 

fyrir einstaklinga með einhverfu hafa einnig verið gerðar rannsóknir á því sviði. Hér 

verður greint frá nokkrum þessara rannsókna, þremur erlendum og tveimur 

íslenskum rannsóknum. Allar rannsóknirnar tengjast börnum með einhverfu og 

hundum nema ein, en ástæðan fyrir því að henni er gerð grein hér er sú að 

rannsóknin var fyrsta íslenska rannsóknin þar sem hundar voru notaðir í 

meðferðarskyni á Íslandi. 

 

4.1. Rannsókn Robert Viau og fleiri 

Engin rannsókn hefur mælt lífeðlisfræðileg (e. physiological)  áhrif þjónustuhunda á 

börn með einhverfu en fyrri rannsóknir um áhrif hunda á mannfólkið hafa sýnt að 

fullorðnir framleiða minna stresshormón þegar þeir tengjast hundum, sem bendir til 

þess að hundar hafi róandi áhrif á fólk. Markmið rannsóknarinnar sem hér verður 

kynnt, Effect of Service Dogs on Salivary Cortisol Secretion in Autistic Children, 

var meðal annars að meta áhrif þjónustuhunda á börn með einhverfu með því að 

mæla stresshormón í munnvatni barnanna. Þessi aðferð er talin geta verið góður 

mælikvarði á hugsanleg jákvæð (e. positive) áhrif hundanna á svörun 

lífeðlisfræðilegrar streitu hjá börnum með einhverfu (Viau, Arsenault-Lapierre, 

Fecteau, Champagne, Walker, og Lupien, 2009). 

Undirbúningur rannsóknar 

Áður en rannsóknin hófst var foreldrum leiðbeint um hvernig ætti að safna 

munnvatnssýnum. Einnig sóttu þeir þriggja daga þjálfunarnámskeið í umgengni við 

hundinn og farið var yfir hvernig kynna átti hundinn fyrir barninu. Viðurkennd 

stofnun sem sá um þjónustuhunda útvegaði hundana fyrir rannsóknina en 

starfsmenn stofnunarinnar sáu um að meta þjálfun og hegðun þeirra. 

Meginmarkmiðið í þjálfun hundanna var að kenna þeim að halda ró sinni til að 

tryggja öryggi þeirra og annarra í órólegu umhverfi. Hver hundur var einnig 

vandlega mátaður við skapgerð og þarfir viðkomandi barns áður en hann var sendur 

til fjölskyldu þess (Viau o.fl., 2009). 
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Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 42 börn og fjölskyldur þeirra. Börnin höfðu öll 

verið greind ýmist með dæmigerða einhverfu, ódæmigerða einhverfu eða Asperger 

heilkenni. Fjöldi drengja var alls 37 en stúlkur voru fimm talsins. Meðalaldur 

barnanna var sjö ár. Þátttakendurnir áttu það allir sameiginlegt að fá þjónustu frá 

nokkrum stofnunum sem sérhæfa sig í að aðstoða börn með einhverfu. Sérfræðingar 

sem ekki komu að rannsókninni sáu um að velja þátttakendur í rannsóknina (Viau 

o.fl., 2009). 

Rannsóknin 

Gagna var aflað með megindlegri rannsóknaraðferð í þremur mismunandi 

aðstæðum. Breytur í hegðun barnsins voru athugaðar með því að fá foreldra til þess 

að svara spurningalistum, foreldarnir voru beðnir um að meta í hverri viku, yfir 

ákveðið tímabil, hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á hegðun. Einnig voru 

stresshormón mæld með munnvatnssýnum á mismunandi tímum yfir daginn. Fyrsta 

tímabilið stóð yfir í tvær vikur áður en hundurinn kom inn á heimilið. Í kjölfarið 

hófst fjögurra vikna tímabil þar sem fylgst var með þegar hundurinn var inni á 

heimilinu og að lokum tveggja vikna tímabil þar sem hundurinn hafði verið 

fjarlægður af heimilinu. Á meðan þessi þrjú tímabil stóðu yfir var 11 atriða 

spurningalista dreift til foreldra barnanna til að meta hvort um breytingar væru að 

ræða á hegðun barnanna. Spurningalistinn var staðlaður en möguleiki var á opnum 

spurningum og beindist aðallega að erfiðri hegðun barnsins. Spurningalistinn mældi 

þó ekki stress né áhrif þess áður en börn voru kynnt fyrir hundinum né eftir tilkomu 

hans (Viau o.fl., 2009).  

Niðurstöður rannsóknar 

Niðurstöður munnvatnsmælinganna sýndu meðal annars að stresshormón reyndust 

vera töluvert minni þegar hundarnir voru inni á heimili barnanna. Á tveggja vikna 

tímabilinu áður en hundarnir komu inn á heimilin mældust stresshormónin að 

meðtaltali um 58%. Á tímabilinu sem hundarnir voru inni á heimilinu mældist sama 

hormónið einungis 10%. Eftir að hundarnir voru fjarlægðir af heimilunum hækkaði 

stress hormónið aftur upp í 48% (Viau o.fl., 2009).  

 Niðurstöður spurningalistanna sem foreldrar barnanna svöruðu, bentu til 

þess að viðbrögð barnanna væru góð við meðferðinni en tilkynningum foreldra um 

erfiða hegðun fækkaði eftir tilkomu hundsins. Erfið hegðun fólst yfirleitt í mikilli 
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sjálfsörvun, áráttu og bræðisköstum. Þessar niðurstöður gáfu því til kynna að börn 

með einhverfu og fjölskyldur þeirra hagnast af því að vera með þjónustuhund (Viau 

o.fl., 2009). 

 

4.2. Rannsókn Francois Martin og Jennifer Farnum 

Hefðbundnar meðferðir hafa ekki reynst eins gagnlegar og vonast var eftir fyrir 

börn með gagntækar þroskaraskanir. Lyfjameðferðir og sérkennslumeðferðir hafa 

ekki náð að hafa fullnægjandi áhrif á öll einkenni gagntækra þroskaraskana. Líklegt 

er að meðferð með hjálp dýra geti gagnast börnum með gagntækar þroskaraskanir 

því að möguleiki er á að barnið geti myndað tengsl við dýrið og seinna yfirfært 

þessi tengsl yfir í samskipti við aðrar manneskjur. Á þessum rökum byggja 

rannsakendur rannsóknarinnar Animal-Assisted Therapy for Children with 

Pervasive Developmental Disorders, gagnsemi og mikilvægi hennar. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta áhrif samskipta milli hunda og barna með gagntækar 

þroskaraskanir (Martin og Farnum, 2002). 

Undirbúningur rannsóknar 

Að fengnu leyfi fyrir rannsókninni ásamt samþykki foreldra var þroskaaldur hvers 

barns metinn samkvæmt matslista PEP-R (Psychoeducational Profile- Revised). 

Listinn metur þroskaaldur út frá eftirhermu, skynjun, fín- og grófhreyfingum barns 

ásamt samhæfingu augna og handa, vitsmunaþroska og málþroska (Martin og 

Farnum, 2002). 

 Tveir meðferðaraðilar tóku þátt í rannsókninni og fengu þeir báðir fræðslu 

um meðferðir með hjálp dýra ásamt því að þeir fengu fræðslu um hvernig ætti að 

framkvæma rannsóknina. Meðferðaraðilarnir fengu því skýr fyrirmæli um að þeir 

yrðu að bregðast við á samsvarandi hátt við því sem væri að gerast. Hundaþjálfari 

útvegaði þrjá hunda til rannsóknarinnar sem allir höfðu fengið sérstaka agaþjálfun. 

Hver þátttakandi hitti alltaf sama hundinn. Hundarnir voru af tegundunum Clumber 

Spaniel, Newfoundland og Border Collie (Martin og Farnum, 2002). 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru tíu börn, átta drengir og tvær stúlkur, á aldrinum 

þriggja til þrettán ára. Í matslista PEP-R voru börnin metin með þroskaaldur á bilinu 

tveggja og hálfs árs til sex og hálfs árs. Öll börnin höfðu verið greind með gagntæka 
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þroskaröskun hjá skólasálfræðingi eða lækni. Öll börnin, að undanskildu yngsta 

barninu, voru í almennum skóla og bjuggu þau öll heima hjá foreldrum sínum. 

Sálfræðingar og skólastjórar sáu um að kynna rannsóknina fyrir foreldrum barnanna 

og í kjölfarið sóttu þeir um þátttöku í rannsókninni í samráði við foreldrana (Martin 

og Farnum, 2002). 

Rannsóknin  

Gagna var aflað með megindlegri rannsóknaraðferð þar sem samskipti og hegðun 

þátttakenda við hunda voru mæld. Einnig voru settar upp aðstæður þar sem 

þátttakendur léku annars vegar með bolta og hins vegar þar sem leikið var með 

tuskudýr sem leit út eins og hundur. Mælingarnar úr þessum þremur aðstæðum voru 

svo bornar saman. Hver þátttakandi tók þátt í 45 einstaklingstímum hjá 

meðferðaraðila. Tímarnir voru haldnir þrisvar í viku í fimmtán vikur og stóðu þeir 

yfir í fimmtán mínútur í senn. Í hverri viku var einn tími þar sem leikið var með 

bolta, einn tími þar sem leikið var með tuskudýr og sá þriðji þar sem þátttakandi 

hitti hund. Allir tímarnir voru teknir upp á myndbandsupptökuvél. Í tímunum voru 

meðferðaraðilarnir meðvitaðir um fyrirfram ákveðna áætlun sem sagði til um 

hvernig ætti að ná fram aukinni félagslegri hegðun. Áætlunin innihélt meðal annars 

spurningar sem ýttu undir félagsleg samskipti (Martin og Farnum, 2002). 

 Samskipti þátttakenda voru greind í tvo flokka, annars vegar þau sem 

tengdust hegðun og hins vegar munnleg samskipti. Í báðum flokkum voru ákveðnar 

breytur (e. variables) skráðar og mældar (Martin og Farnum, 2002). 

Niðurstöður rannsóknar 

Niðurstöðum var skipt eftir flokkunum tveimur (hegðun og munnleg samskipti). 

Niðurstöður mælinga á hegðun leiddu í ljós að þátttakendur voru líklegri til að 

snerta boltann og tuskudýrið fremur en hundinn og snertingin varði lengur. Þegar 

augnsamband var skoðað mátti sjá að þátttakendur horfðu minna til meðferðaraðila 

þegar hundurinn var í herberginu og var athyglin meira á viðfangsefninu. 

Rannsakendur urðu vitni að meiri gleði hjá þátttakendum þegar hundurinn var 

nálægur ásamt því að þátttakendur hlógu lengur heldur en þegar leikið var með 

boltann eða tuskudýrið (Martin og Farnum, 2002). 

 Þegar niðurstöður mælinga á munnlegum samskiptum þátttakenda voru 

skoðaðar mátti sjá að munnlegu samskiptin jukust þegar hundurinn var nálægur. 

Líklegra var að þátttakendur töluðu um hundinn fremur en boltann eða tuskudýrið 
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ásamt því að þeir töluðu lengur við hundinn heldur en við boltann eða tuskudýrið. 

Þátttakendur voru líklegri til að tala um það sem var að gerast hér og nú í stað þess 

að hagræða umræðuefni sem ekki tengdist aðstæðunum. Líklegra var að 

þátttakendur svöruðu einföldum spurningum þegar hundurinn var nálægt barninu 

(Martin og Farnum, 2002). 

 Út frá niðurstöðum ályktuðu rannsakendur að meðferð með hjálp dýra geti 

verið áhrifaríkt meðferðarform fyrir börn með gagntækar þroskaraskanir (Martin og 

Farnum, 2002). 

 

4.3. Rannsókn Kristen E. Burrows og fleiri 

Börn með einhverfu eiga það til að sýna óútreiknanlega og ofbeldishneigða hegðun. 

Til dæmis hafa þau meiri tilhneigingu til að strjúka heldur en önnur börn, sýna 

hvatvísi og verða oftar pirruð sem getur leitt til óvissu og skapsveiflna. Þessi 

hegðun getur sett börnin í mikla líkamlega hættu sem getur verið streituvaldandi 

fyrir fjölskyldu barnsins. Vegna þessa hafa fjölskyldur barna með einhverfu oft 

takmarkað svigrúm og upplifa erfiðleika í daglegu lífi (Burrows, Adams og Spiers, 

2008). 

 Markmið rannsóknarinnar Sentinels of safety: Service Dogs Ensure Safety 

and Enhance Freedom and Well-being for Families With Autistic Children, var að 

greina þau hegðunarmynstur sem myndast í samskiptum þjónustuhunds, barns með 

einhverfu og fjölskyldumeðlima (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

Þátttakendur 

Tíu fjölskyldur í Kanada tóku þátt í rannsókninni og voru þátttakendurnir sjö 

drengir og þrjár stúlkur með einhverfu. Aldur þeirra var á bilinu fjögurra og hálfs 

árs til fjórtán ára á þeim tíma sem þjónustuhundarnir komu inn á heimilið. Tíu 

foreldrar tóku þátt í viðtölum en aðeins var um annað foreldrið í fjölskyldunni að 

ræða, níu mæður og einn faðir. Þjónustuhundarnir fyrir fjölskyldurnar voru valdir af 

stofnuninni National Service Dogs (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

Gögnin samanstóðu af skýrslum úr athugunum og tilraunum. Skapgerð 

barnanna var misjöfn ásamt samskipta- og hreyfifærni þeirra. Það foreldri sem tekið 

var viðtal við var einnig sá einstaklingur sem sá um hundinn á heimilinu. Að sjá um 

hundinn fól í sér þjálfun, þrif, matargjöf og hreyfingu hundsins (Burrows, Adams 

og Spiers, 2008).  
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Rannsóknin 

Gagna var aflað með athugunum og viðtölum sem tekin voru við foreldra. Þessar 

aðferðir voru valdar vegna þess að ekki var hægt að taka viðtöl við þátttakendur 

(þjónustuhunda og börn) og því voru meðal annars nákvæmar skýrslur um athuganir 

nauðsynlegar. Þátttökuathuganir fóru þannig fram að rannsakandi eyddi tíma með 

hverri fjölskyldu til þess að fylgjast með samskiptum þeirra við hundana. 

Rannsakandinn fylgdist með heima fyrir og í bílferðum, búðarferðum, göngutúrum 

og skólastofum. Fjölskyldurnar voru heimsóttar af rannsakanda fimm sinnum á 

þriggja mánaða fresti á meðan þjálfun fór fram ásamt því að hálfstöðluð viðtöl við 

foreldrana fóru fram yfir 12 mánaða tímabil (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

Niðurstöður rannsóknar 

Mikilvægasta hlutverkið sem þjónustuhundunum var ætlað, var að bæta öryggi og 

velferð barnsins bæði heima fyrir og á opinberum stöðum, með og án foreldranna. 

Heima fyrir voru þjónustuhundarnir viðurkenndir sem auka umönnunaraðili því þeir 

voru eins og auka par af augum fyrir foreldrana. Áður en hundarnir komu inn á 

heimilin höfðu margir foreldranna gripið til þeirra örþrifaráða að læsa börnin inni í 

herberginu sínu til að koma í veg fyrir að þau gætu orðið sér að voða. Innkoma 

hundanna inn á heimilin veitti frekari öryggistilfinningu fyrir foreldrana, sérstaklega 

á nóttunni en flestar fjölskyldurnar kusu að þjálfa hundinn í að sofa uppi í rúminu 

hjá barninu því það veitti barninu öryggi ásamt því að foreldrarnir náðu betri svefni 

fyrir vikið (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

 Þjónustuhundarnir aðstoðuðu foreldrana með dagleg verkefni og auðvelduðu 

þau til muna, til dæmis að halda barninu rólegu á baðtímum, öryggi allra var betur 

tryggt í bílferðum og hótelferðir gengu betur. Hundarnir höfðu mikilvægu hlutverki 

að gegna í að fylgjast með hegðun barnsins (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

Með því að þjálfa barnið í göngutúrum með þjónustuhundinum lærði það að 

stjórna hreyfingum sínum betur sem gerði athöfnina ánægjulegri og afslappaðri fyrir 

alla. Foreldrarnir greindu frá því að öll hreyfing varð barninu auðveldari, 

fjölbreyttari og stöðugri eftir tilkomu hundsins (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

Miklar breytingar áttu sér stað í hegðun barnanna og greindu foreldrar frá 

því að kvíði hafði minnkað, meiri ró var yfir börnunum, minna var af bræðisköstum, 

svefnvenjur breyttust til batnaðar og börnin urðu hamingjusamari eftir að hundurinn 

kom við sögu (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 
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 Eftir að þjónustuhundarnir komu inn á heimilin áttu foreldrarnir auðveldara 

með að gefa fyrirmæli sem börnin fóru eftir. Þar af leiðandi dró það úr álagi því 

foreldrarnir treystu sér betur til þess að hafa stjórn á óæskilegu hegðuninni. 

Hundarnir aðstoðuðu foreldrana við að hvetja börnin til að sýna umhyggju og eiga í 

samskiptum. Einnig auðvelduðu hundarnir sumum foreldrum að eyða meiri tíma 

með börnum sínum. Foreldrarnir áttu auðveldara með að finna tíma fyrir sjálfa sig, 

meðal annars í gegnum umönnun hundsins, í göngutúrum og þess háttar. Þetta létti 

verulega á álagi flestra foreldranna (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

 Hvað aðra fjölskyldumeðlimi varðar urðu þjónustuhundarnir uppspretta 

stolts hjá systkinum barnanna með einhverfu en þau töldu sig geta talað um systkini 

sitt án þess að minnast ávallt á einhverfuna. Áherslan færðist því yfir á eitthvað 

annað en fötlunina. Á opinberum stöðum fundu systkinin fyrir stolti og varð 

athyglin sem fjölskyldurnar fengu, jákvæðari. Á förnum vegi upplifðu foreldrar að 

fólk áttaði sig frekar á aðstæðunum og varð öruggara. Foreldrarnir greindu frá því 

að félagsleg samskipti urðu auðveldari. Einnig var upplifun þeirra sú að hundarnir 

áttu þátt í að auka skilning og umburðarlyndi umhverfisins fyrir einstaklingum með 

einhverfu og betri tækifæri sköpuðust til að tala um einhverfu. Þessi breytta 

félagslega viðurkenning skapaði þó sínar áskoranir fyrir suma foreldra, svo sem 

óumbeðna athygli, aukinn tíma í samskipti við aðra en allir foreldrarnir voru 

sammála um að þjónustuhundarnir höfðu aukið jákvæða meðvitund almennings á 

einhverfu (Burrows, Adams og Spiers, 2008). 

     

4.4. Rannsókn Ingibjargar Hjaltadóttur og fleiri 

Fyrsta íslenska rannsóknin þar sem skoðuð voru áhrif nærveru hunda á menn í 

meðferðarskyni, var framkvæmd árið 2001 á öldrunarlækningadeildum fyrir 

heilabilaða einstaklinga á Landakoti. Hugmyndina að rannsókninni fékk Ingibjörg 

Hjaltadóttir hjúkrunarfræðingur eftir að hafa fylgst í fjölda ára með fræðigreinum 

um meðferð sjúkra og aldraðra með hjálp dýra. Hún heimsótti einnig 

hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum þar sem dýr voru hluti af heimilislífinu. Það má 

því segja að Ingibjörg sé frumkvöðull á þessu sviði því hún taldi að það væri til 

góðs að aldraðir einstaklingar sem dvöldu á stofnunum fengu að umgangast dýr. 

Ingibjörg fékk til liðs með sér þær Ástu B. Pétursdóttur, Gerði Sæmundsdóttur, 

Guðrúnu Lovísu Víkingsdóttur og Ídu Atladóttur og var markmiðið með 
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rannsókninni að brjóta ísinn í íslensku samfélagi þar sem ekki er algengt að dýr, 

fyrir utan fiska og fugla, séu partur af daglegu heimilislífi inni á hjúkrunarheimilum 

(Ingibjörg Hjaltadóttir, Ásta B. Pétursdóttir, Gerður Sæmundsdóttir, Guðrún Lovísa 

Víkingsdóttir og Ída Atladóttir, 2002). 

Undirbúningur rannsóknar 

Áður en rannsóknin hófst fengu aðstandendur sjúklinganna og starfsmenn sem tóku 

þátt send bréf þar sem gerð var grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar auk eyðublaðs 

til að veita upplýst samþykki. Auk þessa veittu rannsakendur munnlegar 

upplýsingar áður en viðkomandi veitti samþykki sitt. Vegna þess að rannsóknin var 

sú fyrsta hér á landi sem fól í sér gæludýr inni á heilbrigðisstofnun þurfti fjöldann 

allan af leyfum til að hægt væri að framkvæma hana. Leyfisferlið tók alls níu 

mánuði og fengu rannsakendur leyfi frá umhverfisráðherra, sýkingarvarnarnefndum 

Landspítala háskólasjúkrahúss í Fossvogi og á Hringbraut, Persónuvernd, siðanefnd 

Landspítalans og sviðsstjórn öldrunarsviðs Landspítalans (Ingibjörg Hjaltadóttir 

o.fl., 2002). 

 Hundaræktunarfélag Íslands útvegaði sjálfboðaliða í verkefnið, sem voru 

fimm eigendur og fjórir hundar. Tveir af hundunum voru íslenskir fjárhundar en 

hinir tveir voru smáhundar. Sjálfboðaliðarnir fengu allir fræðslu um tilgang 

rannsóknarinnar, minnissjúkdóma, umgengni á sjúkrahúsum og að lokum fræðslu 

um umgengnisreglur fyrir hundana. Hundarnir fjórir sem tóku þátt í rannsókninni 

þurftu að uppfylla ákveðin skilyrði sem tengdust heilsufari og geðslagi  (Ingibjörg 

Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sjö talsins og var rannsóknin framkvæmd með 

eigindlegum hætti. Einstaklingar voru valdir af báðum kynjum, fimm konur og tveir 

karlmenn, og voru þeir á mismunandi stigum minnissjúkdóms að mati starfsfólks. 

Einnig urðu þátttakendur að veita upplýsingar um heilsu sína varðandi umgengni 

við dýr, það er að segja þátttakendur máttu ekki vera með ofnæmi fyrir hundum, 

sýkingu, ónæmisbælingu eða vera hræddir við hunda. Ellefu starfsmenn og sex 

aðstandendur sjúklinganna tóku einnig þátt en sú þátttaka fólst í rýnihópum 

starfsmanna og viðtölum við aðstandendur þar sem þeir lýstu þeim áhrifum sem 

hundarnir og eigendur þeirra höfðu á sjúklingana. Starfsmenn og aðstandendur voru 
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því meðrannsakendur og tóku þátt í gagnaöflun rannsóknarinnar (Ingibjörg 

Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

Rannsóknin 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort og þá hvaða áhrif skipulagðar 

heimsóknir hunda og eigenda þeirra hefðu á andlega líðan minnisjúkra einstaklinga 

sem dvöldust á tveimur öldrunarlækningadeildum á Landakoti. Á vettvangi var 

gagna aflað með þátttökuathugunum sem fram fóru einu sinni í viku í 30 til 60 

mínútur í senn, í þrjá mánuði árið 2001. Heimsóknir hundanna fóru ávallt fram á 

sama tíma. Þátttökuathuganir fólu það í sér að rannsakendurnir fóru á Landakot og 

fylgdust með atferli og viðbrögðum þátttakenda þegar hundarnir voru í heimsókn. 

Aðeins einn hundur var í heimsókn hverju sinni. Einnig var fylgst með samskiptum 

þátttakenda á meðan heimsókninni stóð, samskiptin gátu verið beint við hundana og 

eigendur þeirra eða við starfsfólk, aðra sjúklinga eða rannsakendur. Athugasemdir 

voru ekki skráðar jafnóðum heldur strax eftir að heimsókn hundanna lauk (Ingibjörg 

Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

 Eftir að þriggja mánaða tímabili þátttökuathugana lauk voru tekin viðtöl við 

sex aðstandendur og einn sjúkling sem gat tjáð sig. Einnig voru tekin viðtöl við 

rýnihópa starfsfólks þar sem tilgangurinn var að meta þau áhrif sem 

hundaheimsóknirnar höfðu. Öll viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð 

(Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

 Greind voru þemu út frá þátttökuathugunum, viðtölum við rýnihópa og 

viðtölum við aðstandendur og sjúkling. Gögn úr þátttökuathugun voru flokkuð eftir 

því hvaða sjúklingi þau tilheyrðu og að lokum voru skoðuð þau þemu sem höfðu 

birst í öllum textunum. Í ljós kom að samræmi var á milli þeirra þema sem birtust úr 

mismunandi hlutum textans (Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

Niðurstöður rannsóknar 

Niðurstöðunum var skipt niður í fjögur meginþemu og nokkur undirþemu. 

Meginþemun voru: a) Margbreytilegar tilfinningar vakna, b) sambandi náð við 

aðra, c) muna eftir og d) áhugi vakinn (Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

 Fyrsta þemað, margbreytilegar tilfinningar vakna, hafði fjögur undirþemu: 

1) róandi áhrif, 2) bros og gleði, 3) umhyggja og 4) aðdáun. Rannsakendur tóku 

eftir því að hundarnir höfðu róandi áhrif á þátttakendur, sérstaklega þegar þeir 

struku hundunum eða fylgdust með þeim brosandi og greinilegt var að hundarnir 
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veittu þátttakendum gleði. Deildin varð rólegri á meðan og eftir heimsókn 

hundanna. Tekið var eftir því að þátttakendur sem höfðu verið órólegir fyrr um 

daginn róuðust stundum þegar hundarnir og eigendur þeirra komu í heimsókn. 

Þátttakendurnir sýndu hundunum umhyggju og dáðust að útliti þeirra ásamt því að 

hafa orð á því hvað þeir væru vitrir og skynsamir (Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

 Annað þemað, sambandi náð við aðra, hafði þrjú undirþemu: 1) tala við 

hundinn, 2) samræður og 3) snerting. Eitt af einkennum einstaklinga sem þjást af 

minnissjúkdómum er að samband við aðra minnkar og einstaklingurinn einangrast. 

Samskiptin við hundana virtist leiða til þess að einangrunin varð ekki eins mikil og 

sjúklingar sem tjáðu sig venjulega lítið töluðu við hundana eða aðra sem voru í 

kring. Tjáningin var ekki einungis með töluðu máli heldur einnig með snertingu. 

Sjúklingarnir beindu oft orðum sínum til hundsins og spurðu hann um líðan hans, 

áhuga eða hrósuðu honum. Samræður um hundana við aðra sjúklinga og starfsfólk 

jukust, bæði á heimsóknartímanum og eftir heimsóknirnar (Ingibjörg Hjaltadóttir 

o.fl., 2002). 

 Meginþemað muna eftir var skipt í þrjú undirþemu: 1) endurminningar, 2) 

þekkja aftur og 3) aðlögun. Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir með miðlungs 

eða langt genginn minnissjúkdóm. Það kom því rannsakendum á óvart að á milli 

heimsókna virtust þátttakendurnir muna eftir hundunum og aðlagast veru hundanna 

á deildinni. Þegar þátttakendurnir voru að klappa eða fylgjast með hundunum 

rifjuðust upp minningar úr fortíðinni. Oft og tíðum voru það minningar úr bernsku 

sem tengdust hundum (Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2002). 

 Fjórða og síðasta þemað, áhugi vakinn, var skipt í þrjú undirþemu: 1) lifnar 

yfir deildinni, 2) varfærni og 3) spurt um hundinn. Deildin lifnaði við þegar 

heimsóknartímarnir stóðu yfir og um leið færðist ró yfir deildina og athygli allra 

beindist að hundinum. Sumir af þátttakendunum voru varfærnir í fyrstu og fylgdust 

með úr fjarlægð en þegar leið á færðu þeir sig nær og nær. Þátttakendurnir höfðu 

mikinn áhuga á hundinum sem var í heimsókn og spurðu um velferð hans og atlæti 

(Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2002).  

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að einstaklingar með 

minnissjúkdóma njóta góðs af því að umgangast hunda og staðfestir þannig 

rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis (Ingibjörg Hjaltadóttir o.fl., 2002). 
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4.5. Rannsókn Höllu Hörpu Stefánsdóttur 

Í lokaritgerð Höllu Hörpu Stefánsdóttur til BA-gráðu í þroskaþjálfafræðum skrifaði 

hún um meðferðarlegt gildi hunda fyrir börn og unglinga með einhverfu. Ritgerð 

Höllu Hörpu samanstendur af fræðilegum heimildum og vettvangsathugun þar sem 

hún leitast við að varpa ljósi á gildi meðferðarformanna „meðferð með hjálp dýra“ 

(e. animal assisted therapy) og „virkni með hjálp dýra“ (e. animal assisted activity) 

fyrir börn og unglinga með einhverfu. Hugmyndina að verkefninu fékk hún þegar 

hún las grein eftir Ástu B. Pétursdóttur sem fjallaði um meðferðarformið „meðferð 

með hjálp dýra“ (Halla Harpa Stefánsdóttir, 2003). 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórir drengir sem bjuggu á meðferðarheimili 

fyrir börn og unglinga með einhverfu. Við val á þátttakendum var tekið tillit til 

ofnæmis, afstöðu til hunda og heilsu drengjanna. Leyfi var fengið frá starfsmönnum 

meðferðarheimilisins og frá foreldrum drengjanna þar sem þeir voru allir undir 

lögaldri. Viðtöl voru einnig tekin við foreldra og starfsmenn meðferðarheimilisins 

(Halla Harpa Stefánsdóttir, 2003). 

Rannsóknin 

Vettvangsathugunin var framkvæmd með eigindlegum hætti og fór þannig fram að 

Halla Harpa kom í heimsókn, ásamt tíkinni sinni Birtu, til hvers drengs fyrir sig. 

Heimsóknirnar fóru fram í íbúðum drengjanna einu sinni í viku á sex vikna tímabili. 

Hver drengur fékk því heimsókn frá Höllu Hörpu og Birtu alls sex sinnum. 

Gagnasöfnunin fór fram í mikilli nálægð við drengina þar sem vettvangsathugunin 

fór fram inni á heimili drengjanna. Í heimsóknunum skráði Halla Harpa niður 

hegðun og viðbrögð drengjanna eftir fyrirfram ákveðnum lista sem hún sjálf hafði 

útbúið. Á listanum voru atriði sem henni þóttu eðlileg og raunhæf til að meta 

hegðun og viðbrögð drengjanna, til dæmis atriði sem fólk sýnir almennt þegar það 

hittir hunda svo sem að taka í loppuna, taka í ól eða klappa þeim. Halla Harpa 

skráði einnig hjá sér viðbrögð drengjanna við henni sjálfri (Halla Harpa 

Stefánsdóttir, 2003). 

 Halla Harpa tók viðtöl við foreldra drengjanna þar sem hún studdi sig við 

staðlaða spurningalista. Ásamt þeim tók hún opin viðtöl við starfsmenn 

meðferðarheimilisins þar sem hún leitaðist eftir að meta upplifun starfsfólks á 

viðbrögðum og hegðun drengjanna (Halla Harpa Stefánsdóttir, 2003). 
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Niðurstöður rannsóknar 

Drengirnir, Arnar, Björn, Davíð og Einar, áttu það sameiginlegt að vera allir á 

unglingsárum og greindir með einhverfu. Arnar og Einar voru báðir greindir með 

ódæmigerða einhverfu, þeir tjáðu sig takmarkað en Einar tjáði sig með táknum með 

tali og félagsleg tengsl þeirra voru ágæt. Björn og Davíð voru báðir greindir með 

dæmigerða einhverfu. Björn hafði skýrt talmál en Davíð tjáði sig með einföldu 

talmáli og voru félagsleg tengsl hans verulega skert. Drengirnir sýndu hundinum 

Birtu misjafnan áhuga. Arnar og Einar sýndu Birtu lítinn áhuga í byrjun en með 

tímanum jókst áhugi þeirra verulega og urðu þeir spenntir fyrir heimsóknum hennar. 

Davíð sýndi Birtu misjafnan áhuga í gegnum allt tímabilið en Halla Harpa getur 

þess að dagsform hans hafi verið mjög misjafnt. Björn sýndi lítinn áhuga og jókst 

áhuginn ekkert á tímabilinu, möguleiki væri þó að auka áhuga hans með því að 

nálgast hann í gegnum áhugamál hans (Halla Harpa Stefánsdóttir, 2003).  

 Halla Harpa lagði að lokum mat á gildi hunda fyrir drengina. Hjá Arnari og 

Einari taldi hún að meðferðarformið „meðferð með hjálp dýra“ myndi henta vel því 

greinilega mátti sjá aukinn áhuga, gleði og kátínu. Hvað Björn varðar taldi Halla 

Harpa líklegt að meðferðarformið myndi ekki henta. Í tilfelli Davíðs taldi Halla 

Harpa að hundur gæti nýst vel sem eins konar ísbrjótur, eins og Levinson orðaði 

það og taldi því meðferðarformið geta hentað Davíð vel (Halla Harpa Stefánsdóttir, 

2003). 

 Foreldrarnir sýndu flestir mikinn áhuga þrátt fyrir að eitt foreldrið léti í ljós 

efasemdir. Allt starfsfólkið sýndi mikinn áhuga á meðferðarforminu og vildu 

gjarnan koma því á fót en töldu þó að það myndi henta einungis ef það yrði sniðið 

að þörfum hvers og eins. Að mati Höllu Hörpu stóð upp úr mikil jákvæðni, kátína, 

eftirvænting, nálgun og aukið frumkvæði til tjáskipta (Halla Harpa Stefánsdóttir, 

2003). 



 

40 
 

5. Staðan á Íslandi 

Eftir að hafa skoðað heimildir um hvernig hundar geta aðstoðað börn með einhverfu 

í daglegu lífi og áhrif þeirra á börnin fannst okkur mikilvægt að athuga hvernig 

staðan er á Íslandi í þessum málum. Við byrjum á því að segja frá útfærslu Rauða 

kross Íslands á meðferðarforminu „virkni með hjálp dýra“, í kjölfarið er umfjöllun 

um þjónustuhunda á Íslandi. Kaflinn endar á reynslusögu móður íslensks drengs 

sem er með einhverfu og hefur nýtt hund sem aðstoð fyrir drenginn í daglegu lífi. 

 

5.1. Rauði kross Íslands 

Útfærsla af meðferðarforminu „virkni með hjálp dýra“ er eitt af verkefnum 

heimsóknarvina á vegum Rauða kross Íslands. Þar eru hundar í aðalhlutverki og 

fara þeir í reglubundnar heimsóknir á stofnanir og heimili ásamt eigendum sínum. 

Gestgjafar (þeir sem verið er að heimsækja) eru meðal annars langveik börn, eldri 

borgarar og einstaklingar með einhvers konar fötlun (Brynja Tomer munnleg 

heimild, 1. apríl 2011; Rauði kross Íslands, e.d.). 

 Heimsóknarhundarnir eru ekki sérstaklega þjálfaðir heldur eru þetta 

venjulegir heimilishundar sem hafa fengið grunnþjálfun frá eigendum sínum. Áður 

en hundurinn getur orðið sjálfboðaliði á vegum Rauða krossins þá er skapgerð og 

persónuleiki hans metinn út frá stöðluðum gátlistum. Hundurinn þarf að vera 

mannblendinn en má hvorki vera of hlédrægur né of æstur. Ef hundurinn stenst 

matið fer eigandi hans á námskeið þar sem farið er yfir reglur og hvernig 

heimsóknirnar fara fram (Brynja Tomer munnleg heimild, 1. apríl 2011; Rauði 

kross Íslands, e.d.). 

 Heimsóknarverkefni hundanna eru mörg en samkvæmt Brynju Tomer, 

sjálfboðaliða og matsaðila hunda hjá Rauða krossinum, er Rjóðrið (hvíldarheimili 

fyrir langveik börn) eini staðurinn þar sem hundarnir heimsækja börn. Brynja segist 

ekki vita hvort í Rjóðri séu börn með einhverfu en þar er barnahópurinn fjölbreyttur. 

Það eru ekki margir hundar sem henta til að fara í heimsókn í Rjóður þar sem áreiti 

frá börnunum er mjög mikið. Hundurinn sem fer í heimsókn þangað þarf því að 

vera vanur umgengni við börn (Brynja Tomer munnleg heimild, 1. apríl 2011).   
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 Brynja segist ekki vita til þess að hundar hafi verið notaðir markvisst með 

börnum með einhverfu á Íslandi en hún telur brýnt að innleiða þá aðferð á Íslandi 

(Brynja Tomer munnleg heimild, 1. apríl 2011).   

 

5.2. Þjónustuhundar 

Á Íslandi er ekki rík hefð fyrir þjónustuhundum og er því mikil vöntun á 

skilgreiningu á hvaða hundar fá þennan titil. Eins og er fá eingöngu hundar sem 

hlotið hafa þjálfun frá viðurkenndum aðila og í kjölfarið náð lágmarkskröfum í 

viðurkenndu prófi titilinn „þjónustuhundur“. Samkvæmt þessum viðmiðum eru 

einungis fimm hundar á Íslandi sem uppfylla ofantaldar kröfur. Hundarnir eru allir 

leiðsöguhundar fyrir einstaklinga sem vegna alvarlegrar sjónskerðingar þurfa á 

aðstoð hundanna að halda (Blindrafélagið, e.d.; Drífa Gestsdóttir munnleg heimild, 

5. apríl 2011). 

 Samkvæmt Hundaræktarfélagi Íslands (e.d.) eru þjónustuhundar skilgreindir 

sem hundar sem vinna allan ársins hring að þjónustu í samfélaginu. Ekki er gerð 

krafa um að hundarnir hafi lokið viðurkenndum prófum til að geta fengið titilinn 

„þjónustuhundur“ hjá Hundaræktarfélagi Íslands. Þar flokkast því allir þeir hundar 

sem hafa það hlutverk að aðstoða einstaklinga með fötlun í daglegu lífi ásamt 

hundum sem sinna störfum með lögreglu og björgunarsveitum. 

5.2.1. Þjónustuhundar í íslenskum lögum og reglugerðum 

Í gegnum tíðina hefur ekki verið að finna í íslenskri löggjöf sérstök lög sem ná yfir 

hunda sem gegna hlutverki þjónustuhunda. Breyting varð á því þann 15. apríl 

síðastliðinn þegar frumvarp var samþykkt á Alþingi þar sem ákvæði um leiðsögu- 

og hjálparhunda, var bætt við 33. grein laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994. 

Frumvarpið var lagt fram af Guðbjarti Hannessyni velferðaráðherra þann 20. janúar 

2011, þar benti hann á að sömu lög hafi gilt hingað til um þjónustuhunda í fjölbýli 

eins og um hundahald almennt í fjölbýlishúsum. Vegna þessa hafa einstaklingar 

sem hafa þurft á þjónustuhundum að halda orðið að fá samþykki allra íbúa 

viðkomandi húss fyrir hundinum. Lögin kveða nú á um að einstaklingur sem þarf á 

þjónustuhundi að halda vegna fötlunar sinnar fái að hafa hundinn í íbúð sinni án 

þess að fyrir liggi samþykki annarra íbúðareigenda í húsinu. Með þessu var 

neitunarvaldi annarra íbúðareigenda afnumið og réttur fólks með fötlun settur í 
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forgang (Lög um fjöleignarhús með síðari breytingum nr. 26/1994; Þingskjal 487, 

2010-2011). 

Í reglugerð um úthlutun á hjálpartækjum á vegum Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, nr. 

233/2010, eru þjónustuhundar skilgreindir sem ferlihjálpartæki. Þjónustuhundum er 

úthlutað til einstaklinga sem eru eldri en 19 ára og eru taldir geta nýtt sér hund til 

aukins sjálfstæðis fyrir utan heimilið.  

 Eins og fram hefur komið eru þjónustuhundar ekki gæludýr og hafa þeir því  

ákveðinn rétt sem aðrir hundar hafa ekki. Í reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 

er fjallað um rétt þjónustuhunda um aðgengi að almenningsstöðum. Þessi réttur á 

eingöngu við þegar þjónustuhundurinn er við störf og er kveðið á um í 

reglugerðinni að hundurinn verði að vera sérstaklega merktur sem þjónustuhundur 

við störf.  

 

5.4. Saga Bergs og Goða 

Sögu Bergs og Goða fengum við hjá Ingu Sveinbjörgu Ásmundsdóttur (munnleg 

heimild, 4. apríl 2011), sem er móðir Bergs. 

Þegar Bergur, sonur minn, var 12 ára gamall fengum við foreldrarnir þá hugmynd, 

eftir að hafa rekist á umfjöllun á netinu, að fá hund inn á heimilið í þeim tilgangi að 

aðstoða Berg í daglegu lífi. Bergur er með einhverfu og var það ósk okkar að 

hundurinn gæti meðal annars veitt Bergi félagsskap því Bergur kann ekki þá list að 

eignast vini. Einnig var hugmyndin sú að hundurinn gæti passað upp á Berg og 

jafnvel fundið hann þegar Bergur stingi af. Við höfðum þónokkrar áhyggjur af því 

að það að fá hund inn á heimilið yrði of mikil vinna og myndi auka álag á 

fjölskylduna en eftir miklar vangaveltur ákváðum við að láta á þetta reyna. Þá kom 

hundurinn Goði inn í líf okkar. 

 Goði, sem er blanda af tegundunum Labrador og Border Collie, var átta 

mánaða þegar hann kom inn á heimilið. Í fyrstu sýndi Bergur Goða ekki mikinn 

áhuga en ástæðan er mögulega sú að Goði kom í miðju flugeldaæðinu sem fylgir 

áramótunum og hafði Bergur því aðallega áhyggjur af því að Goði myndi borða 

eitthvað af flugeldunum sem hann hafði safnað. Með tímanum varð áhugi Bergs á 

Goða meiri og var hann nokkuð upptekinn af því að gefa Goða hundamat. Ef 

dallurinn var tómur sótti Bergur meiri mat en þetta var mikið frumkvæði af hans 
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hálfu og langt frá því að vera sjálfsagt. Bergur byrjaði að herma eftir öðrum 

fjölskyldumeðlimum við að siða Goða og láta hann elta sig, hann sat stundum á 

gólfinu og beið eftir að Goði kæmi til hans og þefaði og sleikti á honum hendina.  

 Aðlögunin hjá þeim félögum var gagnkvæm og þurfti Goði jafn mikla 

aðlögun að Bergi eins og Bergur að Goða. Stundum er Bergur hávær og harðhentur 

en Goði lærði fljótt inn á það og þykir honum gott að vera nálægt Bergi. Tengslin á 

milli þeirra þróuðust hratt og ekki leið á löngu þar til þeir urðu bestu vinir en þetta 

var í fyrsta skipti sem Bergur eignaðist vin.  

 Þjálfun Goða hófst fljótlega eftir að hann kom inn á heimilið og var 

aðaláherslan lögð á hlýðni. Þegar leið á þjálfunina benti hundaþjálfarinn okkur á 

aðferðir sem gætu aðstoðað Berg í daglegu lífi og var mikil áhersla lögð á að Goði 

gæti leitað Berg uppi þegar hann stingi af. Bergur tók einnig þátt í þjálfuninni á 

Goða. Bergur var þá látinn halda í tauminn á Goða og gefa honum skipanir.  

 Það hefur komið nokkrum sinnum fyrir að þeir félagarnir láti sig hverfa 

þegar þeir eru úti að leika. Þegar kallað er á Berg kemur ekkert svar en þegar kallað 

er á Goða kemur hann hlaupandi eftir smá stund, með Berg á hælunum. Goði kemur 

þó stundum einn til baka og þá er nóg að segja „finna Berg“ og þá leiðir hann okkur 

að Bergi. 

 Dæmi um vinskapinn sem hefur myndast milli Bergs og Goða mátti vel sjá 

þegar Bergur kom eitt skiptið heim úr helgarvistun. Goði tók glaður á móti Berg og 

ljómuðu þeir báðir þegar þeir tóku á móti hvor öðrum. Ef þeir fá til þess frið þá eru 

þeir rosalega flottir saman og geta leikið sér í þónokkra stund. Einnig er gaman að 

sjá hvernig Goði vekur Berg á morgnana en þar sem hann er orðinn unglingur er 

ekki mjög auðvelt að vekja hann. Goði þarf aðeins að stinga nefinu upp í rúm til 

hans og hnusa aðeins og þá færist bros yfir Berg og Goði fær knús frá honum til 

baka.  

 Áhrif Goða á fjölskyldulífið í heild sinni eru þónokkur. Í fyrstu var ég búin 

að ákveða að ég ætlaði ekki að bindast hundinum neinum tilfinningaböndum en það 

breyttist fljótt. Við Goði hlaupum mikið saman úti og hann fær okkur fjölskylduna 

til að fara saman út að ganga. Goði hefur gefið okkur foreldrunum og Bergi mikið 

frelsi. Okkur, því við höfum ekki eins miklar áhyggjur af því að Bergur stingi af og 

Bergi, því nú er hann laus við „skuggana“ sem fylgdu honum hvert sem hann fór. 

Bara það að geta borið inn innkaupapokana úr bílnum án þess að þurfa að kalla út 

lögreglu og björgunarsveit til að leita af Bergi er mikil breyting. Eftir að Goði kom 
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til okkar höfum við bara þurft að hringja einu sinni á lögregluna til að leita að 

honum en þá var Goði lokaður inni þegar Bergur var úti að leika. 

 Við bundum vonir við að Bergur gæti verið með Goða í taumi en það hefur 

ekki gengið hingað til. Goði er því alltaf laus þegar hann er í vinnunni en það er 

bannað samkvæmt lögum og reglum. Við höfum einnig þurft að banna krökkunum í 

hverfinu að klappa Goða á meðan hann er í vinnunni. Ástæðan er sú að þá truflast 

hann og fer að leika við krakkana. Goði er eins og aðrir hundar sem þarf að hreyfa, 

elska og þrífa eftir en kostirnir vega þó alltaf upp ókostina. Bara það að Bergi líði 

betur með hundinn sér við hlið gerir það að verkum að þetta er allt erfiðisins virði. 

Ánægður hundur er sá sem er vel hirtur, fær næga hreyfingu og gott 

mataræði. Við höfum reynt að passa þetta vel en við ætlumst líka til þess að Goði 

standi við sitt á móti, og svei mér þá ef hundurinn skynjar það ekki bara.  
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Umræður 

Á undanförnum árum hefur greiningum á einhverfu fjölgað og er talið að um einn á 

móti hverjum 150 einstaklingum lifi með einhverfu. Einhverfa er ein af þeim 

fötlunum sem sést ekki á útliti einstaklingsins en þegar litið er á samskipti og 

hegðun kemur hún greinilega í ljós. Einhverfan getur haft mikil áhrif á 

einstaklinginn og í flestum tilfellum er um að ræða ævilanga fötlun. Mikilvægt er að 

börn með einhverfu fái aðstoð og markvissa þjálfun sem fyrst. Á Íslandi eru nokkrar 

þjálfunar- og meðferðarleiðir í boði en aðallega er stuðst við aðferðir hagnýtrar 

atferlisgreiningar og skipulagðrar kennslu. Erlendis hafa þessar þjálfunar- og 

meðferðaleiðir einnig verið notaðar ásamt leiðum þar sem hundar eru í 

aðalhlutverki.  

Hundaunnendur geta eflaust sammælst um að hundurinn veitir manninum 

ánægju, félagsskap og hlýju. Hundaunnendur fá stuðning rannsókna því þær hafa 

sýnt fram á að hundar gefa eigendum sínum betri tækifæri til samskipta og hjálpi 

þeim að eignast vini ásamt því að hundurinn getur veitt eiganda sínum 

tilfinningalegt öryggi með sinni skilyrðislausu ást. Þessir eiginleikar hunda eru 

meðal annars ástæðan fyrir því að þeir hafa fengið mikilvæg hlutverk frá manninum 

í gegnum tíðina, eitt af þeim er að veita einstaklingum með fötlun aðstoð í daglegu 

lífi.  

Það er tiltölulega stutt síðan að börn með einhverfu byrjuðu að fá aðstoð frá 

dýrum og vildum við því kynna okkur betur hvaða áhrif hún getur haft á líf þeirra. 

Ekki er hægt að fullyrða að eitt meðferðar- eða þjálfunarform henti betur en annað 

en samkvæmt rannsóknum eru til meðferðar- eða þjálfunarleiðir sem geta bætt 

lífsgæði barnanna. Dæmi um þetta eru leiðir þar sem stuðst er við dýr en vegna 

takmarkaðra upplýsinga á notkun dýra í meðferðar- og þjálfunarskyni hefur sú 

aðferð oft gleymst. Niðurstöður rannsókna hafa þó sýnt fram á að börn með 

einhverfu hegða sér öðruvísi í samskiptum við dýr, einkenni einhverfunnar geta 

minnkað og sýnt hefur verið fram á aukin lífsgæði barnanna. Í nánd við dýr minnkar 

ótti, kvíði og óviðeigandi hegðun ásamt því að félagsleg hegðun barnanna eykst og 

þau sýna dýrunum óvenju mikla samúð og alúð.  

Með ofantalið í huga beindist áhugi okkar sérstaklega að þeim hlutverkum 

sem hundar geta tekið að sér í lífi barna með einhverfu. Það kom okkur á óvart 
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hversu mörg hlutverkin eru sem hundarnir geta sinnt. Hlutverk hundanna ráðast í 

raun af því hvaða barn þeir eru að aðstoða. Börn með einhverfu eru jafn ólík og þau 

eru mörg. Sum þeirra eiga erfitt með að eignast vini og þar af leiðandi einangrast. 

Þau eiga það til að hlaupast á brott og átta sig ekki á hættunum sem geta verið í 

umhverfinu. Því þarf að laga hundinn að barninu og veita honum þá þjálfun, á þeim 

þáttum, sem hlutverkið krefst mest af honum. Hlutverkin eru því fjölmörg en þau 

algengustu eru að koma í veg fyrir að barnið hlaupist á brott, að láta foreldra vita ef 

barnið hleypur í burtu eða hegðun þess veldur skaða, að bregðast við flogum, að 

aðstoða barnið við að halda ró sinni og veita því félagslegan stuðning.  

 

Eftir mikla heimildaöflun höfum við komist að þeirri niðurstöðu að áhrif hunda á 

börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra eru mjög mikil. Áhrifin ná yfir líkamlega, 

félagslega og tilfinningalega þætti barnanna. Miðað við reynslusögur foreldra er 

misjafnt á hvaða þætti hundarnir hafa haft áhrif en það fer eftir því um hvaða barn 

er að ræða. Aukin tjáningargeta, frumkvæði til tjáskipta, betri svefn, aukin 

sjálfstjórn, aðstoð við að eignast vini og betri skilningur á heiminum eru meðal 

annars atriði sem foreldrarnir tala um í reynslusögum sínum. Foreldrarnir töluðu 

einnig um þau áhrif sem hundarnir höfðu á fjölskylduna í heild sinni. Þeir töluðu til 

dæmis um að minna álag fylgdi því að fara út af heimilinu, tengslin við barnið urðu 

meiri og að með tilkomu hundsins hafi fjölskyldan geta byrjað að kanna heiminn 

saman. 

 Niðurstöður rannsókna styðja það sem hefur komið fram í reynslusögum 

foreldra. Þar sem marktækar breytingar urðu á hegðun barnanna, kvíði minnkaði, 

bræðisköstum fækkaði og svefnvenjur breyttust til batnaðar. Niðurstöður rannsókna 

hafa einnig sýnt fram á að velferð barnanna og öryggi þeirra heima og á opinberum 

stöðum er meira þegar hundur býr inni á heimili barnsins. Samkvæmt rannsóknum 

eru börn með einhverfu sem njóta nærveru hunda glaðari, hamingjusamari og 

rólegri en sýnt var fram á það meðal annars með því að mæla stresshormón hjá 

börnunum.  

 Í rannsóknum hefur meðal annars komið fram að áhrif á fjölskylduna í heild 

sinni eru veruleg. Minna álag, aukin öryggistilfinning og samskipti innan 

fjölskyldunnar eru meðal annars þættir sem niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

marktæka aukningu á. Rannsóknir hafa einnig greint frá því að á opinberum stöðum 

hafa fjölskyldumeðlimir fundið fyrir auknu stolti eftir tilkomu hunds inn á heimilið 
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og athyglin sem þeir fá er jákvæðari. Einnig hefur upplifun þeirra verið sú að 

hundarnir hafi átt þátt í að auka skilning og umburðarlyndi umhverfisins gagnvart 

einstaklingum með einhverfu og betri tækifæri skapast til að tala um einhverfu. 

 

Eins og fram kom í fimmta kafla, Staðan á Íslandi, er lítið um að hundar sé nýttir 

sem aðstoð fyrir börn með einhverfu hér á landi. Miðað við jákvæðar niðurstöður 

rannsókna og reynslusögur foreldra undrar okkur hvers vegna þessi leið er ekki nýtt 

meira með íslenskum börnum. Reynslusaga Bergs og Goða sýnir að aðstoð hunda 

fyrir börn með einhverfu er raunhæfur kostur í íslensku samfélagi. Við erum þó 

sammála fræðimönnum á þessu sviði að mikil þörf er á fleiri rannsóknum sem gætu 

leitt til þess að hundar verði notaðir meira í þessum tilgangi. 
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Lokaorð 

Þeir sem hafa umgengist hunda vita hversu mikla gleði og hlýju þeir geta veitt 

eigendum sínum. Við undirritaðar höfum mikla reynslu af hundum og könnumst því 

við tilfinninguna, erfitt er að ímynda sér lífið án litlu vinanna okkar. Við höfum haft 

mikla ánægju af því að vinna þetta lokaverkefni og gaman var að lesa um hversu 

ótrúlegir hundarnir geta verið.  

 

Hundar hafa upp á svo margt að bjóða ef við einungis gefum þeim tækifæri til þess. 

Við vinnu á þessu verkefni höfum við dýpkað þekkingu okkar á einhverfu og 

hundinum, ásamt því hvernig nýta megi hann sem aðstoð fyrir börn með einhverfu. 

Það er von okkar að hundar á Íslandi eigi eftir að fá tækifæri á að sinna þessu 

mikilvæga hlutverki og að íslensk börn með einhverfu fái einnig tækifæri til að 

njóta þessarar aðstoðar. Með ritgerðinni vonumst við til að vitundarvakning verði í 

íslensku samfélagi á hvernig hundar geta aðstoðað börn með einhverfu í daglegu lífi 

og að fleiri nýti sé þá leið. Fyrst þarf þó að efla og dreifa þekkingu þannig að 

foreldrar barna með einhverfu líti á aðstoð hundanna sem raunhæfan kost. Við 

teljum í því samhengi að mikilvægt sé að réttur hunda sem sinna þessum 

hlutverkum sé tryggður í íslenskum lögum. Nýsamþykkt frumvarp velferðaráðherra 

er því að okkar mati mikið fagnaðarefni. 

 

Við viljum enda þessa ritgerð á orðum Temple Grandin. Hún er þekkt fyrir að vera 

kona með einhverfu sem hefur helgað líf sitt dýrum og samskiptum þeirra við 

manninn: 

Hundar byrjuðu að lifa með manninum af því að maðurinn þurfti á 
hundinum að halda og hundurinn þurfti á manninum að halda. Hundar þurfa 
enn á manninum að halda en maðurinn hefur gleymt hversu mikið hann þarf 
á hundinum að halda.  

(Grandin og Johnson, 2005, bls. 306). 
 
 

Reykjavík, 3. maí 2011 
 

________________________________________ 
Guðbjörg Snorradóttir 

 
________________________________________ 

Helga María Gunnarsdóttir 
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