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Titel 
Hunden som specialpedagogiskt verktyg i förskolan 
Hunden som dörröppnare 

 

English title 
The dog as a special educational needs resource for learning. 

 

Abstrakt 
Studiens syfte utgår ifrån hur hunden kan vara till stöd för att motivera barns lust till 

lärande, synliggöra skillnader mellan utbildningar, samt lyfta fram hur utbildning kring 

HAP ser ut för hundekipage. Studien har en kvalitativ ansats med motivationsteorier som 

utgångspunkt i bearbetning och analys av resultat. Den valda metoden har utgått från 

halvstrukturerade intervjuer som har genomförts med tre hundekipageutbildare och tre 

hundförare i Mellansverige.  

 

Baserat på tidigare forskning, motivationsteori och studiens resultat kan vi påvisa att 

hunden i prestations- och inlärningssituationer påverkar främst motivation och tro på 

den egna självförmågan. Både resultat och tidigare forskning påvisar dessutom att HAP 

kan bidra till bättre skolklimat där lärande blir till något lustfyllt. Det i sig påverkar 

barnets inre och yttre motivation att lära sig nya och svårare saker vilket i förlängningen 

leder till ökad måluppfyllelse. Vi kan även se utifrån resultatet att HAP bidrar till att 

barn utvecklar sina färdigheter inom kommunikation, samspel och motorik, när barnet 

rör sig och leker tillsammans med hunden. Med andra ord påvisas bättre arbetsförmåga 

och högre prestationsförmåga i närvaron av en hund.  

 

Forskning som vi använt oss av har främst riktat sig mot skolan. Dock är vår rådande 

uppfattning att detta koncept är användbart också i förskolan. Utifrån resultatet kan vi se 

att HAP med stor sannolikhet skulle kunna bidra till att barn utvecklar sina färdigheter 

och förmågor inom kommunikation, samspel och motorik i förskolan. Även om 

förskolans undervisning inte nödvändigtvis fokuserar på att mäta kunskaper som skolan 

gör, så finns det utrymme att hävda att hunden kan vara till hjälp också inom ramen för 

förskolans lärområden. 
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1      Inledning 
Under senare år har traditionella medier såsom TV, radio, tidningar samt sociala medier 

alltmer belyst effekten av att använda hundar som stöd för barn och unga, framför allt i 

skolans värld. Man har bland annat påtalat att korrekt utbildade hundar kan användas för 

att stödja barns utveckling och välmående
1
. Vidare menar man att hunden som 

pedagogiskt stöd även kan bidra till att barn utvecklar sin förmåga att samspela socialt. 

Hundar har även använts i syfte att utveckla barns läsande
2
 och matematiska 

kunskaper
3
. Dessutom kan hunden i sig stödja

4
, lugna, stärka och motivera på ett nytt 

och outforskat sätt som tidigare inte varit möjligt. Tidigt förstod sjukvården effekten av 

att ha en hund nära sina patienter. Dock har det tagit tid för förskolor och skolor att 

börja använda sig av hunden som ett pedagogiskt verktyg. Anledningen till detta, är 

svårt att svara på. Ett antagande kan vara synsättet på djur, där de mestadels finns för att 

behaga som sällskapsdjur, inte att lära människan något. Därtill kommer att forskning 

kring effekten av att dels ha en hund, dels att använda hund i utbildningsväsendet har 

tidigare haft låg prioritet. Dock har det på senare år skett en förändring där svensk 

forskning successivt ökar.  

 

Studien belyser hur en korrekt utbildad hund kan användas i pedagogiskt syfte för att 

motivera barns lustfyllda lärande. Vi belyser även de utbildningskrav som finns för att 

få arbeta professionellt med hund i förskola och skola. Flertalet artiklar och uppsatser 

riktar blicken mot välbefinnandet hos barn och elever när det gäller hundassisterad 

pedagogik (se till exempel Beetz 2013; Hergovich, Monshi, Semmler & Zieglmayer 2002; 

Takács & Szalai 2015; Zents, Fisk & Lauback 2017). Vi utreder dessa argument utifrån 

ett specialpedagogiskt perspektiv då vi i enlighet med ovanstående forskning menar att 

barns välbefinnande är en av grundförutsättningarna för lärande. Forskning och studier 

som riktar uppmärksamheten på hunden som direkt motivator för barn och ungas 

lärande finns endast i ringa mängd. Vi utreder i vår text det som i nuläget finns att tillgå 

(se till exempel Obrusnikova, Bibik, Cavalier & Manley 2012). 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov och 

följas av en strävan mot att uppväga eventuella skillnader i förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildning. Ett sådant förebyggande arbete syftar till att skapa, utveckla 

och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål och inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ibland behövs 

extra anpassningar eller särskilt stöd under en kortare eller längre tid (SFS 2010:800). 

Utifrån dessa premisser hävdar vi att hunden kan fungera som ett (special-)pedagogiskt 

verktyg och bidra till att barn och elever utvecklar sin egen drivkraft och motivation för 

lärande. Mycket av den forskning som finns på ämnet riktar sig dock främst mot 

hundassisterad pedagogik i skolan. Eftersom vårt syfte är att utreda om hundassisterad 

pedagogik också skulle kunna appliceras lika framgångsrikt inom ramen för förskolans 

verksamhet, har vi använt oss av den forskning och litteratur som finns i relation till 

skolan och argumenterar för dess villkor och möjlig överföring på förskolepedagogik. 

 

Studien inleds med en presentation av övergripande syfte och frågeställningar. Denna 

del följs av en rad begreppsförklaringar som är av vikt i sammanhanget. En bredare 

                                                 
1
 https://forskolan-glantan.multiscreensite.com/Terapihund 

2
 https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/bokhunden/ 

3
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6369489 

4
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5987241  

justerad%204PP24E%20Oyen%20Ranta.docx
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/bokhunden/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6369489
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5987241
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bakgrundsbild presenteras därefter som bland annat visar hur hunden använts rent 

historiskt, samt hur hunden har gått från att användas som ett redskap inom vård och 

omsorg till ett mer uttalat pedagogiskt verktyg inom utbildningsväsendet. För att kunna 

klargöra motivation och dess betydelse för lärande följer därefter ett avsnitt gällande 

motivationsteori som belyses utifrån olika perspektiv. Vidare redogör vi för de metoder 

och urval som gjorts samt vilka tillvägagångssätt som använts under studiens gång. 

Resultatdelen synliggör bland annat hur den hundassisterade pedagogiken fungerar som 

ett specialpedagogiskt verktyg för barn som är i behov av särskilt stöd. Bakgrund, teori 

och metod kopplas därefter samman i resultatanalysen samt i diskussionen. Vi 

poängterar barns olika behov av stöd och att det därför är viktigt att det finns olika 

metoder att använda sig av. Hundassisterad pedagogik är en av flera möjliga 

specialpedagogiska metoder som enligt forskning samt studiens resultat har visat på ett 

gott gensvar hos barn och därigenom ökat deras motivation att lära. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Studiens centrala utgångspunkt är att belysa hur hunden kan användas som motivator i 

ett pedagogiskt syfte för barns lärande. Dessutom syftar studien till att synliggöra 

skillnader mellan utbildningar för hundassisterad pedagogik och hur de kan se ut för 

hundekipage. Det är av betydelse vilken utbildningsbakgrund hund och hundförare har 

för att kunna göra skillnad för barn och deras lärande.  

 

Frågeställningar är enligt följande: 

- Hur kan en hund vara till stöd för barn i förskolan för att motivera deras lust till 

lärande? 

- Vad är det för skillnad mellan olika utbildningar för sociala tjänstehundar? 

- Vilka krav ställs på ett hundekipage för att arbeta på en förskola? 

 

3 Centrala begrepp 
Avsnittet belyser definitioner av centrala begrepp som är relevanta för innehållet i 

studien.  

 

Pedagog innefattar all personal som arbetar pedagogiskt med barn i förskola och skola 

0-18 år, det vill säga barnskötare, förskollärare, lärare och fritidshemspersonal. 

 

Motivator är en motivationshöjare och/eller drivkraft för lärande. 

 

Hundförare är hundens mänskliga partner. 

 

Hundekipage alternativt Hundteam är en utbildad och verksam hundförare och hund. 

 

Hundekipageutbildare är en utbildningsanordnare som utbildar hund och förare till 

sociala tjänstehundar inom vård, omsorg och utbildningsväsende. 

 

Agility är en hundaktivitet där hund och barn kan göra en grovmotorisk hinderbana var 

för sig men även tillsammans. 
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3.1 Hundassisterad aktivitet - HAA 
Aktivitet som handlar om att ge välbefinnande hos personer som hunden besöker. 

Verksamheten behöver inte vara målorienterad eller dokumenteras. 

3.2 Animal-assisted intervention - AAI  
Begreppet används i engelsk litteratur och beskriver målorienterade insatser för 

deltagare som ska dokumenteras och utvärderas. 

 

3.3 Human-animal interaction - HAI 
Begreppet används i engelsk litteratur och beskriver interaktion, samspel samt 

relationen mellan människa - djur. 
 

3.4 Hundassisterad terapi - HAT 
I detta avsnitt förklaras olika samlingsbegrepp för hundar i tjänst. 

 

Sociala tjänstehundar är ett paraplybegrepp för hundar i tjänst inom vård, omsorg och 

skola som arbetar till gagn för tredje person (Broman 2017). 

 

Besökshunden sprider välmående och glädje hos dem som de besöker. Detta är den 

lägsta utbildningsgraden och arbetet sker inte målinriktat. Hunden lämplighetsprövas 

för att kunna arbeta professionellt med människor. Däremot behöver hundföraren inte 

ha pedagogisk bakgrund. 

 

Terapihunden är lämplighetsprövad och utbildad. Hunden ska kunna arbeta 

professionellt med människor. Detta är nästa utbildningsnivå och precis som i 

besökshunden behöver hundföraren inte ha pedagogisk bakgrund. 

 

3.5 Hundassisterad pedagogik - HAP 
Hundassisterad pedagogik är specifik pedagogik som ett utbildat hundteam utövar. 

Hundföraren arbetar i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet och är till 

exempel pedagog, specialpedagog eller annan skolpersonal. Hunden används som 

pedagogiskt verktyg. Fokus ligger på att hjälpa barn eller elev att nå förbättrade resultat 

enligt läroplanen och/eller utveckla sociala och kognitiva funktioner. I och med att 

pedagogiken utövas i pedagogisk verksamhet är den målinriktad och barnets utveckling 

och lärande ska dokumenteras och utvärderas. 

 

PedagogHunden™ är ett registrerat varumärke som Svenska PedagogHundsinstitutet 

har lanserat. För att gå utbildningen behöver hundföraren ha minst lärarexamen eller 

förskollärarexamen. Hunden arbetar tillsammans med föraren i ett team som kallas för 

PedagogHundsekipage och tillsammans hjälper de barn och elever att klara skolan på ett 

annat sätt. Ekipaget fungerar som motivator eller metaforisk dörröppnare för lärandet 

och kan öka självförtroende, självkänsla samt utveckla språk och kommunikation. 

Dessutom kan medverkan höja motivation och inspirera till utveckling och lärande 

vilket bidrar till att elever kan nå målen i skolan. Endast de som är utbildade inom 

Svenska PedagogHundsinstitutet får kalla sig PedagogHundsekipage. 

 

Skolhunden används enligt Svenska Terapihundskolans hemsida i skola eller annan typ 

av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal 

som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Hundassisterad pedagogik 

fokuserar på att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat samt utveckla och förbättra 
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sociala och kognitiva funktioner, i enlighet med läroplanens intentioner. Det är en 

målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas. 

Skolhunden är ett övergripande begrepp som omfattar olika arbetsuppgifter utifrån 

målgruppens behov (Svenska Terapihundskolan 2018). 

 

Läshundens huvuduppgift är att hjälpa barn utveckla läsförståelse alternativt lästräning. 

En del utbildningsanordnare arbetar med inspiration utifrån konceptet R.E.A.D som har 

sitt ursprung  i USA (Svenska Terapihundskolan 2018). Förkortningen står för Reading 

Education Assistance Dog (Broman 2017). Utbildningen ger examen hos R.E.A.D i 

USA och därmed även rättighet att använda grundtanken i arbetet med barn här i 

Sverige. Det finns möjlighet att enbart bli licensierat som läshundsekipage (Svenska 

Terapihundskolan 2018). 

 

Systematiskt kvalitetsarbete för hundassisterad pedagogik innebär att rutiner sätts upp 

för hur hunden ska användas i verksamheten. Genom att tydliggöra vilka förebyggande 

åtgärder som ska vidtas samt hur uppföljning och utvärdering av insatser ska ske, kan en 

bedömning och analys av riskerna för allas säkerhet göras (Socialstyrelsen 2014). 

 

3.6 Utbildning för hundassisterad pedagogik 
Grundtanken för användandet av ett pedagogiskt hundteam är terapihunden som 

ursprungligen använts inom psykologin för att stödja patienter i olika situationer. 

Utbildning inom hundassisterad pedagogik är synnerligen viktig eftersom säkerheten 

ska vara hög i mötet med barn eller elev. Hundföraren behöver ha goda kunskaper i 

hundspråk, hur hunden beter sig i olika situationer, typiska beteenden för specifik 

hundras, hur hunden lär sig nya ting och så vidare. Utbildning ska skapa goda, säkra och 

professionella möten med barn och elever som behöver den formen av stöd. Det som 

behövs är en social hund som gillar barn och ungdomar. Alla raser kan utbildas. 

Hundarna ska ha god hälsa och vanligt hundliv vid sidan om arbetet, i en kärleksfull 

familj.  

 

4 Bakgrund  

4.1 Historik 
Hundar är ett av de djur som längst har bott tillsammans med oss människor. År 2017 

fanns enligt Jordbruksverkets hemsida 906 326 stycken registrerade hundar i Sverige, 

vilket säger en del om hur viktig hunden är för oss. Startpunkten för djurassisterad 

terapi skedde på ett institut i England år 1796. Patienterna som var intagna ägnade sig åt 

psykiskt hälsoarbete, där tanken och tron utgick från att patienten själv skulle få insikt 

och makt över sin sjukdom. Syftet var med andra ord att hjälpa de som led av mental 

ohälsa. Till hjälp användes terapihundar och utomhusmiljön för att få patienterna att nå 

välbefinnande. Verksamheten dokumenterades och fler fick upp ögonen för vad 

hundterapi kunde göra för patienter. Hundar användes även på sjukhus för att hjälpa 

sjuka att få snabbare och bättre tillfrisknande men också som tröst i svåra situationer. I 

USA började också hundar användas som sällskap för att lindra krigsveteraners olika 

trauman. Utvecklingen av fler läkemedel på 1920-talet bidrog dock till att kunskapen 

om djurens och naturens läkande kraft kom i skymundan. Boris Levinson använde sig 

av terapihund inom psykoterapin under 1960-talet, där upptäckte han fördelarna med 

hund i arbetet med barn inom autismspektrumtillstånd. Hunden verkade både som 

kommunikationslänk och draghjälp i sociala sammanhang (Stevenson, Scott, 

Hinchcliffe & Roberts 2015; Wahl, Wikström, Broman, Ericson & Rönnmark 2016). 
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Utifrån denna upptäckt har terapihunden gått från terapi, vårdhund, besökshund och 

sedan vidare till exempelvis skolhund, läshund, pedagoghund, det vill säga 

hundassisterad pedagogik (HAP) för att stödja elever att nå läroplanens mål i skolan 

(Wahl m.fl. 2016).  

 

För att värna dels om hundarna, dels de personer som hundarna kommer i kontakt med 

finns det tillsynsmyndigheter. I Sverige är det Socialstyrelsen och Jordbruksverket som 

utarbetar riktlinjer och tillsyn för hur djur får användas och de ser även till att det finns 

bra djurhållning. Detta går att läsa i Socialstyrelsens skrivelse om ”Hundar i vård och 

omsorg - Vägledning till gällande regelverk” vilken alla som arbetar med hund bör följa 

(Socialstyrelsen 2014).  Än så länge finns ingen svensk standard för hundar i skola utan 

enbart för ”Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering av vuxna 

efter förvärvad hjärnskada” (Swedish Standards Institute 2013). 

 

4.2 Litteratur 
4.2.1 Styrdokument 

Utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) skulle hundekipage kunna ses 

som ett tillskott till sedvanlig pedagogik och specialpedagogik. Förskolan och skolan är 

normativ och nya tillvägagångssätt för att nå alla barn blir då viktiga att utforska. I 

läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) står det att: 

 
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran 

och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 

utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 

samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter” (s. 9).  

 

Några av målen är att: 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i 

den, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar 

självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 

och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar 

för gemensamma regler, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (s. 9-10). 

 

Då det tydligt framgår av ovanstående text att barns intressen ska beaktas och att 

möjligheten till att lära sig hantera och utveckla förmågor ska fås, skulle HAP kunna 

vara ett av flera verktyg att ta till, när det kommer till att motivera till ett lustfyllt 

lärande. 

 

4.2.2 Skolklimat och motivation 

Klimatet på förskolor och skolor handlar om hur strukturer och organisation fungerar 

mellan de som verkar i skolan och innefattar även barn och elever. För att öka chansen 

för ett positivt skolklimat behöver pedagoger och elever upprätthålla omtänksamma och 

stödjande relationer. Dessutom behöver de som vistas i miljön känna sig trygga och 

säkra samt att eleverna får inflytande över sitt lärande. Skolor där elever känner sig 

delaktiga i de regler som skapats bidrar till en bättre studiemiljö med högre antal elever 

som når läroplanens mål. För att kunna uppnå detta behövs engagerade pedagoger som 

lyssnar och har möjlighet att ge barnen i gruppen eller klassen det de behöver för sin 

inlärning (Thornberg 2013). Genom en inlyssnande pedagog kan barns och elevers 
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intressen och starka sidor lyftas fram. Även barn med olika former av 

funktionsvariationer kan ha ojämn inlärning och/eller svårt att koncentrera sig på sådant 

som upplevs svårt. Vilket ökar risken för att inte vara motiverad i det som inte tillhör 

det personliga styrkan eller intresset.  Det är väsentligt att pedagogen hittar pedagogiska 

verktyg som fungerar och som kan fungera som motivator även i andra skolämnen 

(Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd 2017). Det är även av betydelse att se bakom 

det som tillsynes orsakar problemet för “ofta är det inte problemet som är problemet, 

utan sättet på vilket man tänker kring problemet” (Bie 2014, s.19). Detta kräver 

reflektion både från arbetslag och från pedagogen själv till exempel kring egna 

reaktioner gentemot vissa barn och behovet av att analysera vad som behöver ändras 

och understödjas i det egna förhållningssättet. Det är också viktigt att fundera över vad 

som fungerar bra respektive mindre bra för att kunna göra skillnad i barnets lärprocess 

(Bie 2014). Det finns och kommer alltid finnas barn som utmanar sin omgivning lite 

extra vilket i sig kan vara påfrestande för barnet självt och de närmaste pedagogerna 

(Olsson & Olsson 2017). Det kan då vara nödvändigt att reflektera kring situationer som 

upplevs svåra för att komma på lösningar som fungerar både för barn, pedagog och 

gruppen i stort annars riskerar barnet utanförskap. 

 

4.2.3 Regler, risker och hinder med hund i förskola och skola 

4.2.3.1 Regler för hundassisterad pedagogik 

Socialstyrelsen har inte hunnit med i utvecklingen från vård- och omsorgshundteam till 

HAP. Därför finns det inga specifika riktlinjer kring användandet av HAP i förskola och 

skola. Således används Socialstyrelsens riktlinjer för hund i vård och omsorg också 

inom utbildningsväsendet (Socialstyrelsen 2014). Verksamheter som använder sig av 

HAP ska följa kraven som finns för kvalitet och egenkontroll enligt miljöbalken. Detta 

handlar om att förskolan och skolan följer lagar och regler samt gör riskanalyser och 

vidtar förebyggande åtgärder. Förskolan och skolan ska dessutom se till att det finns 

rutiner som är väl kända så att ingen med allergi eller hundrädsla utsätts för någon risk. 

Både hund och hundförare ska vara utbildad och certifierad för uppgiften som ska 

utföras. ”För varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och 

riskhantering” (ibid s.10). 

 

4.2.3.2 Allergena risker  

Det är viktigt att inta ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt kring hur, var och när 

HAP tas in i förskola och skola. Oro kring allergi är en del av denna aspekt. Är dock 

den stora oron befogad om alla försiktighetsåtgärder kring allergi och hund åtgärdas? I 

Sverige uppskattas 1 % av befolkningen lida av svår hundallergi med astma och 

andningssvårigheter till följd. Omkring 15-20 % har allergi mot hund och katt, med 

symtom som rinnande ögon och/eller näsa, att det kliar på kroppen, i ögon, näsa eller 

hals, och astma. Inga dokumenterade dödsfall finns i samband med hundallergi. 

Allergener från husdjur sprids genom kläder från dem som har husdjur hemma. 

Allergenerna går inte att undkomma, utan finns runt omkring oss hela tiden. 

Arbetshundar som rör sig utomhus eller i lokaler som den har tillgång till utgör ingen 

risk för allergiker. Allergener från hundar går att minimera med hjälp av att hunden 

tvättas då allergener är vattenlösliga. Därför avger en nytvättad hund färre allergener 

(Wickman m.fl. 2017). Det finns ett speciellt schampo som används till hundar i tjänst 

som bidrar till reducering av allergener. Sammanfattningsvis kan man säga att en hund 

som är tvättad regelbundet innan tjänst släpper ifrån sig färre allergener än någon som 

har hund hemma och bär med sig allergenerna i sina kläder. Astma- och 

allergiförbundet har upprättat riktlinjer för hur en kartläggning av risker med hund i 
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offentlig miljö kan ske. I stora drag handlar det om vilka rutiner som finns för de lokaler 

som hunden vistas i, lokalernas städning, egen in- och utgång till hunden och dess 

förare samt att kartlägga allergirisker för barn och vårdnadshavare på förskolan eller 

skolan (Astma- och Allergiförbundet 2015). 

 

4.3 Medias belysning av hund i förskola och skola 
Media framhåller betydelsen av HAP på olika sätt. Detta avsnitt presenterar ett axplock 

av olika program i syfte att påvisa medias del i detta. 

 

4.3.1 Podcast 

I podcasten Funka med ADHD (Jill & Gill 2018) diskuteras bland annat hur hundar kan 

hjälpa barn på förskola och skola som lever med olika funktionsvariationer att öva sig i 

kommunikation, samspel, motorik, läsning, matematik, empatiska förmågor, 

koncentration osv. De hänvisar till forskning som styrker att barn når sina mål lättare 

och snabbare genom att hunden blir en stark motivator. Barn inom 

autismspektrumtillstånd kan gynnas av att använda en utbildad hund i syfte att utveckla 

samt skapa relationer och kontakt med andra vuxna och barn. Hunden vet ingenting om 

barnets bakgrund vilket ger barnet en nystart och en skön känsla av att inte bli dömd. 

Hunden blir en neutral och uppmuntrande vän i samspelet med andra. Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) kan använda hund som stöd för hemmasittare där man kan 

locka fram samtal med barnet och skapa en relation genom hunden för att få tillbaka 

barnet till skolan. Det är viktigt att allergiska barn aldrig upplever att de löper risk för 

allergisk reaktion, därför är det viktigt att följa Socialstyrelsens råd för hundar i vård 

och omsorg.  

 

4.3.2 Radioprogram 

I radioprogrammet Klartext (2016) berättas om terapihunden Dis. Den stödjer och 

motiverar barn på särskolan att vilja läsa och räkna samt hjälpa till vid konflikter och 

samspel. Hunden fungerar även som ett verktyg till att få barnen lugna och avslappnade 

genom närhet och gos.  

 

I ett avsnitt av radioprogramserien Lärarrummet (2015) berättar en specialpedagog om 

sin hund som utbildas till pedagoghund. Barnen berättar hur de hjälper 

specialpedagogen att utbilda hunden. De får vara med och lära hunden Saga, vilket de 

tycker om att göra. Först får barnen arbeta med sina skoluppgifter, sedan träna med 

hunden en stund för att avslutningsvis, återigen arbeta med uppgifterna. Saga används 

också i undervisningen, till exempel i svenska och engelska. Saga hämtar en bokstav 

som barnen ska säga och även benämna ett djur som börjar på bokstaven. Barnen blir 

stärkta genom att de får lyckas tillsammans med hunden.  

 

4.3.3 Tv-dokumentär 

I dokumentären Livia – ett livsviktigt hundjobb (2018) berättas det om Sveriges första 

sjukhushund. Hunden Livia fungerar som medicin när hon hjälper barnen att minska 

stresshormon och hjärtfrekvens. Alla läkemedel är inte lika effektiva för alla men 

hunden ger kraft och glädje.  Ibland behövs lugn och harmoni och ibland fylls stunden 

med lek. Barnen hittar en ro tillsammans med hunden och menar att det känns som att få 

vila när man möter en hund. Den finns där och ger bekräftelse genom sin närhet. Den 

villkorslösa kärleken ger trygghet då hunden är kravlös och pålitlig i sitt humör. 

Hundföraren säger att ”barn och djur är som pusselbitar som passar ihop.” En av 

föräldrarna i programmet menar att ”hunden når djupare. Den är en dörröppnare!” 
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4.4 Tidigare forskning 
Forskning kring hund i pedagogisk verksamhet har ökat under årens lopp. Dock finns 

det fortfarande lite forskning från Sverige (Ehriander 2016). Det mesta kommer från 

USA (Gee, Griffin & McCardle 2017; Jalongo 2015) men även Tyskland (Wohlfarth, 

Mutschler, Beetz, Kreuser & Korsten-Reck 2013) och Österrike (Beetz 2017) har 

kommit en bit på väg. Begreppet therapy dog (terapihund) är det som används 

genomgående. Däremot förtydligar forskningen om det gäller aktivitet, terapi eller inom 

pedagogik. Då denna studie fokuserar på den pedagogiska delen så har utgångspunkten 

legat på hitta forskning inom HAP. Forskningen är dock mest inriktad mot äldre barn 

som till exempel inom grundskola (Beetz 2013; Zents m.fl. 2017). Ett fåtal har inriktat 

sig mot yngre barn (se till exempel Gee, Harris & Johnson 2007; Gee, Belcher, Grabski, 

DeJesus & Riley 2012). En del har använt hunden under en hel skoldag över tid (Beetz 

2013) medan andra har använt den i korta sessioner för specifika ändamål såsom läsning 

(Ehriander 2016), rörelse (Obrusnikova m.fl. 2012; Wohlfarth m.fl. 2013) och 

förbättring av kommunikativa och sociala förmågor (Stone 2010). 

  

4.4.1 Risker och hinder med hundassisterad pedagogik 

I utbildningssammanhang har djur alltid förekommit, dels i själva undervisningen, dels 

som sällskap, både illustrerade och livs levande såsom t ex fiskar, bondgårdsdjur, 

sällskapsdjur, vilda djur, insekter etc. Dock är det mindre beforskat kring HAP och vad 

relationen mellan djur och människa i pedagogiska verksamheter kan bidra med (se till 

exempel Gee m.fl. 2017). 

  

4.4.1.1 Utbildning 

En förutsättning för att få använda hund i pedagogisk verksamhet är att hund och 

hundförare genomgått utbildning för att bli ett registrerat och certifierat hundteam. Där 

har de blivit utvalda, lämplighetstestade, tränade och därmed också registrerade (se 

Jalongo, Astorino & Bomboy 2004). Detta är en del i att HAP får legitimitet samt 

försäkra sig om att rätt hundekipage utbildar sig för att kunna skapa trygga och säkra 

möten. 

  

4.4.1.2 Säkerhet 

Det är av betydelse att barn får lära sig hur interaktionen tillsammans med en hund går 

till. Utgångspunkten är ett lugnt och varsamt beteende samt kunskap om hur och när ett 

närmande gentemot hunden är acceptabelt (Friesen 2009). Samtidigt är det viktigt att 

använda sig av hundar som är utbildade och registrerade, där utbildningen i sig 

garanterar att hunden och dess förare är lämpade att arbeta tillsammans med barn. 

Dessutom ska hunden kunna hantera omständigheter och olika miljöer där oförutsedda 

situationer kan dyka upp (Jalongo m.fl. 2004). Det kan också finnas människor som 

känner oro, sensorisk överkänslighet och rädsla för hundar och det är viktigt att ta 

hänsyn till (Obrusnikova m.fl. 2012). Vidare betraktas hunden som fenomen olika 

beroende på kultur och religion, där vissa ser den som oren medan andra har den som 

sällskapsdjur (Bone 2013). Utöver säkerhetsaspekter vad gäller människor är det minst 

lika viktigt att ta hänsyn till hundens säkerhet och välmående. Genom att inte överskrida 

eller utsätta hunden för mer arbete än vad som är lämpligt så klarar också hunden av 

oförutsedda situationer bättre. Hundföraren behöver skydda hunden så att skador och 

olyckor inte inträffar (Jalongo m.fl. 2004). 
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4.4.1.3 Allergi 

Hälsoaspekten utifrån allergi går att minimera genom att bada och göra pälsvård på 

hunden, då den vanligaste källan till allergiska reaktioner är specifikt mjället från 

hundens hud (Jalongo m.fl. 2004). Anpassningar av skolans lokaler, det vill säga att 

använda avgränsade delar av skolan eller vara utomhus kan minska risken för allergiska 

reaktioner. Dock är det av vikt att alltid ha föräldrarnas tillåtelse för barns deltagande 

för att säkerställa vilka som kan och får delta i HAP (ibid). 

 

4.4.2 Välmående i utbildning 

Det finns betydande potential att använda utbildade hundteam i pedagogisk verksamhet. 

Psykisk hälsa och emotionellt välmående påverkas (Friesen 2010; Jalongo m.fl. 2004; 

Wahl m.fl. 2016) och ger utslag på barns skolprestationer och i det sociala samspelet i 

klassrummet (Jalongo m.fl. 2004). Det som händer i klassrummet har också stark 

inverkan på socioemotionella skolerfarenheter. Dessutom påverkar barnets attityd och 

sinnesstämning gentemot skolan och lärande förutsättningarna för allt lärande (Beetz 

2013). I ett långsiktigt perspektiv kan ett hundteam bidra till att den sekundära effekten 

ger ett bättre skolklimat på hela skolan (Zents m.fl. 2017). 

  

Den fysiska kontakten med djur, det vill säga att hunden i sig bidrar till att må-bra 

hormonet oxytocin utsöndras, har en lugnande verkan (Beetz 2017; Wahl m.fl. 2016) 

Nivåerna av stresshormonet kortisol minskas (Beetz m.fl. 2011) och ger i sig positiva 

effekter.  I och med att blodtrycket sänks, oro och rastlöshet minskar samt ångest och 

stress reduceras kan även behovet av eventuella läkemedel minskas (Jalongo m.fl. 

2004). Hunden i klassrummet bidrar både indirekt och direkt till att känslorna och 

därför motivationen till lärande blir positiva. Nedstämdhet, negativa och utåtagerande 

affekter minskar och fler strategier för känsloreglering utvecklas (Beetz 2013). Genom 

att hundar kan erbjuda socialt och fysiskt stöd verkar barn uppfatta dess deltagande som 

neutralt och icke-dömande. Hunden ser ut att befinna sig utanför de mänskliga 

komplexa relationerna med olika medförande förväntningar och krav (Friesen 2010) och 

erbjuder enklare relationer och mer förutsägbara sociala signaler (Stone 2010). Används 

hunden som en trygg och tillitsfull bas upplevs den ge tröst och välbehag. Barn som 

upplevt misslyckanden i relationer med andra kan med hjälp av hundens icke-dömande 

sätt att vara bygga upp självförtroendet igen (Zents m.fl. 2017). Vissa barn kan knyta an 

bättre och lättare till en hund än en människa och därmed på så vis utveckla sociala 

förmågor (Jalongo 2015). Samspel med djur kan ge ökad självkänsla och höja statusen 

hos enskilda barn som i sin tur kan gynna det sociala samspelet i klassrummet (Takács 

& Szalai 2015).  

 

4.4.3 Hunden som stöd i förändrat beteendemönster och agerande 

Närvaron av en hund skapar en positiv atmosfär av acceptans som motiverar barn att 

utveckla sina förmågor och färdigheter samt våga prova nya aktiviteter. Då den 

utbildade hunden ger respons på barnens initiativ uppstår ett samspel som bland annat 

bidrar till att barn inom autismspektrumtillstånd ökar sin sociala interaktionsförmåga 

(Stone 2010) och viljan till ögonkontakt (Zents m.fl. 2017). Sociala förmågor såsom att 

hälsa på människor, ta ögonkontakt, vänta på sin tur och lyssna när andra pratar kan 

hunden hjälpa de barnen inom autismspektrumtillstånd att utveckla (Stone 2010). I och 

med att hundar är lättare att tolka utifrån den känslomässiga öppenheten gynnas den 

verbala och icke-verbala kommunikationen och förmågan till att behålla fokus och 

uppmärksamhet när barnet försöker få hunden att agera utifrån instruktioner. Barn får på 

så vis erfarenheter av att delta i ett framgångsrikt samspel vilket i sig gör barnet mer 
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mottagligt för instruktioner och feedback (Obrusnikova m.fl. 2012; Stone 2010). För att 

främja och ändra beteende och attityd till fysisk aktivitet för barn inom 

autismspektrumtillstånd har forskning också visat att hundens närvaro är optimal. Fokus 

blir på samspel och agerande i aktiviteten (Obrusnikova m.fl. 2012; Wahl m.fl. 2016) då 

glädje, spänning och förväntan blir en effekt av djurets närvaro (Takács & Szalai 2015). 

Skulle barnet tappa fokus kan hunden bli ett avledande verktyg (Jalongo m.fl. 2004) för 

att få igång barnet igen. Om barnet hamnar i affekt reduceras stressreaktionerna tack 

vare att hundens närvaro gör affekten mindre intensiv (Beetz 2017). De repetitiva 

beteenden som barn inom autismspektrumtillstånd kan ha minskas och möjligheten till 

att generalisera kunskaper till andra situationer förbättras. Även beteenden där barn 

väljer att isolera sig socialt minskar (Stevenson m.fl. 2015). Samspelet med hunden 

bidrar även till att barn ger varandra färre negativa kommentarer och att de 

känslomässiga utbrotten uppkommer mer sällan och varar kortare stunder. Den positiva 

feedbacken barnen ger till varandra och utvecklingen av den egna självständigheten 

bidrar till förändrade beteendemönster hos barnen (Zents m.fl. 2017). Även den 

empatiska förmågan ser ut att gynnas då barnen blir mer sensitiva gentemot andras 

behov och känslor när de samspelar med en hund (Hergovich m.fl. 2002).   

 

Kombinationen av hundens och pedagogens sätt att undervisa, skapa relationer och 

interagera med barnen som ett team, gör skillnad och påverkar klimatet i klassen. 

Positiva socioemotionella erfarenheter och strategier för känsloreglering gentemot 

skolan och lärande blir resultatet. Även ett mer positivt samspel mellan jämnåriga och 

med pedagogen samt med hunden utvecklas. Hunden i sig påverkar troligtvis även 

pedagogens stressnivåer (Beetz 2013).  

 

4.4.4 Hunden som stöd i lärandet 

Genom att använda hund som stöd i utbildning blir det ett komplement till att assistera 

barn i deras lärande (Friesen 2010; Jalongo m.fl. 2004). Djur som pedagogiskt stöd och 

drivkraft för lärande utvecklar tanken om djuret som den fjärde pedagogen (Bone 2013). 

Det i sig är en utveckling av Loris Malaguzzis och Reggio Emilia-pedagogikens tanke 

om de tre pedagogerna, det vill säga barnet, pedagogen och miljön (se till exempel 

Smidt 2014). Dessa aspekter samspelar som separata deltagare, pedagoger i barnets 

lärande (Phillips 2014). Djur bidrar till positiva känslor till den omgivande miljön 

genom sitt lugna och sociala stöd. Därmed blir också fokus mer på själva lärandet. 

Hunden blir i och med det ett pedagogiskt verktyg till lärandet (Bone 2013) och kan 

användas för att nå pedagogiskt uppsatta mål (Friesen 2010). Den positiva atmosfären 

av acceptans motiverar barn att utveckla sina förmågor och färdigheter samt våga prova 

nya aktiviteter. Genom att tillsammans med hunden göra olika aktiviteter och ge hunden 

instruktioner som den utför, verkar det som att barn uppskattar att göra det hunden gör 

och ivrigt följa hundens antydningar och inviter (Stone 2010). 

  

Barn som får med sig erfarenheter av ständiga motgångar, riskerar att få negativ 

inverkan på motivationen och upplevelsen av att kunna tillägna sig kunskaper 

försämras. I förlängningen inverkar det på barnets självkänsla och självbild (Wery & 

Thomson 2013). Djur kan påverka detta dels genom att aktivera, uppmuntra och trigga 

igång barnens lärande (Beetz 2017). Hunden i sig fyller olika behov i olika kontexter 

med utgångspunkt från varje barns unika behov. Då den är icke-dömande i sitt samspel 

blir den ett komplement som erbjuder fördelar till barn som t ex är socialt känsliga, 

blyga, tillbakadragna eller upplever ökad ångest. Hunden kan då stödja och uppmuntra 

socialt risktagande i utbildningsmiljöer (Friesen 2010). Till barn med diagnosen selektiv 
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mutism som var icke-verbala i skolmiljön kunde man genom användning av hund och 

systematisk beteendeterapi främja och öka den verbala kommunikationen hos barnen 

(Zents m.fl. 2017). De optimala förutsättningarna för lärande gynnas alltså även för barn 

med psykosociala och psykiska svårigheter (Beetz 2017). Det går att stödja 

interaktionen för barn i svårigheter med hjälp av hunden bland annat genom att göra 

kasta-hämta lekar och gömma-söka lekar där turtagning tränas. Även finmotoriska 

övningar såsom att borsta hunden, hälla upp vatten, baka hundkex samt att göra mini-

agility (motoriska) banor till hunden är några exempel som barnen kan göra tillsammans 

med hunden. Finessen är att barnen knappt inser att de tränar vissa moment (Mockler 

2010). Barnen blir tillsammans med en terapihund mer koncentrerade på uppgiften och 

därför mer mottagliga för instruktioner och feedback/återkoppling. Uppgifter sker i ett 

samspel eller parallellt så att båda parter kan vara engagerade i aktiviteten (Obrusnikova 

m.fl. 2012). Detta påverkar direkt motivation, självförmåga, engagemang, 

självreglering, uppmärksamhet, stresshantering och mänskliga sociala relationer. 

Inkludering av djur i klassrum kan då ha en indirekt, sekundär effekt på inlärning (Gee 

m.fl. 2017). 

  

Hunden kan användas som socialt stöd och attraktivt alternativt läsverktyg när barn lär 

sig att läsa. En lugn närvarande hund som barn uppmuntras att läsa högt för motiverar, 

stödjer och främjar barnens läsfärdigheter (Jalongo 2005). Barn som tycker att det känns 

olustigt att läsa högt får med stöd av hunden reducerade stressreaktioner (Zents m.fl. 

2017; Beetz 2017). Genom att läsa för en hund känner barnet välbehag av att vara 

kompetent och kunna ta ansvar för sin läsning då barnet faktiskt alltid är en bättre läsare 

än hunden. Detta är också ett sätt att väcka intresse och lust för böcker och läsning 

samtidigt som det säkerställs att det blir ett lugn i lässituationen (Ehriander 2015). Det 

sociala stödet kan även barn med otrygg anknytning dra fördel av. Fenomenet har Beetz 

m.fl. (2011) gjort en studie kring, där tre olika barngrupper delgavs samma uppgifter. 

Dessa skulle utföras av barnen under press. En grupp arbetade enbart med en pedagog, 

en med gosedjurshund och den sista med en livs levande hund. Under utförandet av 

uppgifterna visade det sig att barnen som hade den livs levande hunden var mer öppna 

för att knyta an till denne än till gosedjurshunden eller till en pedagog för trygghet och 

stöd. Barnen sökte även mer kroppskontakt med hunden och ville klappa den längre 

stunder samtidigt som deras stressnivåerna sjönk, vilket gav de en positiv upplevelse av 

att knyta an till något eller någon. Resultatet påvisade att barngruppen med den levande 

hunden presterade bäst (Beetz m.fl. 2011). 

 

Kombinationen av pedagogens undervisning och förhållningssätt samt närvaron av en 

utbildad hund inverkar på resultatet av insatserna (Beetz 2013). Blir pedagogen positivt 

påverkad av närvaron av djuret och barnens feedback, kan det medföra en mer kvalitativ 

undervisning (Takács & Szalai 2015). Faktum är också att olika hundar kan ha olika 

effekt. Även hur frekvent och hur länge varje tillfälle med hunden varar kan sättas i 

relation till effekterna (Beetz 2013). 

 

4.4.5 Forskning kring hunden som motivator till lärande 

Genom att öka fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan kan yngre barns 

skolprestationer i svenska och matematik förbättras, specifikt inom de nationella 

provens områden; skriv- och läsförmåga, rums- och taluppfattning samt kognitiva 

färdigheter (Ericsson 2003). Med närvaro av en hund ökar och främjas lusten till fysisk 

aktivitet hos överviktiga barn. Barnen drar mer nytta av hunden i olika rörelseaktiviteter 

än av en vänlig människa då upplevelser med alla sinnen väcker och triggar igång de 
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indirekta motiven. Detta gör att motivationen och engagemanget för aktiviteten ökar 

(Wohlfarth m.fl. 2013). Yngre barn behöver i sin grundläggande utveckling få fysisk, 

motorisk och psykisk stimulans för att färdigheter, förmågor och förutsättningar ska 

utvecklas vidare. Genom att använda sin kropp och få positiva sinnesupplevelser kring 

av att vara i rörelse blir barns psykiska välmående bättre (Langlo Jagtøien, Hansen & 

Annerstedt 2002). Den omgivande miljön, aktivitetens utformning och hur barnet läser 

av hundens kroppsspråk påverkar också vilka känslomässiga prioriteringar barnet lägger 

på uppgiften (Wohlfarth m.fl. 2013). Den utbildade hunden som en välgörande och 

effektiv drivkraft när barn utför grovmotoriska uppgifter kan också agera modell och 

utföra uppgifter som barnet sedan imiterar. Närvaron reducerar också stress hos barnen 

och hjälper dem att uttrycka sina känslor och tankar det vill säga, ökar deras 

självmedvetenhet kring det egna känslotillståndet vilket gör att de kan agera mer 

självutlämnande och kravlöst (Gee m.fl. 2007). Likaväl som att använda hunden för att 

främja och motivera till fysisk aktivitet kan hunden motivera barnet att vilja komma till 

inbokade aktiviteter (Obrusnikova m.fl. 2012).  

  

Hunden som motivator för att underlätta läsandet gör att barnen förknippar läsning med 

något positivt som de ser fram emot med förväntan. Hunden ger en säkerhet och 

fungerar som en belöning medan hundföraren med hjälp av hunden assisterar så att 

barnet får en djupare förståelse av texten (Ehriander 2016). Hunden kan även få barn att 

våga prata i olika skolsituationer och därmed öka självkänslan (Ehriander 2015). 

  

4.4.6 Hypotes kring interaktionens betydelse på lärandet 

Gee m.fl. (2017) har med hjälp av insamlat datamaterial framställt en modell på hur 

interaktionen mellan människor och djur (HAI) kan inverka på lärande. Se figur 1. 

Modellen visar på direkta effekter på barns motivation och/eller självförmåga, 

engagemang och/eller uppmärksamhet, självreglering och/eller stresshantering samt 

social interaktion. I förlängningen har dessa faktorer indirekt verkan på den 

socioemotionella utvecklingen och lärandet. 

 

       
                              Figur 1: Fritt översatt från Gee, Griffin och McCardle (2017) 
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Gee m.fl. (2017) menar att modellen behöver spridas, utmanas, prövas, omprövas eller 

till och med i slutändan byggas om helt, för att slutligen kunna vara en del i 

uppbyggandet av en evidensbaserad praktik kring interaktionen mellan människor och 

djur, inte minst inom utbildningssektorn. Detta för att utveckla förståelsen av, om, när 

och hur inkludering av djur i utbildning skulle kunna vara effektiv (Gee m.fl. 2017). 

 

4.4.7 Kritisk och reflekterande blick på hundassisterade insatser 

Modellen som Gee m.fl. (2017) har utvecklat i förhoppning om att kunna frambringa 

bättre evidens i forskningen kring HAP skulle kunna användas för att kritiskt granska 

hundassisterade insatser. Detta är av stor vikt för att kunna utveckla och utöka dess 

användning i förskola och skola som ett specialpedagogiskt verktyg. Hall, Gee och 

Mills (2016) menar att kvaliteten på forskning kring hundars positiva effekt på den 

lärmiljö i vilken läsning sker är dålig och syftar då främst på forskningsdesignen och 

hur studierna görs. Även validitet och reliabilitet ifrågasätts. Framtida forskning bör ha 

en mer noggrann kontroll och mer vetenskaplig utformning såsom randomiserade 

kontrollerade studier över tid. De behöver dessutom vara i en större skala för att 

systematiskt utforska och förstå effekten av samspelet mellan människa-djur (HAI) 

(Hall m.fl. 2016). Dessutom behövs det evidens som visar om HAI kan ses som en unik 

hjälp när andra insatser inte hjälper, samt en preciserad tydlighet vilka effekter 

samspelet har på barns hälsa och utveckling (Friesen 2010). 

  

Vidare kan HAI kritiseras utifrån att barn kan bli för fokuserade och fixerade vid 

hunden istället för på aktiviteten. Det medför att interaktionen med jämnåriga blir 

lidande och kan till och med leda till social isolering. Stor vikt behöver med andra ord 

läggas på planering och förberedelse. En viktig aspekt att framhålla är att barn som är 

rädda för hundar eller inte alls intresserade får inte ut samma fördelar av 

hundassisterade insatser som barn med ett intresse för hundar (Obrusnikova m.fl. 2012).  

Den kritik som mestadels lyfts upp i diskussioner kring hundassisterade insatser är 

vuxna som blir avskräckta och lyfter renlighet och allergi som stora risker kring att 

använda sig av hundar i utbildning (se till exempel Friesen 2010). 

 

En reflektion som Gee, Harris och Johnson (2007) gör, är att det kan vara möjligt att det 

är spännande för barn och att de får en ökad lust att imitera hundens beteende genom att 

se den utföra motoriska uppgifter eller utföra dessa uppgifter tillsammans med hunden. 

Däremot ser inte barn hundar som utför agilityövningar särskilt ofta vilket till viss del 

kan påverka att nyhetens behag gör dem mer begeistrade eller motiverade att gestalta 

dessa nya beteenden. Övningar i sig kan vara mer eller mindre effektiva, där de 

effektiva gör barnen mer uppmärksamma på hundens agerande. Samtidigt minskar den 

egna självmedvetenheten och barnen blir inte lika lätt distraherade av annat. Barnen kan 

då med andra ord koncentrera sig mer på att imitera hundens agerande (Gee m.fl. 2007). 

 

5 Teori 
Då huvudsyftet i studien är att undersöka hur en hund kan vara till stöd för att motivera 

barns lust till lärande kommer den teoretiska utgångspunkten att ligga på 

motivationsteori. Avsnittet kommer först att belysa generella teorier för att sedan 

avgränsas till ett fåtal för studiens syfte och relevanta delar. Vid studerandet av tidigare 

forskning fanns indikationer på att motivation är en faktor som är möjlig att förändra. 

Med andra ord, visade flera studier att barnet eller eleven, med stöd av en hund, kunde 

motiveras till att utföra sådant som tidigare varit svårmotiverat (Gee m.fl. 2007; 
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Obrusnikova m.fl. 2012; Stone 2010). Mot den bakgrunden placerar vi därför här HAP i 

relation till motivationsteori. Vi har även funnit kopplingar till specialpedagogik i 

tidigare forskning (Obrusnikova m.fl. 2012; Stevenson m.fl. 2015; Stone 2010) och 

kommer därför också att belysa olika specialpedagogiska perspektiv i det som följer, 

bland annat det kategoriska och relationella perspektivets del i och relevans till studien. 

  

5.1 Inledning 
Begreppet motivation har sin bakgrund i psykologin och är ett fackuttryck för de 

beståndsdelar som ger upphov till, gestaltar och riktar agerandet mot skilda ändamål 

(Nationalencyklopedin (NE) 2018). Ordet har sitt ursprung i det latinska ordet movere 

som betyder att röra, sätta i rörelse, och förklaras även med att det kan finnas en tendens 

till en möjlig respons i en situation, där individens syfte och handling är medveten och 

självvald eller omedveten och spontan (Egidius 2018). För att förklara bakgrunden till 

individers agerande och orsakerna till varför vissa moment känns mer angelägna än 

andra att utföra (NE 2018) så utgår olika motivationsteorier från skilda faktorer och där 

spelar också människosynen en avgörande roll. Det får nämligen betydelse för hur man 

väljer att se på individen, dels om den styrs inifrån eller utifrån, dels om lärandet och 

utvecklingen är livslångt eller om individen är tidigt färdigutvecklad (Hedegaard Hein 

2012).  

  

5.2 Historiskt perspektiv 
Motivationsteori har alltså sitt ursprung i psykologin och teoretiskt har dessa två gått 

och går bitvis in i varandra. Till exempel så används renodlat psykologiska teorier som 

behaviorismen som bakgrund för motivationsteorin. Behaviorismen utgår från att 

responsen på stimuli ger ett visst beteende som är observerbart. Skinner utvecklade 

begreppet operant betingning där inlärning sker via en respons på stimuli, det vill säga 

att det blir en konsekvens såsom en belöning eller bestraffning på beteendet. Här 

påverkas motivationen utifrån. Kognitivismen å andra sidan anser att kognitiva 

processer är med och styr responsen på stimuli vilket i sig vidgar möjligheten till att 

motivation också kan vara inifrånstyrd. Socialkognitivismen utvecklar detta ytterligare 

och menar att det finns en dynamisk samverkan mellan individ och omgivning och 

beteenden formas i denna interaktion. Mekanismerna i motivationsprocessen är också 

beroende av hur individen ser på sin egen självförmåga. Den humanistiska psykologin 

ser till exempel individen ur ett positivt helhetsperspektiv där individen är 

självmedveten och besitter potentiella förmågor att gestalta sitt eget liv. Lärande och 

utveckling ses då som livslångt och individens handlande och beteenden styrs både 

inifrån och utifrån. Motivation och välmående kan därför påverkas om individen 

hämmas i sin utveckling eller hindras att realisera sina visioner (se till exempel 

Hedegaard Hein 2012). En av skaparna till den humanistiska psykologin är Abraham 

Maslow som utvecklade behovstrappan som en modell för att förstå människans 

grundläggande behov (Maslow 1987). Där är behoven hierarkiskt ordnade och individer 

motiveras, enligt Maslow till nya beteenden om specifika tidigare behov är 

tillfredsställda (Aroseus 2016). De olika nivåerna och behoven är som följer, 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap, behov av uppskattning 

(självkänsla och självförmåga) och behov av självförverkligande (Hedegaard Hein 

2012; Maslow 1987). 

  

I mer kontemporära teoribildningar ses motivation som en rikt nyanserad process där 

olika delar sammanvävs såsom till exempel biologiskt inlärda instinkter och behov, 

kognitiv erfarenhetsmässig bearbetning, emotionsyttringar, omedvetna uppfattningar, 
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kulturellt och socialt inlärda attityder och värderingar samt acklimatisering till 

situationer och riktade villkor där syften och mål gestaltas (Egidius 2018). Trots att 

dagens motivationsteorier inte är helt renodlade utan har influenser och överlappningar 

delas de in i innehållsteorier och processteorier. Innehållsteorier förklarar vad som är 

drivkraften hos individen och däri finns behovsteorier. Processteorier å andra sidan, har 

en kognitiv utgångspunkt som förklarar hur och varför individer drivs till ett specifikt 

handlande. Däribland finns balans- och förväntningsteorier samt förstärkningsteorier 

som utgår från Skinners tankar kring operant betingning det vill säga att följderna av ett 

beteende kan regleras med hjälp av positiv eller negativ förstärkning (Hedegaard Hein 

2012; Rådeborn 2018). Detta har inverkan på motivationen inte minst då positiv 

förstärkning används till exempel i kognitiv beteendeterapi (KBT) (Rådeborn 2018) och 

intensiv beteendeterapeutisk träning för barn inom autismspektrumtillstånd (IBT) (Early 

Intensive Behavioural Intervention 2017).  

  

5.3 Självkänslans betydelse för motivation 
Teorin om självkänslan är en del i innehållsteorierna där drivkraften finns inom 

individen. Genom att känna tillfredsställelse och acceptans för den man är, det vill säga 

att ha en god positiv självkänsla, kan villkoren för lärande påverkas. Omgivningens 

förväntningar och normer i kombination med upplevelsen av att vara uppskattad och 

omtyckt, samt att få vara deltagande och delaktig i en gemenskap har betydelse för 

självkänslan. Kopplingar kan också göras till olika försvarsmekanismer där sambandet 

mellan självkänsla och tron på den egna skickligheten och dugligheten kan påverkas. I 

och med att utbildning ofta i sig är inriktad på prestationer kan försvarsmekanismer 

såsom svag insats och bristande ansträngning, dysfunktionellt beteende och degradering 

av intresset för skolan förekomma (Skaalvik & Skaalvik 2016). 

 

5.4 Motivation och tron på sin självförmåga 
Självregleringsteorin, som en del av förväntningsteorierna (Rådeborn 2018) har sina 

rötter i socialkognitivismen där lärande och prestationer är ett resultat av ett ömsesidigt 

samspel mellan personliga, beteende- och miljömässiga faktorer.  Tron på den egna 

självförmågan ses som en primär drivkraft. De förväntningar individen har på sitt utfall 

kan ge ett specifikt beteende och därmed påverka val av aktiviteter och personliga mål 

(Cook & Artino 2016). 

  

5.5 Förväntningar och värdens inverkan på motivation 
Teorin om förväntningar och värden som återfinns inom processteorierna menar att 

motivation är ett resultat av den förväntan individen har på framgång och dess 

uppfattning av aktivitetens värde.  Med andra ord hur framgångsrik barnet tror sig 

kunna vara om det försöker (Cook & Artino 2016) och om barnet anser sig ha 

förmågorna till att ens våga försöka (Hedegaard Hein 2012). Det inre värdet har 

betydelse, för ju intressantare aktiviteter barnet deltar i desto mer motiverat blir det. 

Även nyttovärdet har en avgörande betydelse. Upplever barnet att kunskaperna eller 

aktiviteten kan vara till gagn i framtiden, blir barnet också mer motiverat. Dessutom kan 

aktiviteter som styrker barnet som individ bidra till att aktiviteten blir ett återkommande 

önskat moment, det vill säga att den får ett personlig värde för barnet och blir en 

motivator (ibid). 
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5.6 Inre och yttre motivation 
Medbestämmandeteorin, som en del i behovsteorierna skiljer på inre och yttre 

motivation, där den inre handlar om ett självvalt beteende, det vill säga det som 

individen själv tycker är intressant och uppgiften eller arbetet upplevs tillfredsställande 

och glädjefyllt. Det är att lösa uppgiften i sig som är motivatorn och inte berömmet eller 

belöningen som ges efteråt. Yttre motivation handlar om att lösa en uppgift för att 

uppnå en belöning eller slippa ett straff.  Det kan även vara förståelsen av någots värde 

när det är klart. Uppgiften i sig bidrar inte med något, däremot är slutprodukten av 

betydelse t.ex. ett betyg (Skaalvik & Skaalvik 2016). 

 

Nyckelbegreppen är autonomi, kompetens och tillhörighet (Cook & Artino 2016) där 

miljön kring barnet har en avgörande roll för vilken motivation som skapas.  

Medbestämmande och känslan av inflytande över vad som sker bidrar till att barn gör 

uppgifter av fri vilja eller känslan av att kunna ha ett val. Barn behöver tro på sin 

förmåga och veta vilka förväntningar det finns för att lyckas. Genom att vara i ett 

sammanhang där positiva relationer skapas och barnet blir respekterat för den den är, 

skapas tillit och trygghet och därmed också motivation för lärande (Skaalvik & Skaalvik 

2016). 

  

5.7 Bemötandets betydelse för motivation och lärande 
Barnets omgivande nätverk påverkar barnets sätt att se på sig själv både utifrån en inre 

och en yttre dimension. Den inre återspeglar hur barnet uppfattar de omgivande sociala 

relationerna det vill säga graden av acceptans, respekt, deltagande och delaktighet. 

Dessutom är upplevelsen av trygghet, tillit och tillhörighet betydelsefull samtidigt som 

stöd i kunskap och lärande fås. Den yttre delen återspeglar hur bemötandet från andra 

ser ut, även här spelar respekt, delaktighet, deltagande och dessutom uppskattning stor 

roll (Skaalvik & Skaalvik 2016). 

  

Motivation handlar inte om barnets ovilja att lära sig eller dess egenskaper, utan om 

bemötande från vuxna som finns runt barnet i olika situationer. Pedagogernas tolkning 

av barnet kommer att påverka det fortsatta samspelet och lärandet. Det är viktigt att 

pedagogen ser positivt på barnet och hjälper det att bygga upp självkänsla och 

självförtroende. Pedagogen behöver försöka hitta lösningar istället för problem. Ofta är 

barn som känner sig sårbara rädda för att misslyckas. Barnet kan då känna att det är 

bättre att inte försöka än att försöka för då har man inte misslyckats. Pygmalioneffekten 

blir här ett centralt begrepp som handlar om att ”positiva förväntningar leder till goda 

resultat, negativa förväntningar till dåliga resultat” (Jenner 2004, s. 10). 

 

5.8 Specialpedagogiska perspektiv 
Inom specialpedagogiken kan barn och dess svårigheter beskrivas ur olika perspektiv, 

dels det kategoriska perspektivet, dels det relationella perspektivet. Genom att utgå ifrån 

den enskilda individen menar det kategoriska perspektivet att det som faller utanför det 

normala, problematiken och svårigheterna ses som en brist och svaghet förlagd hos 

individen. Barnet är med andra ord med svårigheter eller med behov av särskilt stöd 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001) från till exempel specialpedagog eller 

speciallärare. Detta sker mestadels utanför ordinarie undervisning och enskilt, där fokus 

är att få barnet att bli bättre på något för att sedan kunna gå tillbaka till sin klass 

(Lindqvist 2017). Inom ramen för det relationella perspektivet ses individens 

svårigheter som en konsekvens av samspelet mellan olika faktorer såsom till exempel 
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miljö och organisation. Svårigheter kan uppkomma till exempel på grund av att 

pedagoger har för få pedagogiska verktyg att ta till för att nå alla barn (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist 2001). Utgångspunkten i detta perspektiv är att inta ett 

förhållningssätt baserat på nyfikenhet och öppenhet dels för vem barnet är, dels försöka 

att se situationen ur barnets perspektiv, men också för att förstå att det finns olika 

metoder och arbetssätt som fungerar olika bra för olika barn. Varje mellanmänskligt 

möte är unikt och av betydelse (von Wright 2002). Detta gäller inte minst i relation till 

pedagogens bemötande av barnet då ”[m]otivation och motivationsarbete är en fråga om 

[just] bemötande” (Jenner 2004, s. 15). Pedagogens förmåga och sätt att skapa relationer 

på och underhålla dem samt vilka förväntningar som finns på barnet påverkar graden av 

motivation (ibid). Pedagogen behöver även ha ett helhetsperspektiv på barnets lärande, 

lärmiljön samt arbeta med varierande arbetssätt och aktiviteter. När dessa faktorer 

sammanflätas och främjar varandra, gynnas också motivationen hos barnet (Skaalvik & 

Skaalvik 2016). Inom ramen för det relationella perspektivet pågår de 

specialpedagogiska åtgärderna ständigt i den ordinarie undervisningen och riktas mot 

olika nivåer samtidigt, det vill säga dels mot det enskilda barnet och dels mot den 

omgivande lärmiljön, men också mot den generella organisationen (Lindqvist 2017). 

 

6 Metod 
Studiens centrala utgångspunkt är att belysa hur hunden kan användas som motivator i 

ett pedagogiskt syfte för att öka barns lärande. Dessutom syftar studien även till att 

synliggöra skillnader mellan utbildningar för HAP och hur de kan se ut för hundekipage 

samt vilka krav som ställs för att arbeta inom utbildningsväsendet. Utifrån ovanstående 

syfte har vi gjort en kvalitativ studie, eftersom vi vill tolka, förstå samt förklara ett 

faktiskt och potentiellt användande av HAP i förskolan (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013). Förhållningssättet är att möta situationer som nya och försöka få en 

helhetsbild av hur hundarna och deras förare utbildas och arbetar med barn och unga i 

skolväsendet. Metoden som tillämpats är halvstrukturerad intervju (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014) eftersom vi vill skapa en dialog där ett öppet samtal kan ske och på så vis 

få syn på det som vi ännu inte vet. Detta ökar informanternas möjlighet att sätta ord på 

egna erfarenheter utifrån frågor som ställs för att få svar på syftet.  Metoden är relevant 

för att få en djupare förståelse och en möjlighet till inblick i miljön där 

hundekipageutbildare och hundekipage befinner sig (ibid). Vi har intervjuat 

hundekipageutbildare för HAP för att få reda på vad det innebär för förare och hund att 

bli utbildad och arbeta i verksamheter såsom utbildningsväsendet. Samt vad som krävs 

av ett hundekipage för att arbeta på en förskola. Vi har även intervjuat hundteam om 

vad de upplever sig kunna göra för att motivera barnet till lärande med hunden som inte 

kunnat göras innan introduktionen av hunden.  

 

6.1 Urval  
Utifrån studiens frågeställningar har vi valt att intervjua personer som arbetar med HAP 

i skolan. Bakgrunden till att vi har varit i skolan och inte i förskolan är att det har varit 

svårt att hitta hundteam som arbetar mot förskolan. En av informanterna arbetar i 

förskolan som förskollärare men har använt sin hund i skolan. Således har vi valt att 

intervjua hundteam som arbetar i skolans lägre åldrar för att sedan se om det är möjligt 

att överföra några av de tankar och metoder kring HAP som används i skolan också på 

förskolan. Informanterna är slumpmässigt utvalda dels utifrån vilka som tidsmässigt 

kunde ställa upp på intervju, dels genom relevanta träffar på sökmotorer på internet. I 

studien presenteras tre hundekipageutbildare och tre hundteam där pedagogernas 
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förkunskaper och utbildning är specialpedagog, förskollärare samt barnskötare. För att 

hitta personer som arbetar med utbildning samt arbetar med hund i verksamhet har vi 

använt oss av sökmotorer via internet. Arbetet med att hitta informanter har varit svårare 

än väntat. Antalet hundteam i tjänst som vi kunde hitta via sökningar på nätet var inte så 

många och dem vi kom i kontakt med hade svårt att ställa upp på en intervju. 

Kommunikationen mellan oss och informanterna har skett genom mejl, sms samt 

telefonkontakt. Vi har valt informanter utifrån ett geografiskt läge eftersom vi ville ha 

möjlighet att komma ut och intervjua på plats. Detta har då resulterat i att vi valt 

informanter som bor och driver sin verksamhet i Mellansverige. 

  

6.2 Tillvägagångssätt 
När kontakt etablerades mellan oss och informanterna skickades ett missivbrev ut via 

mejl (se bilaga A). I mejlet fanns även våra telefonnummer om informanterna önskade 

att ringa om de var tveksamma eller osäkra på intervjun eller studien som de eventuellt 

skulle medverka i. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser och val av plats 

bestämdes av informanterna själva eftersom detta kan vara en fördel vid användandet av 

intervju som metod (se till exempel Kvale & Brinkmann 2014). Vid några 

intervjutillfällen var hunden också närvarande, men det var informanternas val. 

Intervjuerna inleddes med att småprata lite för att lära känna varandra eftersom det för 

oss var viktigt att skapa en relation till informanterna i syfte att skapa en trevlig intervju 

där samtalet var avslappnat (ibid). Inledande frågor hade förberetts (se bilaga B) och 

därefter fylldes intervjun ut med ett mer friare samtal kring de frågor som uppkommit 

under intervjuns gång. Detta för att uppmuntra informanterna att berätta mer och 

utveckla tidigare tankegångar. Frågorna var formulerade utifrån syftet och 

frågeställningarna som studien ämnar utreda. Varje intervju spelades in och vi var 

noggranna med att berätta inför varje intervju att det som var inspelat endast skulle 

användas i syfte för uppsatsen och att vi skulle avidentifiera alla som deltagit.  

 

6.3 Forskningsetiska övervägande 
Vi var tydliga med att berätta innan intervjun om de forskningsetiska principerna som 

innebär att deltagarna i studien ska skyddas från skada och kränkning (Vetenskapsrådet 

2011). Med detta i åtanke har informanterna fått möjlighet att läsa sina personliga 

transkriberade intervjuer och det som tolkats i analys- och diskussionsdelen för att 

minska risken för missförstånd i största möjliga mån (se till exempel Kvale & 

Brinkmann 2014). Vi har i missivbrevet (se bilaga A) samt muntligt informerat 

informanterna om vilka villkor som gäller för deras deltagande och att deltagandet kan 

avslutas när som helst i processen. Vidare har vi betonat att deltagandet är frivilligt 

(samtyckeskravet). Informanterna har också informerats om vad innebörden av 

konfidentialitetskravet är, samt vad nyttjandekravet innebär (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Valet att inte intervjua barn grundar sig till stor del på att det var svårt att få tillstånd 

från vårdnadshavare samt att många av barnen som har tillgång till HAP inte uppskattar 

att okända personer är med i rummet. De försätts i en utsatt situation som inte känns rätt 

och från barnets sida kan detta upplevas som obehagligt (Kvale & Brinkmann 2014). Då 

vi inte har någon tidigare relation eller hinner bygga upp förtroende med dessa 

potentiella barn valdes barnens deltagande bort. Utgångspunkten var inte att se på 

barnet utan hur hunden arbetar med barnet för att öka motivationen. 
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6.4 Reliabilitet och validitet 
Utifrån tidigare forskning och de genomförda halvstrukturerade intervjuerna ser vi att 

resultatet överensstämmer med vad som tidigare setts inom forskningsfältet för HAP. 

Troligen skulle liknande resultat påvisas om intervjuerna skulle genomföras med andra 

informanter inom området (Dahmström 2011). 

 

Genom en noggrann översikt av forskning kring HAP och historiken kring hur den 

uppkom, har vi kunnat utforma frågeställningar och frågor som gjort att vi har fått svar 

på de forskningsfrågor som vi ställt. Utan en bakgrund i terminologi, litteratur och 

forskning hade det inte varit möjligt. 

 

7 Resultat 
Nedan redovisas intervjuerna relaterat till studiens forskningsfrågor. Dessutom 

synliggörs respondenternas tankar kring vilka hinder som finns för att ta in hund i 

förskola och skola. 

 

7.1 Hur ser utbildningen ut för HAP och vad är det för skillnad mellan 

olika utbildningar för sociala tjänstehundar? 
7.1.1 Hundekipageutbildare 1 

I stora drag berättar utbildare 1 om sin utbildning men går däremot inte in på 

terapihunden då hen lyfter fram utbildningen till pedagoghundsekipage mer. För att 

kunna söka in till utbildningen måste hundföraren ha en examen som förskollärare, 

lärare, fritidspedagog, specialpedagog eller speciallärare. I pedagoghundskursen ingår 

specialpedagogik som en del, då flertalet saknar kunskaper och kompetens i detta. 

”Kommer det in speciallärare hos oss så behöver de naturligtvis inte läsa 

specialpedagogik en gång till”. Om specialpedagogiken redan finns fokuseras det 

istället mer på hund i arbete, skapa motivation, väcka lust till lärande och öka 

måluppfyllelsen, framhåller utbildare 1. I kursplanen ingår också hundens beteende, 

professionella samtal, praktik 50 timmar, specialpedagogik, läs- och skrivutveckling, 

NPF-diagnostik, ämnesövergripande arbete, samt ett motivationsavsnitt om hur man kan 

arbeta med hund för att skapa motivation. Även friskvård och hälsa ingår som en del av 

kursen. 

 

7.1.2 Hundekipageutbildare 2 

I intervjun beskriver hundutbildare 2 de olika hundutbildningarna som de har. Det första 

steget som utbildaren berättar om benämns besökshund. För denna utbildning finns det 

inga krav på förkunskaper och tidigare utbildning. Ofta berättar hen att det är 

barnskötare, lärare eller sjuksköterska som söker sig till kursen, men det kan också vara 

vem som helst tillägger utbildaren. Utbildningen till terapihund kräver dock att den 

sökande har en gymnasieutbildning på minst två år. Däremot spelar inriktningen på den 

gymnasiala utbildningen ingen roll. Det sista steget är skolhunden eller vårdhunden. 

Även till denna utbildning krävs att föraren har minst tvåårig gymnasial utbildning. 

Utbildaren ser att det är en fördel att föraren arbetar i skola eller förskola om hen väljer 

skolhundsinriktning. Skolhunden är riktad mot barn 1-13 år. Då görs även ett särskilt 

lämplighetstest på hunden där barn medverkar. 
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7.1.3 Hundekipageutbildare 3 

Utbildare 3 pratar om hundassisterad aktivitet som den enklare formen, själva 

grundplattan. De kallar det för besökshund och där får man lära sig allt ifrån 

säkerhetsföreskrifter, riskanalys, lydnad till hur man läser av sin hund för att bli en bra 

hundförare. Vidare lär man sig de viktigaste bitarna av vad som behövs för att 

implementera en hund i verksamhet. Vidareutbildningen är hundassisterad terapi eller 

vård. Hen upplyser oss om att i USA kallas detta för animal-assisted therapy. Hen säger 

även att det är skillnad mellan animal-assisted therapy och animal-assisted activity då 

den förstnämnda är målinriktad, ska dokumenteras och utvärderas. Den andra är inte 

det. Hundassisterad terapi och HAP ligger inom den målinriktade sektorn där barnens 

IUP blir väsentliga tillsammans med övningar som är kopplade till läroplanen. Hen 

understryker att de just nu har ett paket där man kan utbildas i både terapihund och 

skolhund parallellt. Men hen säger samtidigt att de kommer glida mer och mer ifrån det 

eftersom de vill utveckla utbildningarna och ge hundteamen ännu mer. Detta innebär att 

de som går utbildningen kan specialisera sig inom pedagogik eller vård. Då krävs det att 

de delar på utbildningarna. 

 

7.2 Vad krävs av ett hundekipage för att arbeta på en förskola och skola? 
7.2.1 Hundekipageutbildare 1 

”Hos oss är det lika viktigt att ha en bra hundförare eller pedagog som att ha en bra 

hund. Det är hundföraren som kommer skapa det speciella mötet mellan barnet och 

hunden.” Utbildningen är viktig för att pedagogen ska få en helhet för det som krävs i 

att skapa relationer och säkra kontakter. Utbildningen omfattar ungefär 1,5 år att 

slutföra. Mentorerna är utbildade lärare och har även genomgått institutets 

hundpsykologutbildning. Den första delen i pedagoghundsutbildningen är ett 

säkerhetsset för att kunna läsa av hunden, se reaktioner och skapa säkra möten. Det 

finns även en inprovningsdel för både förare och blivande pedagoghund. En stor del av 

utbildningen är teoretisk med fokus på hund och beteende, speciellt kring hur hundar lär 

och hur belöningsbaserat arbete med hundar sker. För att kunna göra praktik måste 

hunden vara cirka ett år. De tar även in valpar och hundförare och då går man halva 

utbildningen åt gången. Då räcker det med att göra block 1 till 6 och ekipaget behöver 

inte inprovas. Hen beskriver att i block 1-6 ligger miljöträning, hundträning, bygga upp 

den teoretiska basen kring hund i arbete, hundens beteende, och rädslor. Hen är tydlig 

när hen säger att ”hundarna ska vara hundar och de ska bo i en familj. De ska inte vara 

arbetsredskap som hammare.”  

 

7.2.2 Hundekipageutbildare 2 

För att kunna bli diplomerad skolhundsekipage måste ekipaget först börja som 

besökshund. Därefter utförs ett speciellt lämplighetstest för att kolla av hur hunden 

klarar av en situation i en barngrupp. Det kan till exempel vara att barnen får springa 

runt hunden i en ganska stor cirkel och göra indianhopp och tjoa och stimma runt. De 

får också testa att ge hunden en kram eller att ge den godis. Genom detta ser man hur 

hunden reagerar. Alla är inte lämpade för att arbeta med barn och den impulsivitet som 

kan följa på det.  Säkerheten är viktig när arbete med barn utförs. Det är därför viktigt 

att både hunden och föraren är utbildade för arbete med barn. 

  

7.2.3 Hundekipageutbildare 3 

Hundutbildare 3 förklarar att utbildningen av hunden syftar till att utveckla tre viktiga 

aspekter av hundens personlighet, arbetssätt samt miljö. Det första är att hunden ska ha 

en balanserad passivitet, vilket innebär att den ska kunna skifta mellan aktivitet och 
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passivitet när den ombeds göra så. Den andra aspekten rör dess sociala förmåga medan 

den tredje syftar till stabiliteten på miljön hunden lever och arbetar i. I lämplighetstestet 

tittar man på vardagslydnaden. Det är viktigt att vardagslydnaden är grundlagd så att 

inte en hel utbildning ägnas till att få ”sitt” och ”stanna kvar” att fungera. Hen belyser 

även vikten av säkerhet och rätt utbildning för det arbete som hundteamet ska utföra, 

speciellt när hunden ska arbeta med barn. 

 

7.2.4 Hundförare 1 

Förare 1 anser att det är viktigt att få ledningens stöd. Dels för att få tid till att utbilda 

hunden under tiden hen arbetar, dels att få ekonomiskt stöd. Det är även en fördel att 

rektorn är intresserad och vill hjälpa till att hitta lösningar som till exempel lokal och 

information till vårdnadshavare. Att stå enade i beslutet är en förutsättning för att kunna 

utbilda sin hund och för att kunna arbeta inom skolväsendet.  

 

7.2.5 Hundförare 2 

Förare 2 poängterar att den egna erfarenheten inom förskola och skola har varit viktig. 

Samtidigt förtydligar hen att de har haft miljöträning i utbildningen men många 

lösningar har de fått tänka ut själva och då är det viktigt att tänka utanför ramarna. 

Hundförare 2 berättar att hen är barnskötare och har utbildat sin hund till terapihund. 

Detta medför att hen inte riktigt fått de baskunskaperna hen önskat gällande barn i 

behov av särskilt stöd då terapihundsteam inriktas mest mot sjukvård och äldreomsorg. 

Hen berättar att hen även är utbildad hundinstruktör, vilket utgör en bra grund att stå på. 

Det är otroligt viktigt att kunna läsa av sin hund, hur den mår och vilken sinnesstämning 

den är i. ”Det får ju inte hända någonting som inte ska hända”, menar hen. Hen berättar 

även om fördelen med att arbeta med tre hundar. Det innebär att hundarna kan få en bra 

vila mellan arbetspassen. ”Fördelen att ha tre hundar är att de kan arbeta under hela 

dagen då de inte blir trötta eftersom de får arbeta var tredje pass. Jag kör ju en hund och 

sen när nästa barn kommer då tar jag nästa hund så att det inte blir så att man pressar 

dem och de börjar bli trötta.” 

 

7.2.6 Hundförare 3 

”Utbildningen har gett mig verktyg att arbeta med barn i behov av särskilt stöd på ett 

annat sätt”, berättar hundförare 3 och understryker att det har varit bra med 

förskollärarutbildningen i botten för att få ett annat djup i utbildningen. Hen menar även 

att kombination av tidigare erfarenhet har varit till nytta i mötet med barnet. Samt att 

kunna hitta på lekfulla övningar tillsammans med barnet och hunden för att skapa roliga 

övningar för barnet och hunden.  

 

7.3 Vad kan det finnas för hinder att ta in hund i förskola och skola? 
7.3.1 Hundekipageutbildare 1 

Utmaningarna är att få tillträde till lokalerna, menar utbildare 1. Pedagoghundsteam 

måste räkna med att ställa krav på eget rum med egen ingång, så att de inte behöver gå 

in i lokalerna, poängterar utbildare 1. På de flesta skolor och förskolor finns det rum 

som inte används, så på något sätt brukar det lösa sig, menar hen. Det är mest för att de 

med allergi inte ska utsättas för någon risk. Astma- och Allergiförbundet håller koll så 

att alla regler följs. Utbildare 1 lyfter också fram att det finns vårdnadshavare och barn 

på skolan eller förskolan som kan vara hundrädda. Även andra kulturers syn på hundar 

måste tas hänsyn till vilket också ingår i utbildningen. Dessutom måste de som jobbar 

med barn och elever alltid ha skriftligt tillstånd från vårdnadshavare att det är okej. En 

annan utmaning, menar utbildare 1 kan ligga på ledningsnivå. Hen upplever att det finns 
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för lite kunskap om vad det här egentligen är, kanske för att det finns så lite forskning 

tillgänglig i Sverige. Stor del av forskningen är dessutom gjord utomlands, vilket i sig 

kan göra att ledningen inte vågar satsa. 

 

7.3.2 Hundekipageutbildare 2 

Utmaningen är självklart allergi, menar utbildare 2. Det är viktigt att göra en 

riskbedömning för att se om det finns några allergiska barn och var ekipaget skulle 

kunna vistas. Oftast är det så att skolan har ett rum som ligger lite vid sidan om. Det kan 

vara ett grupprum eller något annat rum, gärna med egen ingång, så ekipaget kan gå in 

och ut så fort som möjligt. I förskolan brukar hunden oftast vara utomhus eller i andra 

hallar som inte alla vistas i. Har man inte klart för sig hur hunden kan vistas i lokalen, 

finns självklart en risk för andra när man arbetar med hund. Genom att hålla sig till de 

regler som finns utsätts ingen för fara, poängterar utbildare 2. Hen framhåller också att 

det finns barn och vuxna som har hundrädsla och alla barn tycker inte om hundar. 

Utbildare 2 påpekar vidare att i ”vårt samhälle idag så har vi ganska många olika 

kulturer där man inte ser på hundar på samma sätt som vi gör här i Sverige. Allt detta 

måste beaktas när ett hundteam tas in i en skol- eller förskolelokal.” 

 

7.3.3 Hundekipageutbildare 3 

Okunskap är en av de svåraste aspekterna när arbetet med ett hundteam ska sättas igång. 

Allergier och hundrädsla brukar många tro är nackdelar eller svårigheter men egentligen 

tror hen att det också bara är okunskap. Genom att följa ramarna för hygienriktlinjer, 

säkerhetsföreskrifter, riskanalyser och rutiner kring att ha en hund i en verksamhet ska 

aldrig någon behöva oroa sig för allergi. Det ska finnas ett separat utrymme för den 

hundassisterande verksamheten med tydliga regler och rutiner som alla berörda ska 

känna till, till exempel att på den här ytan finns det hund. Hunden som arbetar i 

verksamheten ska alltid vara schamponerad och tvättad för att minska allergenerna. Det 

som kan behövas är extra städning i det utrymmet som hunden befinner sig på. Ur 

allergisynpunkt är det oftast så att man behöver ha kontroll på var faran finns. Ska man 

följa Astma- och Allergiförbundets regler vill de att det alltid ska finnas alternativ för 

den som är allergisk. Det får inte vara så att ”du kan inte gå på den här skolan för att vi 

har hund”, utan “vi har hund men vi har löst det så att du kan gå här.” Om vi inte visar 

respekt för de som är allergiska kommer vi aldrig att få fortsätta jobba med HAP i 

skolan, betonar hen. Även skolsköterskor framhåller att allergi inte får ställas mot till 

exempel dyslexi. De är två funktionsnedsättningar, på olika sätt, som alla egentligen ska 

tillgodose. 

 

7.3.4 Hundförare 1 

Förare 1 berättar att hen bara stött på en förälder som har varit lite negativ. Föräldern 

ringde upp och var orolig för att dottern var rädd för hundar. ”Så när hon hade hört att 

en hund skulle börja på skolan så vågade hon inte gå dit.” Men efter ett telefonsamtal då 

hundförare 1 hade förtydligat att hunden inte kommer att springa lös på skolgården och 

även menat på att det var ett ypperligt tillfälle att träna bort rädslan vände föräldern helt. 

”Jag kan tänka mig att det är så nytt som man inte vet något om, hur och vad ett 

hundteam gör”, reflekterar hundföraren. Något som hen kan uppleva en aning 

problematiskt är att vilja använda hunden hela tiden. ”För jag känner ju att alla mina 

elever skulle behöva träffa honom alla lektioner, eftersom det ger så mycket. Men det 

orkar han ju inte. Så det har varit jättesvårt för mig att veta hur mycket han orkar och 

vart jag ska jag sätta gränsen. Och sen är det också svårt att avgöra när jag behöver 

fråga vårdnadshavare. Hur mycket ska jag fråga så att man inte startar upp något 
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problem som inte finns. Med mina elever är det inga problem, men om jag tar någon 

elev lite tillfälligt som säger att den inte är allergisk vet jag inte om jag vågar jag låta 

hen klappa hunden.” Hundförare 1 lyfter också fram att det har varit svårt att veta om 

allt som skulle göra innan man började arbeta med hunden, till exempel vilka regler, 

riskanalyser osv. som bör ses över från till exempel Jordbruksverket, Astma- och 

Allergiförbundet, Socialstyrelsen etc. Trots att de fick lära sig en del av detta i 

utbildningen så blev det krångligt när man väl kom ut i verkligheten. 

 

7.3.5 Hundförare 2 

Förare 2 berättar att hen har hunden i idrottsbyggnaden vid sidan av skolan vilket 

innebär att hundarna aldrig är på skolgården. Anledningen till detta är att inte komma i 

kontakt med barn som inte har med hundarna att göra. Det kan både handla om 

hundrädda barn och barn med allergier. Därför är det här en utmärkt placering, menar 

hundföraren och att ”det är bara barn som ska hit som kommer, inga andra.” Det kan 

vara klurigt med allergier för även om de barn som kommer inte är allergiska så kan det 

finnas allergiska barn i klassen. För att minska risken för allergener använder 

hundföraren en läsfilt, som läggs över knäna på barnen. De får även sätta på sig ett par 

Foppa-tofflor när de kommer in. När de är klara får de tvätta händerna och sprita 

händerna. Finns det allergiska vårdnadshavare kan detta lösas genom att barnet tar med 

sig ett klädombyte. Hen menar att ”problem är till för att lösas.” Förare 2 berättar att 

skolan varje år har en dag då alla är välkomna att besöka skolan och då är de med. Då 

finns hundarna med på ett bord, på en fäll och så får den som vill komma fram och 

klappa och ställa frågor. ”Ju mer information man ger desto bättre blir det. Då förstår de 

att det här gör vi på ett bra professionellt sätt och det funkar liksom”, förtydligar förare 

2. 

 

7.3.6 Hundförare 3 

Hen anser att det inte finns problem om man inte skapar dem. ”Om ansvariga är 

intresserade och förstår vilket verktyg hunden är och ser vilken skillnad den kan göra 

för ett barn, är jag säker på att de kan lösa de eventuella problem som uppstår”. För hen 

tror att det finns fler barn som har behov av hund än barn med allergi, men menar att 

man naturligtvis ska ta hänsyn till alla. Det är viktigt att elever kan få det stöd och 

uppmuntran som eleven behöver för att komma framåt. 

 

7.4  Hur kan en hund vara till stöd för barn i förskolan för att motivera 

deras lust till lärande? 
7.4.1 Hundekipageutbildare 1 

”Vi använder hundarna som en del i att öka självförtroendet hos tonåringar och barn. De 

får vara med och hjälpa till att träna hunden och på så vis får barnet eller eleven känna 

att de kan styra en hund. Men motivationen är ju a och o. På något sätt skapar barnet ett 

eget driv med hjälp av hunden”, säger ekipageutbildare 1. De har genom hunden fått 

barn att läsa högt, barn som annars inte gör det. Ibland bredvid föraren eller i ett litet 

rum vid sidan om där de sitter med hunden. ”När barnet sitter där och läser lyssnar jag 

och ryser. Det är häftigt tycker jag.” Till slut kan barnet även läsa för fler personer. 

Hundar kan vara ett otroligt bra stöd, menar utbildare 1 och lyfter speciellt barn och 

elever som har någon form av diagnos eller någon form av oro. De kan vara låga, vara 

nere eller ha det jobbigt hemma. Då är det som att hunden hjälper barnen att koncentrera 

sig på något positivt. ”Det är säkert oxytocin påslaget som gör att de öppnar upp sig”, 

menar utbildaren. Dessutom kan man inte vara dum mot en hund så barn blir 

försiktigare, menar hen. Utbildare 1 lyfter också att det finns exempel på barn inom 
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autismspektrumtillstånd, ”där är det verkligen så häftigt och få se ett barn som inte tar 

kontakt med någon och så sen helt plötsligt börjar använda hunden som 

kommunikationspartner. Som sedan öppnar upp till andra och nya relationer.” 

 

7.4.2 Hundekipageutbildare 2 

Hunden är en oerhörd hjälp att ge motivation, stöd och tröst. ”Bara som jag sitter och 

gör nu, klämmer och gosar i en päls är ju otroligt lugnande”, påpekar utbildare 2. Man 

kan interagera med en hund på ett helt annat sätt och många barn upplever att hunden 

inte dömer, utan bara finns där och lyssnar, fortsätter utbildaren. Dessutom ger det 

också uppmuntran och motivation. Oftast är det mycket, mycket roligare att göra 

övningar med hunden än om en lärare sitter och tjatar, betonar utbildaren. Rent praktiskt 

kan hunden till exempel i matematiken slå en tärning. Barnet och hunden slår varsin 

tärning och sedan läggs antalet ihop. Utbildare 2 betonar att ett hundteam kan stärka ett 

barn i en grupp som behöver öka samspelet. Då går hunden in på gruppnivå medan till 

exempel en läshund jobbar mer på individuell nivå. 

 

7.4.3 Hundekipageutbildare 3 

Utbildare 3 berättar att de exempelvis har sett att hunden kan hjälpa barn att behålla 

fokus och koncentration. Hunden kan ibland också öka inlärningshastigheten i vissa 

moment på grund av att hunden blir motivatorn. Att läsa för en hund har en positiv 

inverkan på läsförståelsen eftersom hunden bidrar till att eleven slappnar av bättre, 

pulsen sjunker och det blir lättare att ta in texten än om hen till exempel läser för en 

lärare. ”Märkligt nog är det ju så att vi hundförare är med men vi blir liksom osynliga”, 

påpekar utbildare 3.  

 

7.4.4 Hundförare 1 

Förare 1 arbetar som specialpedagog och ser skillnad på barnens motivation nu när hen 

har hunden Sibbe. ”Eleverna är mycket mer motiverade sen Sibbe kom in”, framhåller 

hen som använder hunden till barn med avkodningssvårigheter. Sibbe sitter mittemot 

barnet som läser det som är jobbigt, såsom de egentligen alltid har gjort. Skillnaden nu 

är att hunden sitter med och barnet får under tiden sitta och mata honom med godis. Det 

i sig har medfört att det har blivit ännu roligare att följa med och läsa. Förare 1 berättar 

att hen också har en gosedjursSibbe, som barnet kan ta med sig hem och till exempel 

göra sina läxor med. Detta för att öka motivationen när de inte kan vara med riktiga 

Sibbe. Ett barn som hundförare 1 hade kunde bara läsa för Sibbe. ”Det gick att läsa om 

jag inte sa att det var för att vi skulle träna för att visa Sibbe nästa gång, men annars så 

gick det inte.” Det var då hen kom på att barnet var tvungen att få en gosedjursSibbe 

och då gick det bättre. Hundföraren berättar om en elev som hade extremt hög frånvaro 

och tenderade att bli hemmasittare. Hen bestämde att eleven skulle hjälpa till med att 

träna Sibbe vilket medförde att eleven började komma varje dag som Sibbe var på plats. 

Och då blev det heller inga problem för mamman att få hen till skolan. De eleverna, 

berättar förare 1 som har det väldigt jobbigt hemma ligger oftast på golvet och pratar 

känslor med Sibbe. Då vänder hen ryggen till men ändå inte, utan hen ser ju naturligtvis 

allt ändå. ”Och då när de tror att jag inte ser och hör så ligger de och viskar ur sig 

väldigt mycket.” 

 

7.4.5 Hundförare 2 

Det behöver inte vara så att eleverna behöver träna på någonting speciellt, menar förare 

2, utan det kan bara vara så att de tycker att skolan är urtråkig, de vill inte komma dit. 

De som mår dåligt kan vara på grund av en diagnos eller av andra orsaker. Då kan 
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hunden vara en motivator. Förare 2 berättar att hen har en flicka som inte har velat vara 

med på idrotten. Specialpedagogerna på skolan har då förhandlat lite med henne och 

sagt att ”om du är med på idrotten, så går du ner till hundarna sen och så har du en 

mysig stund där, eller bara spelar ett spel eller bara klappar hundarna eller lästränar.” 

Förare 2 berättar vidare att ett komplement till bokläsning är att spela ett 

lästräningsspel, vilket blir betydligt roligare än att sitta och läsa i en bok. Då spelar 

barnen med eller mot hunden. Hundarna slår tärning och barnen får hjälpa dem att läsa 

vad som står på kortet. Barnen känner sig jätteduktiga för att de läser ju mycket bättre 

än vad hunden gör. ”Det är ju hela tiden den känslan man försöker bygga upp”, 

poängterar hundförare 2. Barnen kan spela ett mattespel, om det är matte som man 

behöver träna på. Då kan man lägga in saker som att spela bowling och då får eleven 

räkna ihop de käglorna som fallit. ”Har barnet jobbigt med att göra prov eller de 

nationella proven så kan de komma ner hit och göra dem. Jag har ett nära samarbete 

med specialpedagogerna på skolan så att eleven får ett bra stöd. Hunden blir ett 

komplement.” 

 

Hundförare 2 berättar även om en flicka som hen har sett en stor förändring hos. ”Det är 

som natt och dag.” Hen berättar vidare att det finns flera exempel men det följer lite 

samma mönster. Det är just de här barnen som hen ser störst effekt på. Den här flickan 

har en diagnos, en ADHD-diagnos och har väldigt jobbigt att koncentrera sig. Hon är 

fullkomligt omotiverad till skolarbete och tycker att det är så trist, så otroligt trist. Hon 

har varit uppe på EHT (elevhälsoteamet) varenda vecka då man har pratat om henne och 

hur man ska lösa det för att få henne motiverad, få henne att tycka att det här är roligt 

och få henne att fungera i skolan.  Det hela löstes med att hon fick börja komma till 

hundarna. Förare 2 lägger upp arbetet så att gör de det som de måste göra först bland 

annat har flickan haft med sig en bok, en läsförståelsebok som hon har läst en liten text 

ur och sen svarat på följdfrågorna. När hon är klar med det, har de spelat tillsammans. 

”Och det är ju det som är hennes morot i att jobba”, poängterar hundförare 2. När hon 

kom ner första gången, kunde hon kanske läsa en mening och sen tyckte hon det blev 

jobbigt. Då sa hon uttryckligen att hon behövde vila en stund och då satt de och pratade 

lite och klappade hundarna. Efter tre, fyra månader läser hon hela texten och kan även 

läsa en enklare bok utan att tycka att det blir för jobbigt. Det är små korta enkla böcker 

men att läsa en eller två böcker samt svara på frågorna och dessutom nu med hela 

meningar är stort, framhåller förare 2. Hen lyfter också fram att ”hon jobbar även bättre 

i klassrummet nu än vad hon gjorde förut.” 

 

7.4.6 Hundförare 3 

Förare 3 berättar om ett arbete med en elev som hade svårt med läsningen. Tanken var 

att de skulle läsa en bok först och sen göra aktiviteter med hunden Ubbe. Eleven hade 

dels svårt att läsa, dels att sitta still och läsa i en bok. Då gjorde de läsaktiviteter ute 

istället och det fungerade mycket bättre. Barnet blev motiverat att läsa för de gjorde 

något konkret, menar förare 3. Det blev liksom en belöning direkt för eleven då Ubbe 

utförde det som eleven hade läst. Det blev en förstärkning av att ha klarat läsningen och 

att hunden också gjorde som eleven sa. Aktiviteterna kunde bestå av skattjakt där eleven 

och Ubbe tillsammans letade ordlappar i skogen. Sedan skulle orden skrivas in i ett 

korsord. Det kunde vara en aktivitet med tärning där Ubbe kastade tärningen och barnet 

läste ordet, det vill säga vilket antal och gav sedan Ubbe det antalet godisbitar.  

 

Ordlapparna kunde användas på flera vis där vissa fanns med djur och andra med färger. 

Ubbe drog en ordlapp där det till exempel stod namnet på ett djur eller en färg. Barnet 
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läste på lappen och parade ihop med rätt djur (små plastdjur) eller rätt färg. Förare 3 

menar att det är fascinerande vad elever kan göra när de blir motiverade till det. ”Det 

finns inga gränser för vad man kan göra med hundar och barn vad gäller all form av 

träning, motorik, känslor, lästräning, alla skolämnen, socialt... Så kul!” 

 

7.5 Sammanfattning 
7.5.1 Hur ser utbildningen ut för hundassisterad pedagogik och vad är det för 

skillnad mellan olika utbildningar för sociala tjänstehundar? 

Hundekipageutbildare 1 är den enda som kräver att hundföraren ska ha en 

högskoleutbildning inom pedagogik för att få gå kursen till pedagoghundsteam. De 

andra kräver enbart en tvåårig gymnasial utbildning. Hundutbildare 3 berättar om HAP 

som är målinriktad och ska dokumenteras och utvärderas. Utbildare 1 är mer detaljerad 

och beskriver vad som ingår i utbildningen bland annat hund i arbete, skapa motivation, 

väcka lust till lärande och öka måluppfyllelsen. I kursplanen ingår också hundens 

beteende, professionella samtal, praktik 50 timmar, specialpedagogik, läs och skriv, 

NPF-diagnostik, ämnesövergripande arbete samt ett motivationsavsnitt om hur man kan 

jobba med hund för att skapa motivation.  Samtliga hundutbildare gör av säkerhetsskäl 

lämplighetstester på hundarna. 

 

7.5.2 Vad krävs av ett hundekipage för att arbeta på en förskola och skola? 

Samtliga hundekipageutbildare är enstämmiga i att säkerhetsaspekten är viktig när 

hundar ska användas i pedagogiskt syfte med barn. När och hur inprovning sker och 

görs skiljer sig lite mellan hundekipageutbildarna. Dock poängterar samtliga att 

utbildning för det arbete som hundteamet ska utföra är av yttersta vikt. Det är ett 

professionellt arbete som ska leda till positiva möten med goda resultat. 

 

Samtliga hundförare berättar om fördelen med att vara utbildad inom skolväsendet. 

Detta har de haft praktisk nytta av i arbetet med hunden för att barnen ska nå målen i 

skolan. Hundförare 2 har en barnskötarutbildning och fick därför välja att utbilda sig till 

terapihundsekipage där fokus ligger inom vård vilket gör att hen saknat pedagogiken 

mot barn i utbildningen. Där har istället hens långa arbetslivserfarenhet varit till stor 

hjälp. Hundförare 1 lyfter vikten av att ha ledningens stöd med sig i ryggen när man 

bygger upp något som är nytt och lite okänt. 

 

7.5.3 Vad kan det finnas för hinder att ta in hund i förskola och skola? 

Hundekipageutbildare 1 och 2 tar upp allergi som ett utav de största hindren men menar 

samtidigt att det inte alls behöver vara ett reellt hinder om man följer riktlinjer som 

finns samt att hunden har en speciell plats med egen ingång. Utbildare 3 menar att 

hindren kring HAP egentligen bygger på okunskap av omgivningen. Det är viktigt att 

öka medvetenheten om vad HAP är och hur det kan främja barns lärande. De påpekar 

också vikten av att utföra riskanalyser samt eget rum med tillhörande ingång så att de 

med allergi inte ska utsättas för onödiga risker. 

 

Samtliga hundförare är eniga i att rutiner är viktiga men att eventuella problem är till för 

att lösas. Hundförare 1 och 2 belyser vikten av eget rum dit endast barn som ska vara 

med hunden kommer. Hundförare 3 anser att det är viktigt att inte ställa allergi mot de 

som behöver och gynnas av att arbete med hund. Hundförare 2 beskriver hur skolan på 

en specifik dag visat upp hunden, berättat om HAP och allt annat arbete som görs. Då är 

alla vårdnadshavare och andra intresserade välkomna. Detta är viktigt för att alla ska 
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kunna få ställa frågor och få svar på hur det går till och varför skolan valt att använda 

sig av HAP.  

 

7.5.4 Hur kan en hund vara till stöd för barn i förskolan för att motivera deras lust 

till lärande? 

Samtliga hundekipageutbildare tar upp motivation som en faktor som hunden bidrar 

med. Hunden pressar inte barnet utan väntar in och ger tillit. Hunden har även en 

lugnande inverkan på de barn som den träffar och arbetar med. Hundutbildare 3 

tillägger även att hunden kan vara ett viktigt stöd i att få och bibehålla koncentration. 

Alla tre utbildare är överens om att samarbetet med hunden på olika sätt bidrar till en 

ökad måluppfyllelse. 

 

Även hundförarna tar upp hunden som en viktig faktor i att vara motivator för barns 

lärande. I många exempel berättar de om barn som har svårt med läsning och 

framgången de alla har gjort när de har börjat med HAP. De pratar om hur hunden lyfter 

barnens självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Som ett plus tycker barnen att det är 

roligare när hunden är med och att det ingår lek och mys när övningarna är gjorda. Det 

ökar lusten att göra färdigt. 

 

8 Analys av resultatet 
I detta avsnitt behandlas resultatet kopplat till de motivationsteorier som studien utgår 

ifrån. Studiens huvudfråga utgår ifrån hur hunden kan vara till stöd för att motivera 

barns lust till lärande. Dessutom syftar studien även till att synliggöra skillnader mellan 

utbildningar för HAP samt lyfta fram hur utbildning kring HAP ser ut för hundekipage. 

Vi har även funnit kopplingar till specialpedagogik i tidigare forskning och därför 

kommer vi också att belysa olika specialpedagogiska perspektiv i den analys som följer.  

 

8.1 Trygghet som bas   
I Maslows hierarkiska behovstrappa finns trygghetsbehovet som ett steg i vilken 

trygghet, säkerhet och stabilitet ingår (Aroseus 2016; Hedegaard Hein 2012). Genom att 

uppleva balans och struktur i vardagen, där stöd och hjälp finns att tillgå, kan individen 

utveckla sin självständighet och därmed uppleva sig kunna vara trygg (Maslow 1987). 

Detta kan sättas i relation till vad hundförare 1 knyter an till. Hen tar upp barn som har 

det jobbigt hemma och hur de, när de är med hunden ligger på golvet tillsammans med 

den och pratar känslor. Hundförare 1 beskriver hur de ”[barnen] viskar ur sig väldigt 

mycket.” Hunden ger trygghet, tröst, stöd och lyssnar kravlöst till barnens berättelser. 

Även hundekipageutbildare 2 konstaterar under början av intervjun att det är otroligt 

lugnande att klämma och gosa i en päls. Även hen bekräftar att ”många barn upplever 

att hunden inte dömer, utan bara finns där och lyssnar.” När hundförare 2 nämner 

flickan som inte ville vara med på idrotten och fick förslaget att komma till hundarna 

för att bl.a klappa dem och få en mysig stund, kan stunden i sig vara en motivator men 

också bidra med en känsla av trygghet och bara få vara i nuet. Alla tre 

hundekipageutbildare beskriver att hunden inte pressar barnet utan väntar in och ger 

tillit. Dessutom har hunden i sig också en lugnande inverkan. Hundförare 3 för fram de 

läsaktiviteter som eleven gjorde tillsammans med hunden och där hunden ser eleven och 

lyssnar in vilken instruktion som den ska utföra härnäst. Med andra ord, eleven bli 

bekräftad i sin läsning. Den trygghet som upplevs i situationen bidrar till motivation att 

vilja våga och läsa ännu mer. Hundförare 2 beskriver indirekt att mys och lek mellan 

övningarna bidrar till en trygg stämning som motiverar eleven att jobba på.  
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Trygghetsbehovet går även att sätta i relation till hundekipageutbildarnas krav på 

deltagarna i sina utbildningar. Hundförarna måste kunna läsa av sin hund och därmed 

också säkerställa att barnens stund blir både trygg och säker. Där är alla tre 

hundekipageutbildarna samstämmiga och påtalar att det finns riktlinjer och regler att 

följa från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2014). Utifrån trygghetsbehovet går det även 

att relatera till Maslows tankar där trygghet, säkerhet och vikten av balans och struktur 

blir av betydelse för barnets lärande och utveckling (Aroseus 2016; Hedegaard Hein 

2012). Hundekipageutbildare 3 lyfter fram okunskap hos gemene man och ledning som 

ett hinder. Även hundförare 2 konstaterar att ”ju mer information man ger desto bättre 

blir det.” Information i sig bidrar till att individer blir tryggare. Dessutom är det så att 

trygga hundförare ger tryggare hundar som i förlängningen också bidrar till en känsla av 

tillit hos barnen. Trygghet kan med andra ord vara en drivkraft för att bli motiverad. 

 

8.2 Behovet av gemenskap 
Maslow lyfter också fram behovet av gemenskap och känslan av social tillhörighet med 

andra. I detta ingår även kärlek och vänskap (Aroseus 2016; Hedegaard Hein 2012). 

Genom att få uppleva närhet, vänskap och förtrolighet tillsammans med andra 

tillfredsställs och utvecklas samhörighet (Maslow 1987) och där kan hunden göra 

skillnad. Alla tre hundförare ger flertalet exempel på att samspel och gemenskap 

utvecklas när hunden är med, till exempel när de spelar spel tillsammans, kastar tärning 

i matteuppgifter och när hunden sitter bredvid och lyssnar under tiden barnet läser. 

Hundförare 1 lyfter specifikt upp eleven som troligtvis var på väg att bli hemmasittare. 

Tack vare arbetsuppgiften som innebar att hen skulle vara med och träna upp hunden 

Sibbe började hen komma till skolan. Det utvecklades en gemenskap mellan hundteam 

och elev som motiverade hen tillbaka till skolan. Utbildare 1 konstaterar att de har sett 

barn inom autismspektrumtillstånd som från att inte alls tagit kontakt med andra till att 

helt plötsligt börja använda hunden som kommunikationspartner. Den gemenskap och 

positiva erfarenhet av samspel har öppnat upp och bidragit till att utveckla andra och 

nya relationer. Alla tre hundförare menar också att barnen direkt och indirekt uttrycker 

att det blir roligare när hunden är med, en positivare gemenskap som i sig blir en 

drivkraft och motivator i lärandet. 

 

8.3 Förstärkningens betydelse 
Skinner utvecklade begreppet operant betingning där inlärning sker via en respons på 

stimuli, det vill säga att det blir en konsekvens såsom en belöning eller bestraffning på 

beteendet. Följderna av ett beteende kan regleras med hjälp av positiv förstärkning 

(Hedegaard Hein 2012) och här kan hunden ses som en del i processen. Redan i 

utbildningen, berättar hundekipageutbildare 1 att hundförarna får lära sig hur ett 

belöningsbaserat arbete med hundar fungerar i praktiken. Hundarna får belöning i form 

av hundgodis och därmed förstärks beteendet och hunden förstår att det utfördes på rätt 

sätt. Därtill kommer hundförarnas berättelser där hunden i sig blir en positiv belöning. 

Till exempel hundförare 2 beskriver flickan som var omotiverad till allt skolarbete och 

dessutom hade svårt med koncentrationen. Där hon utvecklats från att ha läst väldigt 

korta sekvenser till att börja läsa en till två enkla böcker. Stunderna mellan läsningen, 

själva belöningen har fyllts med positivt samspel där hon tillsammans med hunden 

spelat spel. Hundförare 1 framhåller skillnaden före och efter hen börjat arbeta med 

hunden som pedagogiskt verktyg. Nu sitter hunden med vid bordet när barnet läser och 

eleven upplever läsandet som roligare, fast de egentligen läser samma texter och gör 

precis som innan. Bonus blir att de får mata honom med hundgodis under tiden. I den 

lässtunden betingas med andra ord både barnet och hunden och belöningen för båda 
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motiverar till barnets lärande.  Hundförare 3 beskriver ett liknande tillfälle, en aktivitet 

med tärningen där hunden kastar den och eleven läser numret tärningen landade på. 

Slutligen får eleven räkna och ge hunden det antalet godisbitar. Även här betingas båda 

två och belöningen som båda får bidrar till en ökad motivation till att göra läsaktiviteter. 

Drivkraften i sig är den förstärkning och belöning som aktiviteten och hundens närvaro 

bidrar med. 

 

8.4 Kognitiv bearbetning 
Motivation ses i modern tid som en rikt nyanserad process bestående av olika delar där 

kognitiv bearbetning av upplevelser i den dagliga livsföringen finns med som en del 

(Egidius 2018). Detta går att relatera till det dagliga arbetet i skolan. 

Hundekipageutbildare 2 knyter an till att hunden kan användas rent praktiskt i 

skolämnen såsom matematik och beskriver övningar med till exempel tärning, där 

barnet och hunden slår varsin tärning och summan sedan läggs ihop. Det innebär en 

kognitiv inhämtning och bearbetning av bland annat vad tärningens olika prickar 

symboliserar och vad det innebär att specifika antal läggs ihop. Med andra ord uppstår 

ett kognitivt utmanande och reflekterande samtal. Hundförare 3 har i sina läsaktiviteter 

lagt in olika kognitiva utmaningar där hundens som samspelspartner får eleven att läsa 

olika ordlappar som sedan ska paras ihop med motsvarande konkreta plastdjur eller 

färgbilder. Därtill kommer också skattjakten där eleven och hunden tillsammans letat 

ordlappar i skogen som sedan skulle skrivas i ett korsord. Eleven gör en kognitiv 

inhämtning av information samtidigt som hen kognitivt bearbetar och försöker lösa sina 

läsaktiviteter. Även hundförare 3 har använt sig av tärningen som verktyg i sina olika 

läsaktiviteter. Skillnaden mellan de olika hundförarna är att hundförare 3 har använt sig 

av utemiljön och specifikt skogen i större utsträckning än de andra utifrån att eleven 

fungerade bättre i den miljön. 

 

Informanterna knyter an flera av sina exempel till barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar, både ADHD och autismspektrumtillstånd.  

Hundekipageutbildare 1 menar att hunden kan vara ett stöd för barn som har någon form 

av diagnos, där hunden kan hjälpa barnet att koncentrera sig på något. Även barn inom 

autismspektrumtillstånd som inte tar kontakt med någon kan med hundens stöd börja 

öppna upp sig och bli mottagliga för yttre respons och indirekt kognitiva utmaningar. 

Hundförare 2 berättar om flickan med ADHD-diagnos som med stöd av hunden kunde 

koncentrera sig bättre samtidigt som de kognitiva utmaningarna som skolarbetet 

medförde kunde genomföras med större framgång. Genom att kombinera arbete med 

vila i form av kel, mys och andra givande aktiviteter blev flickan mer motiverad till 

skolarbete. 

 

8.5 Förhållningssätt och bemötande 
I teoridelen behandlas den yttre och inre motivationen hos barn. Den inre motivationen 

handlar om vad individen själv tycker är intressant samt att individen finner uppgiften 

tillfredsställande och glädjefylld. Det är att lösa uppgiften i sig som är motivatorn inte 

berömmet som kommer sen. Yttre motivation handlar om att lösa en uppgift för att 

uppnå en belöning eller slippa ett straff. Det kan även vara att barnet förstår värdet av 

att lösa eller göra färdigt uppgiften (Skaalvik & Skaalvik 2016). Hundförare 2 beskriver 

att hunden bland annat kan vara en yttre motivator till barn för att få dem till att göra det 

de tycker är mindre roligt i skolan. Hen berättar om en flicka som inte tycker om idrott. 

Men när specialpedagogen berättar för henne att hon kan få gå ner till hunden efteråt 

och mysa, spela lite spel eller läsa började hon gå på idrottslektionerna igen. Egentligen 
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behöver det inte vara så att eleverna behöver träna på någonting speciellt, menar förare 

2, utan det kan bara vara så att de tycker att skolan är urtråkig, de mår dåligt eller så vill 

de bara inte komma dit. Då kan hunden vara en motivator. Hundekipageutbildare 1 

säger att ”på något sätt skapar barnet ett eget driv med hjälp av hunden.” Barnet väljer 

själv att göra det som är svårt för att hunden inte dömer barnet utan uppmuntrar till 

fortsatt utveckling. 

 

Miljön kring barnet har en avgörande roll för vilken motivation som skapas (Cook & 

Artino 2016).  Att vara medbestämmande och få inflytande över vad som sker bidrar till 

att barn gör uppgifter av fri vilja eller känslan av att kunna ha ett val. Barn behöver tro 

på sin förmåga och veta vilka förväntningar det finns för att lyckas (Skaalvik & 

Skaalvik 2016). Genom att få lyckas tillsammans med hunden ökar självkänslan och 

barnet får ett driv att vilja mer. Hunden är den som barnet lär eftersom hunden inte kan 

det barnet kan och på så vis pressas inte barnet utan barnet upplever att hen är och 

förblir den som kan allt bäst. 

 

8.6 Specialpedagogiska perspektiv 
8.6.1 Relationellt perspektiv 

Enligt det relationella perspektivet blir individens svårigheter en konsekvens av 

samspelet mellan olika faktorer såsom miljö och organisation. Svårigheter kan 

uppkomma till exempel på grund av att pedagoger har för få pedagogiska verktyg att ta 

till för att nå alla barn (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). Utifrån resultat och 

tidigare forskning indikeras att HAP är en möjlig väg att nå fler barn som är i behov av 

annat stöd än de traditionella metoder som finns i förskolan och skolan. Då HAP är 

relativt nytt i Sverige är det få kommuner som använder sig av den som ett verktyg som 

erbjuds till barn.  

 

Inom ramen för det relationella perspektivet är pedagogens förhållningssätt att vara 

nyfiken och öppen inför vem barnet är, försöka se situationen ur barnets perspektiv samt 

förstå att det finns olika metoder och arbetssätt som fungerar olika bra för olika barn. De 

specialpedagogiska åtgärderna finns i den ordinarie undervisningen och riktas mot fler 

nivåer, det enskilda barnet, den omgivande lärmiljön samt den generella organisationen 

(Lindqvist 2017). Resultatet visar betydelsen av att skapa relationer med andra individer 

än de mänskliga. Barn kan ha hamnat i svårigheter eller har funktionsvariationer som 

påverkar att de har svårt att skapa och/eller hålla kvar relationer med andra människor 

eller att de inte litar på vuxna som är verksamma i skolväsendet. Att då kunna få närhet, 

uppskattning, uppmuntran och samspel med en hund kan för dessa barn bli ovärderligt. I 

utbildningen för HAP berättar hundutbildare 1 att stort fokus läggs på att få hundförarna 

att förstå vikten av att skapa relationer och säkra kontakter. Det är i mötet med barnet 

som allt händer.  

 

8.6.2 Kategoriskt perspektiv  

Tolkar till exempel skolledningen HAP ur ett kategoriskt perspektiv kan den ses som 

något osäkert som ligger utanför det vanliga och trygga (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist 2001). Det kan då bli lättare att avfärda än att söka reda på kunskap kring 

vad HAP kan bidra med i förskolans och skolans verksamhet. Detsamma gäller allergi 

menar hundutbildare 3. Om skolan följer de föreskrifter som finns är risken ytterst liten 

att någon far illa av att förskolan eller skolan arbetar med hund i verksamheten. Även 

där gäller det att vara tydlig och inte ställa något barns behov över den andres, menar 

hundförare 3. 
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Flera av informanterna beskriver svårigheter i att välja ut barn. De menar att det är 

många som skulle behöva komma till dem. Men hunden orkar inte och tiden räcker inte 

till. På grund av detta menar hundförare 1 att barn kan komma att väljas ut från en 

kategorisk synvinkel. Det skulle kunna innebära att barnets olika behov ställs emot 

varandra. Specialpedagogen väljer de barn som pedagogerna anser behöver HAP mest. 

Detta kan betyda att barn som skulle behöva stödet från en hundkompis inte får 

möjlighet till det. Det är barnet som uppvisar störst brist som får tillträde till stöd och 

hjälp så att den ordinarie undervisningen fungerar för barnet men även för klassen i stort 

(Lindqvist 2017). 

 

8.7 Självkänsla och tron på sin självförmåga 
I teoriavsnittet redogjordes för hur motivationen påverkas av barnets självkänsla och 

självförmåga. Genom att ha en god positiv självkänsla kan villkoren för lärande 

påverkas. Omgivningens förväntningar och normer i kombination med upplevelsen av 

att vara uppskattad och omtyckt, samt att få vara deltagande och delaktig i en 

gemenskap har betydelse för självkänslan (se till exempel Skaalvik & Skaalvik 2016). 

HAP kan således stärka barnets känsla av att duga som man är då hunden inte försöker 

omforma barnet till att passa in utan är med barnet i nuet. Barnet kan få en roll och 

hjälpa hunden att lära sig nya saker, vara med och sköta hunden, hjälpa till med 

promenader och visa andra barn hur man bemöter en hund på ett bra sätt. Genom detta 

får barnet en tro på sin egen förmåga vilket ökar barnets självkänsla. Detta kan sedan 

överföras till att barnet även tror att de kan nå målen i skolan med lite träning 

(Hedegaard Hein 2012). Pedagogen kan påminna barnet att hunden inte heller kunde 

först utan behövde träna för att kunna. Och samma sak gäller barnet. Hunden blir en 

uppmuntrande vän där barnet och hunden lär tillsammans. Hundekipageutbildare 1 

berättar att de använder hundarna som en del i att öka självförtroendet hos barn och 

elever. De får vara med och hjälpa till att träna hunden och på så vis känna att de kan 

styra en hund. 

 

Motivation handlar inte om barnets ovilja att lära sig eller dess egenskaper, utan om 

bemötande från vuxna som finns kring barnet i olika situationer. Hundförare 2 berättar 

om en flicka som haft stora problem att koncentrera sig i skolan, vilket resulterade i att 

hon tappat motivationen för skolarbete. Pedagogerna tyckte att det var svårt att motivera 

henne och hon var ett ständigt samtal på elevhälsomötena. Detta ändrades dock när hon 

fick börja träffa hundarna. Från att kunna koncentrera sig i korta perioder till att kunna 

påbörja och slutföra uppgifterna tog bara någon månad. I och med att självkänslan 

ökade och hon kunde koncentrera sig bättre fungerade det även bättre för henne i 

klassrummet. Det är viktigt att pedagogen ser positivt på barnet och hjälper det att 

bygga upp självkänsla och självförtroende. Pedagogen behöver hitta lösningar istället 

för problem. Ofta är barn som känner sig sårbara rädda för att misslyckas. Barn kan 

känna att det är bättre att låta bli än att försöka för att undvika misslyckanden. 

Pygmalioneffekten (Jenner 2004) blir här central då hunden alltid möter barnet med 

nyfikenhet och lust till att arbeta. Hunden vet inte vad som har hänt eller hur andra ser 

på barnet utan blir alltid glad, bjuder in till lek och ger kärlek utan att kräva något 

tillbaka. Det blir en prestationslös relation som leder till att barnet vågar prova utan att 

vara rädd för att misslyckas. Hunden sitter och lyssnar när barnet läser även fast det går 

knaggligt. Hunden himlar inte med ögonen, pustar eller påpekar felen barnet gör utan 

sitter där troget och lyssnar. Detta bidrar till att barnet kan känna sig trygg i att utmana 

sina gränser utan rädslan för att misslyckas.  
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8.8 Sammanfattning 
Flertalet av informanternas exempel kan härledas till motivationsteorins olika delar och 

aspekter. Motivation ses som en rikt nyanserad process där olika delar finns med och 

samverkar (Egidius 2018). Indirekt går det att skönja att skolklimatet rent generellt i 

lärandesituationer förändras i och med användandet av HAP. Det genomgående temat i 

informanternas berättelser är attitydförändringar och att barn och elever vill komma till 

skolan eftersom lust och motivation till lärande ökar. 

 

9 Diskussion 
Studiens huvudsyfte har varit att belysa hur hunden kan användas som motivator för 

barns lärande. Dessutom har fokus även varit att synliggöra skillnaden mellan olika 

utbildningar för sociala tjänstehundar samt lyfta fram hur utbildning kring HAP ser ut 

för hundekipage eftersom det i ett tidigt skede av vårt arbete blev tydligt att det är av 

betydelse vilken utbildningsbakgrund hund och hundförare har för att kunna göra 

skillnad för barn och deras lärande. Utifrån ovanstående syften har en kvalitativ studie 

gjorts, eftersom vi ville tolka, förstå samt förklara ett faktiskt och potentiellt 

användande av HAP i förskolan (Eriksson Barajas m.fl. 2013).  

 

9.1 Metoddiskussion 

I studien har halvstrukturerade intervjuer tillämpats som metod. Intervjuerna har 

genomförts med tre hundekipageutbildare och tre hundförare i Mellansverige. Metoden 

valdes för att öka informanternas möjlighet att sätta ord på egna erfarenheter så att vi 

således kunde få svar på studiens syfte och frågeställningar på bästa möjliga sätt. 

Halvstrukturerade intervjuer var även relevanta för att få en djupare förståelse och få en 

möjlighet till inblick i miljön där hundekipageutbildare och hundekipage befinner sig 

(Hjerm m.fl. 2014). I det förberedande arbetet med insamling av empirisk data ingick 

bearbetning av tidigare forskning, annan relevant litteratur och medias belysning för att 

skapa förförståelse och kunskap om vad hundassisterade insatser innebär (Ahrne & 

Svensson 2015). Utifrån denna kunskapsbas kunde vi därefter konstruera relevanta 

intervjufrågor. Genom de halvstrukturerade intervjuerna kunde vi skapa en dialog och 

ett öppet samtal för att ytterligare få fatt i kunskap om HAP. Fördelen med 

halvstrukturerade intervjuer var att samtliga informanter fick samma frågor vilket gjorde 

att strukturen på intervjuerna blev mer överensstämmande och det i sig underlättade 

analysen av resultatet (Hjerm m.fl. 2014). Efter intervjuerna gick det att utröna 

samstämmighet mellan tidigare forskning och studiens resultat vilket tyder på stor 

vinning i att läsa in sig på ämnet för att kunna ställa de relevanta intervjufrågorna (ibid).  

Reliabiliteten på det vi ämnade mäta i studien har tack vare systematiken i metoden 

kunna bli mer trovärdig (Dahmström 2011). 

 

För att hitta och göra ett urval av informanter som arbetar med hundekipageutbildning 

och HAP i verksamhet, har vi till en början använt oss av sökmotorer via internet. 

Arbetet med att hitta dessa var svårare än väntat. Antalet sökträffar för hundekipage i 

tjänst var få. Dessutom hade några hundförare, i slutet av terminen, inför stundande 

sommarlov svårt att tidsmässigt hinna ställa upp på en intervju. Därtill uppkom 

dilemmat att samtliga informanter vi lokaliserat arbetade med HAP i skolan, ingen i 

förskolan. Således intervjuades hundförare som arbetade i skolans lägre åldrar för att 

sedan överföra tankar och metoder kring HAP till förskolans värld. 

 



 

 
 

33 

 

Första kontakten togs via telefonsamtal för att sedan delge informanterna ytterligare 

information om studien via mejl eller ytterligare telefonkontakt. De fick även ta del av 

våra kontaktuppgifter så att uppkomna funderingar och tveksamheter kunde klargöras 

direkt. Det ser vi var av godo, då vi haft ytterligare kontakt med flertalet av 

informanterna. Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser, i samråd efter 

deras egen önskan. Vi ser en vinning i att ha besökt informanternas arbetsplats så att vi 

följaktligen fick en konsensus av och en förståelse för hur och var arbetet sker. Det är en 

sak att läsa sig till kunskap och en annan att se den i verkligheten. Även utifrån detta 

blev metoden i sig desto mer trovärdig, det vill säga reliabiliteten höjdes nämnvärt 

(Dahmström 2011). Ur ett kritiskt perspektiv kan behovet som informanterna hade av 

ytterligare kontakt tyda på att vi inför intervjuerna varit för otydliga med vårt syfte och 

tillvägagångssätt. Vi är medvetna om att personlig kontakt med informanterna skulle 

kunna bidra till att objektiva utgångspunkter skulle kunna kompromissas. Av denna 

anledning hölls intervjuerna enbart inom ramen för forskningens syfte så att 

informanterna inte skulle påverkas av vår personliga entusiasm eller intresse för studien 

(ibid). Med detta i åtanken menar vi att validitet i studien blev minimalt påverkad.  

 

I fritextsökningen av tidigare forskning användes i början enbart svenska sökord men vi 

insåg relativt snabbt behovet av att utvidga sökorden till att mestadels bestå av engelska 

ord (Eriksson Barajas m.fl. 2013). Det uppkom även svårigheter med att hitta relevant 

tidigare forskning som utgick ifrån yngre barn. Vi började därför att analysera andra 

forskares och studenters studier och källförteckningar för att på så vis hitta ytterligare 

data att bearbeta. Vi har mestadels använts oss av två databaser, One Search vilket är 

Linné universitetsbibliotekets söktjänst samt sökbasen ERIC, Educational resources 

Information Center (ibid). 

 

De forskningsetiska övervägandena tog vi i beaktande främst vad gäller tydlighet dels i 

missivbrevet och dels innan intervjuerna. Vi var väl medvetna om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) och vikten av att deltagare skyddas 

från skada och kränkning. Eftersom vi ville att samtalet skulle vara avslappnat och utgå 

från ett ”här-och-nu”-perspektiv spelades varje intervju in för att sedan kunna 

transkriberas korrekt, dock efter att vi fått informanternas samtycke (Hjerm m.fl. 2014). 

Samtidigt var vi noggranna med att förtydliga inför varje intervju att inspelningen 

endast skulle användas i studiesyfte (nyttjandekrav). Deltagarna skulle även 

avidentifieras (konfidentialitetskrav) och efter färdigställandet av studien ska alla 

inspelningar raderas (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna har fått läsa igenom och 

godkänna de transkriberade intervjuerna. Slutligen har de även fått ta del av det som vi 

tolkat i analys och diskussion för att minimera risken för missförstånd i största möjliga 

mån. Detta i sig har ökat validiteten i studien (Dahmström 2011).  

 

För att få ytterligare en dimension, det vill säga öka reliabiliteten och validiteten ännu 

mer hade även observation som metod kunna användas (Dahmström 2011). Valet att 

avstå från att observera och intervjua barn grundade sig mestadels på problematiken att 

få tillstånd och samtycke från vårdnadshavare. Tilläggas kan att flera av barnen som har 

tillgång till hundassisterad pedagogik ogillar att främlingar är med i rummet. De hamnar 

i en utsatt situation som från barnets sida kan upplevas obehaglig (Kvale & Brinkmann 

2014). Vi gjorde därför ett etiskt ställningstagande och valde bort barnens deltagande. 

Detta berodde på att vi inte hade någon tidigare relation till dessa potentiella barn och 

att det tidsmässigt inte fanns förutsättningar att hinna bygga upp varken ett förtroende 

eller relation med barnen för att få ett etiskt försvarbart resultat. 
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9.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera hunden som motivator då studien syftar till att 

synliggöra hur hunden kan användas som motivator i ett pedagogiskt syfte för barns 

lärande. Vi kommer även diskutera hundekipageutbildningens betydelse för att 

förebygga risker kring HAP. Vi har utgått ifrån modellen som Gee m.fl. (2017) 

utarbetat kring hur interaktion mellan människa och hund kan inverka på barns lärande 

(se figur 1). Utifrån ovanstående, sammankopplar vi tidigare forskning till studiens 

resultat för att hitta evidens för HAP i förskola.  

 

Utifrån vårt resultat och tidigare forskning ser vi likartade beskrivningar, där samtliga 

ser fördelar med HAP. Men är det så att det verkligen sker en förändring i barns lärande 

bara för att en utbildad hund finns med? Detta har Beetz m.fl. (2011) gjort en studie om. 

Experimentet gick ut på att delge tre olika barngrupper samma uppgifter. En grupp 

arbetade enbart med en pedagog, en med gosedjurshund och den sista med en 

livslevande hund. Resultatet påvisade att barngruppen med den levande hunden 

presterade bäst. Detta styrker även hundförare 1 i sina berättelser. Hen menar att barnen 

är mer motiverade att komma för att öva på till exempel läsning. Dessutom vittnar 

hundförare 2 genom exemplet med flickan som var omotiverad till skolarbetet, om att 

HAP bidrog till snabbare inlärning samt en ihållande faktor i klassrummet. Det framgår 

även från våra resultat att HAP används i stor utsträckning utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv. En anledning till detta kan vara att de barn som erbjuds 

HAP redan har någon form av stöd från en specialpedagog eller speciallärare. Hunden 

ses då som ett ytterligare verktyg för att motivera barnets lärande. 

 

Vi kan även dra kopplingar till Thornberg (2014), Klartext (2016) och Jalongo m.fl. 

(2004) om skolklimat där skolans personal ser skillnad på hur eleverna bemöter 

varandra samt att deras prestationer har ökat i mötet med hunden. Ingen av 

informanterna tar upp skolklimat som fenomen rent konkret. Däremot kan vi utifrån 

berättelserna skönja att elever med utåtagerande beteende samt de med 

koncentrationssvårigheter arbetade bättre även i klassrummet och blev generellt lugnare 

i skolan. Det i sig bidrog troligtvis till ett lugnare skolklimat. I förskolan skulle hunden 

kunna användas i mindre sammanhang, i små grupper där det sociala samspelet skulle 

kunna påverkas i det lilla men även generellt i hela barngruppen. Hunden kan motverka 

stress och psykisk ohälsa vilket leder till ett större välbefinnande hos alla. Vi anser att  

detta kan bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö både för barn och pedagoger när 

barngrupperna ständigt växer.  

 

Byggstenarna i läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) vilar på tre ben; 

omsorg, lek och lärande. Genom HAP kan hunden bidra till alla delar. Hunden kan ge 

omsorg där barnet kan söka tröst och trygghet. Men också skapa omsorg när barnet tar 

hand om hunden med smek och gos samt visar empati genom att vara försiktig och 

kunna vara lyhörd för hundens känslor och behov. Även hunden vill att barnet ska vara 

glad och arbetar för att skapa en relation. Hunden signalerar ”kom till mig, jag vill vara 

med dig” samt visar barnet villkorslös kärlek. I leken kan hunden stimulera barnet till 

samspel. Detta kan ske genom att barnet kastar en boll som hunden hämtar och kommer 

tillbaka med. På så sätt sker en kommunikation som inte behöver ett verbalt språk, men 

båda parter förstår lekens regler och glädjen av att göra något tillsammans. I förskolan 

utvecklar barn språk och förståelse för att kunna tolka och förstå andra i sin omgivning 

(Jill & Gill 2018). I lärandet kan hunden vara en motivator, ett stöd och/eller en 

trygghet. Alla dessa delar behövs för att barnet ska kunna lära och erövra nya 
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kunskaper. ”Förskolan bygger på att man organiserar för barns lärande och utveckling 

genom temaorienterat arbete och lekbaserad verksamhet” vilket innebär att 

undervisning i förskola och skola inte kan betyda samma sak (Doverborg, Pramling & 

Pramling Samuelsson 2013, s.108). Förskolan har en tyngre förankring i leken som 

redskap för lärande än vad skolan har. Skolan är mer prestation- och individinriktad där 

organisationen kring miljö och anpassningar är svårare att genomföra. Förskolan 

inriktar sig mer mot grupp- och verksamhetsnivå där anpassningar i miljön utefter 

barngruppens behov är vardag. När barnet introduceras i en förskolemiljö innebär det att 

barnet erbjuds olika aktiviteter som grundar sig i förskolans läroplan. Där ska de lära sig 

vardagliga rutiner och regler, dels tydligt uttalade, dels förgivettagna och osynliga. Det 

ingår även en social aspekt där barn ska lära sig vad det innebär att vara och bli en 

kompis. Barnet får öva på delaktighet på demokratins grunder genom att bli lyssnad på, 

respekterad och kunna delta i en gemenskap som dessutom innebär att förstå och 

respektera andras vilja och önskan. För att barnet ska kunna tillgodogöra sig det 

förskolan erbjuder behöver barnet också känna och uppleva trygghet och glädje av att 

vistas på förskolan (Pramling Samuelsson, Wallerstedt & Pramling 2014). Hunden kan 

således bli en vägledande vän som stödjer och visar på ett icke värderande sätt. Den kan 

också ta platsen som den som inget vet, där barn och pedagoger lär hunden 

förhållningsregler som råder på förskolan om hur till exempel en bra kompis gör. 

Utifrån läroplanens mål om att utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga 

(Skolverket 2010) visar resultat och övrig litteratur enhetligt på att HAP ökar barnets tro 

på sig själv.  

 

Utifrån en specialpedagogisk aspekt kan hunden bland annat användas till barn med 

koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter samt svårigheter med samarbete. 

Ett specialpedagogiskt arbetssätt kan vara att arbeta individuellt eller i liten grupp för att 

med hundens stöd hjälpa barn att till exempel klara av större gruppkonstellationer och 

de sociala förmågor som efterfrågas i förskola och skola. 

 

Informanterna, flertalet artiklar och litteratur belyser allergi och dess risker för barns 

välbefinnande när hundar finns i verksamheten. För att HAP ska kunna finnas och 

användas på förskolor och skolor är det av största vikt att riskbedömningar görs. Det bör 

även finnas lokaler där hunden kan vara i utan att något barn eller elev utsätts för risker.  

Dock belyser flertalet informanter samt Wickman m.fl. (2017) att allergener finns i alla 

miljöer. Om riktlinjerna följs för hur hundarna ska skötas i form av pälsvård samt hur de 

får användas på allmänna och gemensamma platser går det att använda sig av HAP i 

alla miljöer. Det största hotet mot HAP är okunskap enligt informanterna vilket också är 

vår uppfattning. Vi menar att okunskap föder rädsla för det okända, vilket kan leda till 

antaganden som inte är reella. Detta leder i sin tur till exempel till att skolledare inte 

anser HAP vara ett fungerande verktyg inom skolväsendet. Om en förskola eller skola 

väljer att satsa på HAP finns det också risk att vårdnadshavare och elever med allergi 

känna sig exkluderade, vilket i sig leder till att HAP inte blir något som kan erbjudas till 

alla barn. Vi anser att HAP kan ses som en pedagogisk resurs och ett av många 

pedagogiska verktyg utan att barn behöver känna sig exkluderade. Utifrån den 

ståndpunkten anser vi att barn har rätt till olika former av stöd. Därför behöver inte 

HAP vara exluderande. Inom det specialpedagogiska fältet ges inte alla barn med 

samma funktionsvariation exakt samma stöd, utan det ser olika ut utifrån barnets behov. 

Detta gäller även HAP. Under vår syning av tidigare forskning har det framgått att USA 

ligger längre fram än många andra länder, inklusive Sverige, vad gäller forskning kring 
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HAP. En konsekvens av detta skulle kunna bli att denna forskning så småningom också 

leder till ökat intresse och forskning på detta område också i Sverige. 

 

En annan aspekt skulle kunna vara säkerheten kring hundar bland barn, det vill säga att 

det fortfarande känns riskfyllt och osäkert. Olyckor i förskola eller skola där hund är 

inblandad är oacceptabla. Barnens säkerhet ligger främst och skulle något hända kan 

konsekvenserna bli livslånga för både vederbörande barn och utomstående. Detta kan 

vara en bidragande faktor till varför skolledare inte vågar ta in HAP i förskola och 

skola. Det gäller att ha i åtanke att samtliga utbildare och hundförare i studien är eniga 

om att säkerheten är en av de viktigaste bitarna i utbildningen. Det största ansvaret 

ligger hos hundföraren och dess förmåga att kunna läsa av sin hund så att det aldrig 

uppstår situationer som uppfattas som riskfyllda. Alla hundar genomgår dessutom ett 

test innan antagning för att se om den är lämplig för att arbeta med barn. Vi anser därför 

i enlighet med regelverken att hundteam måste vara utbildade för arbete i förskola och 

skola. 

 

Utifrån kunskap vi har fått under studiens gång anser vi att HAP är  mycket mer än bara 

mötet mellan barn och hund. Vi inser att detta är ett av flera specialpedagogiska verktyg 

och att hunden inte är ett mirakel som kan hjälpa alla. Däremot för barn som behöver ett 

annat stöd än det traditionella är hunden ovärderlig, genom att vara ett 

kommunikationsstöd, motivator samt hjälpa barn att hantera stress och oro. 

 

10 Vidare forskning 
För att öka evidensen kring HAP skulle framtida forskning kunna ha en noggrannare 

kontroll och mer vetenskaplig utformning såsom randomiserade kontrollerade studier 

över tid. De behöver dessutom utföras i större skala för att systematiskt utforska och 

förstå effekten av samspelet mellan människa-djur. En möjlig väg till ny empiri skulle 

kunna vara att göra en studie där HAP forskas på i förskolan, eftersom merparten av den 

forskning som är gjord riktar sig mot skola.  

 

11 Slutord  
Studiens syfte utgår ifrån hur hunden kan vara till stöd för att motivera barns lust till 

lärande, synliggöra skillnader mellan utbildningar för HAP samt lyfta fram hur 

utbildning kring HAP ser ut för hundekipage. Baserat på tidigare forskning, 

motivationsteori och studiens resultat hävdar vi att hunden i prestations- och 

inlärningssituationer påverkar främst motivationen och tron på den egna självförmågan. 

Både resultat och tidigare forskning påvisar dessutom att HAP kan bidra till bättre 

skolklimat där lärande blir till något lustfyllt. Det i sig påverkar barnets inre och yttre 

motivation att lära sig nya och svårare saker vilket i förlängningen leder till ökad 

måluppfyllelse. 

 

Vi kan även se utifrån resultatet att HAP bidrar till att barn utvecklar sina färdigheter 

inom kommunikation, samspel och motorik, när barnet rör sig och leker tillsammans 

med hunden. Med andra ord påvisas bättre arbetsförmåga och högre prestationsförmåga 

i närvaron av en hund.  

 

Forskning som vi använt oss av har främst riktat sig mot skolan. Dock är vår rådande 

uppfattning att detta koncept är användbart också i förskolan. Utifrån resultatet kan vi se 
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att HAP med stor sannolikhet skulle kunna bidra till att barn utvecklar sina färdigheter 

och förmågor inom kommunikation, samspel och motorik i förskolan. Även om 

förskolans undervisning inte nödvändigtvis fokuserar på att mäta kunskaper som skolan 

gör, så finns det utrymme att hävda att hunden kan vara till hjälp också inom ramen för 

förskolans lärområden. Detta har vi bland annat sett då hunden har kunnat assistera till 

exempel med lästräning. Barn i förskolan har ibland svårt med självkänsla och 

kommunikation där hunden kan stödja den begynnande språkutvecklingen genom lek 

och samspel. Vi har även sett att hunden i skolans pedagogiska verksamhet ibland 

fungerade som hjälp för barn som hade svårt att uttrycka sig och anförtro sig till andra 

människor. Samma fenomen finns inom förskolan och här skulle hunden alltså kunna 

vara behjälplig. Vi möter ofta oroliga barn och barn med olika grader av 

separationsstress. Här skulle hunden kunna bidra med en möjlighet till att bygga 

förtroende och möjligheter till anknytning för att hunden, som vi sett inte dömer utan är 

öppet närvarande i mötet med barnet. Också i förskolan finns det barn med 

samspelssvårigheter, ibland i relation till personliga egenskaper och ibland i relation till 

exempel NPF eller autismspektrumtillstånd. Här skulle hunden, på samma sätt som i 

skolan kunna fungera som en samspelspartner bland annat genom att utgå ifrån det lilla 

sociala sammanhanget tillsammans med hund och hundförande pedagog och sedan 

överföra detta på större och mer socialt komplexa sammanhang. Motorik är ett annat 

område som barnen utvecklar under förskoleåldern. Att få möjlighet att leka och röra sig 

tillsammans med en hund är en aspekt som kan bidra till både barns motivation till 

lärande samt deras motoriska utveckling. Detta är något vi har sett i relation till skolan. 

Lärande i förskolan innefattar många områden. Vi hävdar att man inom ramen för HAP 

skulle kunna möta och arbeta med barns lärande och utveckling ur både ett motoriskt, 

kognitivt/intellektuellt och socioemotionellt perspektiv. En utveckling som i sig är 

nödvändig för att ett vidare lärande sen ska kunna ske i skolmiljön. 
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13    Bilagor 
 

Bilaga A Missivbrev 

 

13.A.1 Missivbrev till hundekipageutbildare 

 
Hej! 

Vi är två studenter som läser specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu har vi påbörjat vårt självständiga arbete där vi har tänkt göra en studie kring 

användandet av hundar som pedagogiskt verktyg i förskolan.  Vi är intresserade av hur 

utbildningen ser ut för ett hundekipage och vad som krävs för att för att hunden skall få 

arbeta professionellt med barn. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt men vi vore tacksamma om ni vill delta i en 

intervju med oss. Intervjun kommer ta max 1 timme. Vi kommer att använda oss av 

ljudupptagning under intervjun, för att kunna citera och transkribera er rätt i vårt 

självständiga arbete. Alla ljudfiler kommer att raderas när arbetet är färdigt och det är 

bara vi två som kommer att lyssna på dem. Hoppas det känns ok för er. De uppgifter ni 

lämnar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla namn kommer att 

avkodas innan publicering av vårt arbete. Resultatet av studien kommer att publiceras i 

en databas för högskolor och universitet som heter DIVA. I och med att arbetet ligger 

på DIVA är det en offentlig handling. 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mia och Birgitta 

 

Kontaktuppgifter: 

Mia Öyen XXX- XXX XX XX el. xxXXXxx@student.lnu.se   

Birgitta Ranta XXX-XXX XX XX el. xxXXXxx@student.lnu.se 
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13.A.2 Missivbrev till hundförare 

 
Hej! 

Vi är två studenter som läser specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu har vi påbörjat vårt självständiga arbete där vi har tänkt göra en studie kring 

användandet av hundar som pedagogiskt verktyg i förskolan. Vi är intresserade av hur 

arbetet med hund ser ut i förskolans/skolans verksamhet. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt men vi vore tacksamma om ni vill delta i en 

intervju med oss. Intervjun kommer ta max 1 timme. Vi kommer att använda oss av 

ljudupptagning under intervjun, för att kunna citera och transkribera er rätt i vårt 

självständiga arbete. Alla ljudfiler kommer att raderas när arbetet är färdigt och det är 

bara vi två som kommer att lyssna på dem. Hoppas det känns ok för er. De uppgifter ni 

lämnar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla namn kommer att 

avkodas innan publicering av vårt arbete. Resultatet av studien kommer att publiceras i 

en databas för högskolor och universitet som heter DIVA. I och med att arbetet ligger 

på DIVA är det en offentlig handling. 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mia och Birgitta 

 

Kontaktuppgifter: 

Mia Öyen XXX- XXX XX XX el. xxXXXxx@student.lnu.se  

Birgitta Ranta XXX-XXX XX XX el. xxXXXxx@student.lnu.se 
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Bilaga B Intervjufrågor  
 

13.B.1 Intervju med hundekipage 

1. Hur ser ditt arbete ut på förskolan/skolan? 

2. Vart håller du till med din hund? 

3. Vad finns det för svårigheter med att använda hund i förskolan/skolans 

verksamhet? 

4. Hur förbereds eleverna/barnen inför mötet med hunden? 

5. Hur använder du hunden för att motivera lärande hos barnen? 

6. Vilka barn har tillgång till er? 

7. Hur arbetar ni för att minimera risken för allergi?  Är det ett problem? 

8. Beskriv hur du praktiskt använder din hund i lärande sammanhang. 

9. Ser du någon skillnad på barnen i form av delaktighet och motivation i lärandet 

situationerna? 

10. Finns det något annat du vill berätta om? 

 

13.B.2 Intervju Hundekipageutbildare 

1. Kan du beskriva i stort hur utbildningen ser ut för att få bli pedagoghund? 

2. Vilka förkunskapskrav finns för förare och hund? 

3. Vad kan ekipaget göra för barn i behov av särskilt stöd? 

4. Hur kan arbetet på förskola se ut praktiskt för att öka motivationen hos barn? 

5. Vad finns det för utmaningar för ett hundekipage i förskola och skola? 

6. Hur kan man göra för att minska allergirisken? Är det ett problem? 

7. Kan alla hundar arbeta med barn? 

 

 

 

 

  

 


