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Sammanfattning 

Djur som pedagogiskt hjälpmedel i skolan är sällan omskrivet i litteraturen. Detta är ett outforskat och inte 

särkskilt utbrett område. Även om djurassisterad pedagogik knappast alls är känt i Sverige så finns det 

några få exempel på att metoden långsamt börjar etablera sig även här. Djurassisterad pedagogik har flera 

tänkbara tillämpningsområden i skolan. Djur har visat sig inverka positivt på den sociala miljön i skolan. 

Djur har en positiv effekt på elevernas koncentrationsförmåga, motivation och problemlösningsförmåga. 

Det har också visat sig att inlärningen gynnas, barn som får lära sig att läsa för en hund lär sig snabbare. 

Djur är också effektiva hjälpmedel då barn utvecklar sin empati, särskilt för pojkars empatiutveckling.  

     Hundar är vanligast i den djurassisterade pedagogiken, exempelvis som hjälpmedel då barn skall lära sig 

att läsa, men även hästar kan fylla viktiga funktioner. Hästar är sociala, har lätt för att knyta an till 

människor och inkludera oss i sin flockstruktur. Eftersom hästar är så lyhörda för människors 

sinnesstämning så innebär umgänge med hästar att man måste lära sig självbehärskning. Umgänge med 

hästar bidrar till att ge ungdomar ökat självförtroende, större social kompetens och minskade 

depressionssymptom. I ett stall blir det också naturligt att interagera med andra personer då det finns vissa 

saker som man inte kan göra på egen hand. Detta gör att stallet blir en miljö där man tränar på samarbete 

och hjälpsamhet gentemot andra. I umgänge med hästar får man också lära sig att ta mycket ansvar, samt 

fatta viktiga och avgörande beslut. Genom detta blir ungdomarna också trygga i sin förmåga att påverka 

och bidra, vilket i sig stärker självkänslan.  

     Eftersom relationen mellan hästar, ungdomar och skola inte har utretts knappast alls i litteraturen så 

genomfördes i detta arbete en intervjustudie för att exemplifiera hur umgänge med hästar kan påverka 

gymnasieungdomars skolarbete och personliga utveckling. Nora och Laila som intervjuats i den här studien 

har båda hållit på med hästar sedan barnsben. Trots att flickorna är överens om att det jobbigaste med 

hästintresset är att det tar så mycket tid älskar de sina hästar och sin livsstil, trots att deras sociala liv och 

övriga fritid blir begränsade. De har funnit former för hur de kan kombinera skolarbete och häst under 

perioder då det är mycket att göra i skolan. Båda flickorna visar på ansvarskänsla och planeringsförmåga. 

Båda Laila och Nora säger att de har blivit bättre på att ta kontakt med folk, att kommunicera med och 

exempelvis ringa upp okända personer, så som veterinär och hovslagare, på telefonen.  
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Summary 

Animals as pedagogic tools in the school environment are rarely mentioned in the literature. This is an area 

that is poorly investigated and not very widespread. Even though animal assisted pedagogy (AAP) is very 

unknown in Sweden, there are examples of its slow establishment. AAP has several possible applications in 

the modern school. Animals have a positive effect to the school’s social environment. Animals also have 

beneficial effect on the students’ concentration ability, motivation and problem-solving. Also the learning 

is more efficient, children that reads to a dog learns to read faster than other children. Animals are 

effective in development of children’s empathy too, especially for boys.      

     Dogs is most commonly used in AAP, but horses might fill several important functions as well. Horses 

are social animals; they easily bond with humans and include us in their social environment. Since horses 

are so responsive to people’s state of mind one has to learn self-control. Being around horses gives 

adolescents increased self-esteem, higher social skills and lessened depression symptoms. In a stable there 

is also natural to interact with other people since there are a lot of things you cannot do own your own. 

This makes the stable an environment where you practice your cooperative abilities and your helpfulness 

towards others. In the company of horses one also must learn to take a lot of responsibility, including 

making important decisions. Through this, adolescents also grow more secure in their role, which increases 

the self-esteem in itself. 

     Since the relationship between horses, adolescents and school is hardly investigated at all, I performed 

an interview study to exemplify how horses as a hobby can affect adolescent students’ schoolwork and 

development of personality. Nora and Laila, that is the girls interviewed, have both been around horses 

since they were little. Despite they agree that the biggest disadvantage with the interest for horses is that it 

takes so much time, they love their horses and their lifestyle, even though it limits their opportunities to be 

social with friends and perform other activities. They have succeeded in creating solutions on how to 

combine schoolwork and the care of their horse. Both girls show great abilities in responsibility and 

planning. Both Laila and Nora tells they’ve developed their ability to make contact with people, to 

communicate and to call unknown people, such as the veterinarian or the farrier, on the phone.  
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Abstract 

Svenska 

Djurassisterad pedagogik har flera tänkbara tillämpningsområden i skolan. Djur har visat sig inverka 
positivt på den sociala miljön i skolan. Djur har en positiv effekt på elevernas koncentrationsförmåga, 
motivation och problemlösningsförmåga. Det har också visat sig att inlärningen gynnas, barn som får lära 
sig att läsa för en hund lär sig snabbare. Djur är också effektiva hjälpmedel då barn utvecklar sin empati, 
särskilt för pojkars empatiutveckling. Hundar är vanligast i den djurassisterade pedagogiken, men även 
hästar kan fylla viktiga funktioner. Hästar är sociala, har lätt för att knyta an till människor och inkludera 
oss i sin flockstruktur. Eftersom hästar är så lyhörda för människors sinnesstämning så innebär umgänge 
med hästar att man måste lära sig självbehärskning. Umgänge med hästar bidrar till att ge ungdomar ökat 
självförtroende, större social kompetens och minskade depressionssymptom. I ett stall blir det också 
naturligt att interagera med andra personer då det finns vissa saker som man inte kan göra på egen hand. 
Detta gör att stallet blir en miljö där man tränar på samarbete och hjälpsamhet gentemot andra. I umgänge 
med hästar får man också lära sig att ta mycket ansvar, samt fatta viktiga och avgörande beslut. Genom 
detta blir ungdomarna också trygga i sin förmåga att påverka och bidra, vilket i sig stärker självkänslan. 
Tonårsflickorna Nora och Laila som intervjuats i den här studien har båda hållit på med hästar sedan 
barnsben. Trots att flickorna är överens om att det jobbigaste med hästintresset är att det tar så mycket tid 
älskar de sina hästar och sin livsstil, trots att deras sociala liv och övriga fritid blir begränsade. De har 
funnit former för hur de kan kombinera skolarbete och häst under perioder då det är mycket att göra i 
skolan. Båda flickorna visar bland annat prov på ansvarskänsla och planeringsförmåga. 

Nyckelord: Djurassisterad pedagogik, gymnasieungdomar, hästar, hästflickor, skola, skolarbete 

 

English 

Animal assisted pedagogy (AAP) has several possible applications in the modern school. Animals have a 
positive effect to the school’s social environment. Animals also have beneficial effect on the students’ 
concentration ability, motivation and problem-solving. Also the learning is more efficient, children that 
reads to a dog learns to read faster than other children. Animals are effective in development of children’s 
empathy too, especially for boys. Dogs are most commonly used in AAP, but horses might fill several 
important functions as well. Horses are social animals; they easily bond with humans and include us in 
their social environment. Since horses are so responsive to people’s state of mind one has to learn self-
control. Being around horses gives adolescents increased self-esteem, higher social skills and lessened 
depression symptoms. In a stable there is also natural to interact with other people since there are a lot of 
things you cannot do own your own. This makes the stable an environment where you practice your 
cooperative abilities and your helpfulness towards others. In the company of horses one also must learn to 
take a lot of responsibility, including making important decisions. Through this, adolescents also grow 
more secure in their role, which increases the self-esteem in itself. Nora and Laila, that is two girls 
interviewed in the study, have both been around horses since they were little. Despite that they agree that 
the biggest disadvantage with the interest for horses is that it takes so much time, they love their horses 
and their lifestyle, even though it limits their opportunities to be social with friends and perform other 
activities. They have succeeded in creating solutions on how to combine schoolwork and the care of their 
horse. Both girls show, amongst other things, great abilities in responsibility and planning of their time. 

Keywords: Animal assisted pedagogy, adolescents, horses, horse girls, school, schoolwork 
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Förord 

Relationen mellan människa och djur är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat eftersom djur är mitt 
största intresse i livet, och jag har en särskilt stor passion för hästar. Detta intresse har också styrt mitt 
yrkesval då jag utbildat mig till naturbrukslärare. För mig är rollen som naturbrukslärare ett utmärkt sätt att 
kombinera mitt stora intresse för djur med min andra passion i livet; att undervisa om djur. Idén till detta 
arbete var mer eller mindre färdig redan när jag började på lärarutbildningen. Jag var helt säker på att jag 
ville skriva ett examensarbete som kastar ljus på ett ämne som tidigare varit mycket ouppmärksammat; hur 
djur kan komma till användning i det pedagogiska arbetet i skolan, och då med särskilt fokus på hästar.  

Det har varit ett utmanande arbete på många sätt därför att disciplinen som behandlar relationen mellan 
människa och djur till stor del är tvärvetenskaplig och svåröverskådlig. Att djurs potential som pedagogiskt 
hjälpmedel i skolan dessutom är mer eller mindre outredd har ytterligare försvårat studien. Detta har dock 
fungerat som en ytterligare drivkraft, att lämna ett bidrag till litteraturen om djurassisterad pedagogik känns 
väldigt tillfredsställande. 

Det är dock ett arbete som jag inte hade kunnat klara på egen hand och jag vill därför tacka ett antal 
personer för deras hjälp och stöd:   
De två flickorna ”Nora” och ”Laila” som lät sig intervjuas för studiens räkning, min handledare Gunilla 
Larsen som varit engagerad och lämnat värdefull feedback på mina utkast, min kurskamrat Anna Nilsson 
som bidragit med synpunkter och förslag, min mamma Catarina och syster Maria som stöttat och peppat 
under arbetets gång, och sist men inte minst min man Andreas som fungerat som mitt eviga bollplank och 
inspiratör, och som passat barnen och skött markservicen under denna intensiva period.  

Varmt tack till er alla! 

Louise Hernander  
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1. Introduktion 

Under de senaste åren har man inom flera olika områden uppmärksammat att djur ger 
positiva effekter på oss människor. Djur används idag i allt större utsträckning som 
terapihjälpmedel inom sjukvård, äldreomsorg, missbruksvård, kriminalvård och 
förebyggande friskvård. Ett område som dock ännu är förhållandevis okänt för många 
är djurs eventuella betydelse för barns och ungdomars skolarbete och studieresultat.  

Många djurintresserade ungdomar har egna djur hemma. Även de egna familjedjuren 
kan påverka elevernas skolarbete i positiv eller negativ riktning på flera sätt. Man kan 
misstänka att ungdomar som är vana att ta ansvar för ett eget husdjur lär sig att ta 
ansvar även på ett bredare plan, något som också kan omfatta studierna. Barns och 
ungdomars intresse för sällskapsdjur har kanske aldrig varit så stort som det är idag, 
och det är därför rimligt att tro att djurs positiva effekter kan vara en resurs som också 
kan utnyttjas i skolans värld. 

Det här arbetet redogör för hur relationen mellan människa och djur leder fram till 
djurassisterad pedagogik, vilket är en term för när djur används som pedagogiskt 
hjälpmedel i skolan. Tyngdpunkten för arbetet ligger på hästen, dess potentiella 
betydelse för ungdomars skolarbete och personliga utveckling. För att konkretisera 
resonemangen kring hästens betydelse och för att exemplifiera hur relationen till en 
häst kan påverka ungdomars skolarbete och personliga utveckling har två unga 
hästägare intervjuats. En vanligt förekommande uppfattning är att ansvaret för en häst 
kräver mycket tid och att det till en del begränsar möjligheterna till socialt umgänge 
med jämnåriga kamrater. Vad tycker de unga hästägarna själva om detta? Vad kan 
lärare och annan skolpersonal lära sig av att ta del av relationen mellan ungdomar och 
deras hästar? Är det kanske så att relationen till en häst till och med kan vara till nytta 
för elevers skolarbete?   
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att ge en introduktion till relationen mellan människa och djur, 

samt hur bandet mellan människa och djur påverkar oss människor.  

2.1 Relationen mellan människa och djur 

Relationen mellan människa och djur är historiskt sett mycket gammal. Man började 

hålla husdjur för åtminstone 10.000 år sedan, och då först i form av hundar (Clutton-

Brock, 1995, s. 10). Idag är bandet mellan djur och människa så väletablerat att det till 

och med fått en benämning; HAB (human-animal bond), och en definiton 

(författarens översättning); ”HAB är den ömsesidigt fördelaktiga relationen mellan människor 

och andra djur som präglas av beteenden som är essentiella för båda parternas välfärd. Detta 

inkluderar, men begränsas inte till, känslomässig, fysisk och psykisk interaktion mellan människor, 

andra djur och deras omvärld.” (Committee on the Human-animal Bond, 1998 - citerat i: 

AAHABV, 2002).  

2.1.1 Betydelsen av bandet mellan människa och djur 

 

Man har inom veterinäryrket länge talat om bandet mellan djurägare och djur, och 

smådjursveterinärer har många gånger fått erfara att djur blir sjuka och till och med 

avlider om bandet till dess ägare försvagas eller bryts, exempelvis vid en lång 

konvalescens på djursjukhus (Molgaard & McComas, 2002). Med anledning av detta 

har man börjat uppmärksamma behovet av mer forskning på området inom 

veterinärmedicinen, och alla veterinärutbildningar har nu framför sig att 

uppmärksamma blivande veterinärer på betydelsen av HAB (Molgaard & McComas, 

2002).  

     Även om forskningen kring betydelsen av HAB är marginell och kraftigt 

underfinansierad (Walsh, 2009) så är det dock inte bara inom veterinärmedicinen som 

man uppmärksammar människors och djurs påverkan på varandra. Faktum är att djurs 

positiva påverkan på oss människor har varit föremål för vetenskapliga studier sedan 

slutet på 1960-talet (Rayment, 2004; Klish, 2009). Sedan dess har forskningsfältet 

utökats och idag finns gott om vetenskapliga belägg för att sällskapsdjur inverkar 

positivt på människors hälsa på en rad sätt (Brown, 2002; Walsh, 2009). Det finns idag 
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också ett antal termer som definierar användningen av djur i olika sammanhang med 

syfte att inverka positivt på oss människor. Några av de mest vedertagna är AAA 

(Animal Assisted Activities), vilket är ett samlingsnamn för i stort sett alla 

användningsområden där djur fungerar exempelvis som assistenter eller terapeuter, 

AAE/AAP (Animal Assisted Education/Pedagogy), vilket innebär att djur används i skolan 

i olika sammanhang, samt AAT (Animal Assisted Therapy) vilket innebär djur i olika 

terapiformer framförallt inom vården (Valinová, 2006).   

2.1.2 Djurs positiva effekter på människor      

Det är konstaterat att djur bidrar till minskad stress, sänkt blodtryck och minskad 

användning av mediciner hos patienter i vården, högre överlevnad hos patienter med 

hjärt- och kärlsjukdomar, lägre förekomst av våld och självmord inom kriminalvården 

samt bättre fysisk hälsa och kognitiv funktion hos personer i allmänhet (Connor & 

Miller, 2001; Klish, 2009; Walsh, 2009; Müllersdorf, 2010). 

     På liknande sätt har man börjat forska om HAB:s betydelse för oss människor på 

det personliga planet och resultaten visar att relationen till ett sällskapsdjur kan vara 

både djupare och viktigare för oss än relationen till en annan människa (Brown, 2004). 

Det är heller inte ovanligt att förlusten av ett älskat husdjur upplevs som lika jobbig 

eller till och med värre än förlusten av en släkting (Belk, 1996). Barn och djur tycks 

dessutom ha en alldeles speciell relation. Djur ger barn glädje, kunskap, tröst, 

kontinuitet i vardagen och ovillkorlig kärlek (Walsh, 2009). Samtidig betraktas ofta 

husdjuret som ett syskon, särskilt av ensambarn (Belk, 1996). Barn med föräldrar som 

arbetar väldigt mycket tenderar också att betrakta sina husdjur som särskilt viktiga 

vänner jämfört med barn vars föräldrar är hemma mycket (Melson m.fl., 1991, citerat 

av Agantyr & Eklund, 2010) .   

2.1.3 Djurs negativa effekter på människor      

Husdjur är till stor del positiva för oss människor, men det finns också forskning som 

visar att fastän djurägare ofta mår fysiskt bättre så är deras mentala hälsa tvärtom 

generellt sett sämre än icke-djurägares (Müllersdorf m.fl., 2010). Det kan dock vara så 

att personer med depressiva tendenser också skaffar husdjur i större utsträckning (a.a).  

     Djurägare tenderar också att oftare ha besvär med värk i huvud, nacke, axlar och 

armar än icke-djurägare (a.a). Djur kan också ha negativa effekter på barn. 
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Syskonrivalitet brukar i normala fall handla om att vinna föräldrarnas kärlek och 

uppskattning, men i en familj med husdjur kan rivaliteten utökas till att man vill vara 

den som är mest omtyckt av husdjuret (Belk, 1996). 

     Det finns också en allmän uppfattning om att husdjur orsakar allergier, framförallt 

hos små barn, och det stämmer att barn med astma i familjen har större risk att 

utveckla astma själva (Perzanowski m.fl., 2002). Efter att en rad forskningsprojekt 

gjorts kring husdjur och allergi så måste dock uppfattningen att djur orsakar allergier 

hos barn numera omvärderas. Faktum är att barn som växer upp i ett hem där det 

finns husdjur utvecklar en motståndskraft mot dessa allergener, och husdjuret fungerar 

därmed tvärtom som ett skydd mot utvecklande av både tillfällig och långvarig astma 

(Perzanowski m.fl., 2002).    

2.1.4 Relationen mellan människa och djur utifrån genus 

Baserat på den forskning som gjorts under många år kan man idag säga att kvinnor 

generellt sett är mer positivt inställda till djur än män, vilket visar sig genom att de är 

mer engagerade i djurskyddsfrågor, mer kritiska till jakt och djurplågeri och är också 

betydligt mer fästa vid sina husdjur än män (Herzog, 2007). Män och kvinnor har 

också olika nivåer av empati, vilket står i nära relation till hur positiv man är till djur. I 

ett nyligen avslutat forskningsprojekt på Mälardalens högskola visade det sig att pojkar 

i tidig skolålder behöver hjälp för att utveckla sina empatiska förmågor, medan flickor 

tycks klara av att utveckla sin empati på egen hand (Angantyr & Eklund, 2009).    

2.2 Relationen mellan häst och människa 

Relationen mellan häst och människa är även den mycket gammal. De första bevisen 

för interaktion mellan människa och häst är 15 000 år gamla, men hästens roll var då 

som bytesdjur för mänskliga jägare (McGreevy, 2004, s. 4). Hästens roll som riddjur 

kom senare, men är fastställd till åtminstone 4300 år f.Kr (a.a). Idag har hästen en 

självklar roll i vårt svenska samhälle, både som husdjur, rekreation och tävlingsredskap. 

Det finns idag 285 000 hästar i landet, och Sverige är ett av de hästtätaste länderna i 

Europa (HNS, 2010). Det är uppenbart att hästen är viktig för oss människor, men det 

är kanske inte lika uppenbart varför det är på det sättet.   
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2.2.1 Varför just hästar? 

Umgänge med hästar är positivt för oss människor på många olika sätt. Hästar är 

mycket sociala, har lätt för att knyta an till människor och inkludera oss i sin sociala 

flockstruktur (McCormick & McCormick, 1997, s. 26). Dessutom är hästar tydliga med 

att sätta gränser i umgänget med människor, gränser som sedan kan komma att 

förändras vartefter relationen mellan människa och häst fördjupas (McCormick & 

McCormick, 1997, s. 132). Eftersom hästar är extremt lyhörda för människors 

sinnesstämning så innebär också nära umgänge med hästar att man måste lära sig 

självbehärskning för att relationen skall bli fruktsam (Kohanov, 2003, s. 224). Ett 

sådant exempel kan vara när man vill tävla med sin häst, och trots att hästtävlingar är 

en stressig miljö för både hästar och ryttare så måste man här ha förmåga att hålla 

huvudet kallt och att i första hand få hästen att känna sig trygg, något som i de fall 

man lyckas med detta är mycket stärkande för självkänslan (Klish, 2009).  

     I de fall hästar används som terapihjälpmedel för personer med psykiska besvär så 

är just relationen till hästen det patienterna själva betraktar som den viktigaste 

skillnaden mellan hästrelaterad terapi och andra terapiformer (Bizub m.fl., 2003).   

     Att respektera och värna om hästens acceptans för beröring och närhet, kan också 

göra ungdomar medvetna om sitt eget behov av just detta (Rayment, 2004). När en 

ung person gradvis lär sig att kommunicera med hästen på ett sådant sätt att en 

oinvigd inte kan observera de finstämmiga signalerna så ger det en känsla av 

samhörighet och partnerskap, något som är mycket positivt för ungdomar – särskilt 

för ungdomar med sociala problem (Rayment, 2004).  

2.2.2 Ridning som terapiform  

Ridning inverkar positivt på oss människor på flera sätt och när man talar om hästar 

som terapihjälpmedel är det kanske framförallt ridning man kommer att tänka på, även 

om hästar också kan användas inom psykoterapi (se nedan). Den internationella 

termen för användning av hästar i terapi är EAT (Equine Assisted Therapy), och i 

Sverige är den korrekta benämningen HUT (hästunderstödd terapi), i dagligt tal 

ridterapi (IRT, 2010).  

     Ridning är väletablerat som rehabilitering och möjlighet till motion för personer 

med såväl tillfälliga som kroniska fysiska funktionsnedsättningar (King, 2007). Även 

personer med psykiska sjukdomar som schizofreni och depression kan bli hjälpta av 
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ridning och umgänge med hästar som terapiform genom att det ger en ökad 

självkänsla och utvecklade sociala förmågor (Burgon, 2003). Att kunna kontrollera ett 

så stort djur som en häst och få den att lyda är självförtroendehöjande i sig själv (Klish, 

2009), men regelbunden ridning ger också ökad motivation, och kan bidra till en 

känsla av att man gör något meningsfullt med sin tid (Bizub m.fl., 2003). Det finns 

forskare som hävdar att hästens rytmiska rörelser är gynnsamma för oss människor 

och att dem tillsammans med den finstämmiga ordlösa kommunikationen mellan häst 

och ryttare påminner om att dansa (a.a).  

2.2.3 Användning av hästar i psykoterapi 

Hästar har på senare tid fått en viktig roll som terapihjälpmedel för ungdomar, 

exempelvis vid sociala störningar och missbruksproblem. Forskning visar att umgänge 

med hästar bidrar till att ge ungdomar ökat självförtroende, större social kompetens 

och minskade depressionssymptom (Klish, 2009). Golin & Walsh (1994) menar att det 

är lättare för ungdomar som knutit en relation till en häst eller ett annat djur att sedan 

utvidga sin sociala sfär till att också omfatta andra människor.  

     Hästars känslighet för berörig och förmåga att läsa av människors sinnesstämning 

tros vara en förklarig till varför just hästar fungerar så bra i terapi med barn och 

ungdomar med känslomässiga störningar (McCormick & McCormick, 1997). Man har 

sett att hästar kan underlätta för barn och ungdomar att hitta en balans mellan sina 

underliggande känslor och sina faktiska känslouttryck, och att detta skapar en känsla av 

harmoni som gör det lättare att hantera sina känslor (McCormick & McCormick, 1997; 

Kohanov, 2003, s. 93).  

     Man måste dock beakta att forskningen kring användning av hästar som 

terapihjälpmedel inte är tillräcklig, och många utförda studier har haft karaktären av 

pilot- och/eller korttidsstudier, vilket gör att behovet av mer långsiktig forskning och 

är stort (Selby, 2009). De resultat som finns är dock lovande, och det finns flera 

studier av hög kvalitet där man fått hög signifikans för att hästar verkligen kan ha 

positiva effekter på människors mentala hälsa (Selby, 2009).    

     I Sverige har hästar använts inom handikappridning på ridskolor och annan fysisk 

rehabilitering ganska länge, men hästar som psykoterapi är förhållandevis nytt. Carolyn 

Dahl är utbildad psykoterapeut och driver ett av de få företagen med affärsidén att 

använda hästen som redskap för personlig utveckling. Företaget heter Equestria och 

ligger utanför Nyköping i Södermanland (Equestria, 2003). Här arbetar man 
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huvudsakligen med hästarna från marken, och det är inte ridningen som utgör det 

terapeutiska värdet, utan kommunikation, kroppsspråk och målmedvetenhet är det 

centrala i träningen med hästen (Equestria, 2003).    

2.3 Vad är djurassisterad pedagogik? 

Djur som pedagogiskt hjälpmedel i skolan är sällan omskrivet i litteraturen eftersom 

detta är ett outforskat och inte särkskilt utbrett område, varken inom vetenskap eller 

inom praktisk pedagogik (Kalinová, 2006). ISAAT (International Society for Animal 

Assisted Therapy) omnämner dock djurassisterad pedagogik (AAP, animal-assisted 

pedagogy eller AAE, animal assisted [special] education) som ett tillämpningsområde för 

djurs positiva effekter på oss människor (ISAAT, 2010).  

     Medan AAP är så gott som okänt i Sverige så är det på frammarsch i fler andra 

länder. Exempelvis i Tyskland finns en hel del aktivitet på området (kallat 

”tiergestützten Pädagogik”). År 2004 bildades ESAAT (European Society for Animal 

Assisted Therapy) i Österrike och man har djurassisterad pedagogik som ett av sina 

verksamhetsområden, både med avseende på att utveckla metoder för djurrelaterad 

pedagogik samt att ta fram hygieniska och praktiska lösningar för användning av djur i 

undervisningen (ESAAT, 2010). Veterinärhögskolan i Wien planerar också att starta en 

programutbildning med inriktning på AAT; Animal Assisted Therapy (ESAAT, 2010). 

Idag finns inga nordiska medlemmar anslutna i ESAAT, men dock är ett flertal tyska 

och österrikiska organisationer och föreningar medlemmar.     

     ISAAT, den internationella organisationen för djurassisterade aktiviteter uppger i 

sina rekommendationer att vanliga lärare med kännedom och kunskap om djur kan 

hålla i undervisning med djurassisterad pedagogik, men att en specialpedagog kan göra 

undervisningen mer terapeutisk och målinriktad (ISAAT, 2010). Organisationen bidrar 

till vidareutbildning av lärare och specialpedagoger i djurassisterad pedagogik genom 

olika samarbetsorganisationer i världen (ex. Tyskland, Japan, Brasilien och Spanien), 

men ingen sådan utbildning finns ännu i Sverige.    

     Det vanligaste djurslaget som används i den här typen av pedagogik är hundar 

(Valinová, 2006). Hunden är så etablerad inom AAT och AAE att hundrelaterad 

terapi/pedagogik till och med har fått en egen term; canisterapi (Valinová, 2006).    
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka forskningsläget kring relationen mellan människa 

och djur, med särskilt fokus på hästar, och hur relationen mellan människa och häst 

kan påverka ungdomars lärande och personliga utveckling. Syftet är också att genom 

intervjuer med unga hästägare komplettera litteraturstudien, genom att exemplifiera 

och konkretisera hur umgänge med hästar kan påverka skolarbete och personliga 

utveckling. Denna studie är ämnad att belysa den djurassisterade pedagogiken, att 

väcka intresse för vidare studier inom detta och att uppmärksamma pedagoger och 

andra anställda inom skolans värld på hur umgänge med hästar kan påverka elevernas 

skolarbete, personliga utveckling och sociala liv. 

Frågeställningar: 

 Vilken betydelse kan djur ha som pedagogiskt hjälpmedel i skolan? Finns det 

någon forskning som behandlar detta? 

 Har hästen någon roll att fylla i den djurassisterade pedagogiken?  

 Hur kan umgänge med hästar påverka elevers skolarbete?  

 Hur påverkas ungdomars personliga och sociala utveckling av umgänge med 

hästar?  
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4. Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Arbetet har utförts som en kvalitativ undersökning, genom en litteraturstudie och en 
intervjustudie. Litteraturstudien genomfördes genom en genomgång av forskningsläget 
kring människa-djurrelationen med särskilt fokus på relationen mellan människa och 
häst, samt kring djurassisterad pedagogik. Förutom litteraturstudien har två 
kompletterande djupintervjuer gjorts.  

4.2 Urval 

Litteraturgenomgången begränsas av att det finns mycket ont om litteratur som berör 
djurs påverkan på elevers skolarbete, men i de fall sådan litteratur har funnits att tillgå 
har den inkluderats i arbetet. Vidare har litteraturstudierna riktats mot publikationer 
som berör relationen mellan människa och djur avseende effekter på fysisk och mental 
hälsa. Litteraturen avsåg då framförallt relationen mellan barn/ungdomar och djur, 
samt hur ungdomars utveckling påverkas av att ha husdjur i hemmet eller i närmiljön, 
men också hur djur kan användas i olika terapiformer. Tyngdpunkten för 
litteraturstudien ligger på hur djur kan användas i skolan, på relationen mellan häst och 
människa samt hästars påverkan på hästflickors personliga och sociala utveckling. 
Litteraturen som ligger till grund för litteraturstudien är från åren 1994-2010, med den 
största andelen från det sista decenniets senare år.  

De intervjuade gymnasieeleverna går båda på naturbruksprogrammets 
hästhållningsinriktning (för information om naturbruksprogrammet och 
programinriktningen se bilaga 3). På den aktuella skolan där Laila och Nora går har 
man hästundervisning minst 12 timmar per vecka. Dessutom har de APU 
(arbetsplatsförlagd utbildning) hos professionella ryttare en dag i veckan. De valdes ut 
med anledning av att de har egen häst och båda två anses av sina lärare vara ambitiösa 
i skolan, vilket bedömdes vara relevant för denna studie då en del av syftet är att 
undersöka hur elever hanterar kombinationen av skolarbete och hästägandeskap. 
Frånsett detta baserades inte urvalet på några andra kriterier. Skolan där studien 
utfördes är väldigt liten, vilket i sig begränsar urvalet avsevärt. De intervjuade eleverna 
går på en friskola med cirka 70 elever i Mellansverige. De går i samma klass och har 
således samma arbetsbelastning i skolan, de är båda 19 år gamla, går i tredje årskursen 
och båda är flickor. Att dessa förhållanden är likvärdiga för båda eleverna gör att 
resultaten av intervjuerna blir mer tillämpningsbara i ett jämförande resonemang, och 
valet av två elever från samma klass har alltså skett medvetet.  

4.3 Genomförande av undersökning 

Litteraturstudien genomfördes genom litteratursök på databasen PubMed samt 
sökmotorn GoogleScholar, vilket är ett webbaserat sökverktyg för vetenskapliga 
publikationer. Sökord har varit ”human animal bond”, children, pets, school, 
adolescents, horses, ”animal assisted therapy”, pedagogy, ”horse girls” samt olika 
kombinationer av dessa (svensk översättning av orden: “bandet människa-djur”, barn, 
sällskapsdjur, skola, ungdomar, hästar, djurassisterad terapi, pedagogik, hästflickor). 
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Flera artiklar och publikationer har också funnits i författarens ägo sedan dennes 
tidigare studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Huvuddelen av litteraturen i arbetet 
är hämtad från vetenskapliga publikationer, som samtliga finns redovisade med 
fullständig hänvisning till vetenskaplig tidskrift, volym samt nummer i referenslistan. I 
de fall publikationer ej publicerats i en vetenskaplig tidskrift men finns i elektroniskt 
format (ex. vid mastersuppsatser på utländska universitet) så finns den fullständiga 
webbadressen redovisad i referenslistan tillsammans med datum då den användes som 
referens. En mer utförlig referenslista med källhänvisningar finns som bilaga 2 till detta 
arbete.    

Intervjuerna utfördes av författaren. Varje intervju utfördes enskilt, utan närvaro av 
några andra åhörare, i ett för eleverna bekant rum i skolans lokaler. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av diktafon och sammanställdes i skriftlig form i efterhand. 
Intervjufrågorna var på förhand bestämda och samma frågor ställdes till de båda 
eleverna, med undantag för enstaka följdfrågor i syfte att förtydliga svaret. Varje 
intervju tog cirka 30 min och eleverna hade möjlighet att utveckla svaren så mycket de 
själva ville. Intervjun utformades utifrån Carlström & Carlström-Hagmans (2006) idéer 
kring intervjustudier.   

4.4 Etiska överväganden 

De båda intervjuade eleverna är över 18 år, och är således myndiga och inget tillstånd 
från målsman har behövts för att kunna genomföra intervjuerna. Det har dock 
poängterats att eleverna kommer att förbli anonyma i det färdiga arbetet, och de namn 
som förekommer i texten är fingerade. Inga personuppgifter finns lagrade i 
författarens ägo och någon sådan information kan således inte komma någon obehörig 
till del. Elevernas samtycke till deltagande i intervjuerna kontrollerades några dagar 
före, samt i direkt anslutning till att intervjun genomfördes. De intervjuade 
ungdomarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att informationen som 
framkom under intervjuerna inte kommer att användas för något annat syfte än till 
denna studie. Informanterna fick dessutom en beskrivning av studiens syfte och 
genomförande. Inget beroendeförhållande mellan informanter och intervjuare 
bedömdes föreligga. Frågorna bedömdes inte vara av någon etiskt känslig art så att 
vidare etiska överväganden var nödvändiga.    

4.6 Metoddiskussion  

Litteraturstudien har varit förhållandevis svår att genomföra eftersom relationen 
mellan människa och djur är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket gör att det är svårt att få 
en god överblick över den litteratur som publicerats. Det är såväl det 
socialvetenskapliga, pedagogiska, samhällsvetenskapliga, medicinska och kognitiva 
forskningsfälten som intresserar sig för detta ämne, vilket gör att publikationerna är 
svåröverskådliga. På senare år har också ett antal intressanta C-uppsatser som berör 
ämnet publicerats på ett flertal svenska universitet och högskolor. Dessvärre 
accepteras inte dessa som litteratur i det ramverk som detta arbete har att förhålla sig 
till, vilket tyvärr gör att det senaste som skrivits på ämnet i Sverige inte kan redovisas 
här.    

Självfallet kan man inte heller dra några banbrytande slutsatser av en intervjustudie 
med bara två elever, men det har heller inte varit syftet med arbetet. Eftersom det 
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övergripande syftet var att belysa och väcka intresse så var bedömningen att de två 
intervjuerna kompletterar litteraturstudien genom att konkretisera och exemplifiera 
hur skolarbete och personlig utveckling kan påverkas av stort umgänge med hästar. 

Något annat som hade varit intressant att få med i studien vore att intervjua lärarna 
om deras perspektiv på elevernas hästintresse och hur detta kan påverka 
undervisningen och skolarbetet. Detta vore intressant att utveckla i framtida studier.  
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5. Resultat 

Detta avsnitt är uppdelat i två resultatdelar där den första består av en litteraturstudie 

och den andra av en kompletterande intervjustudie. 

 

5.1 Litteraturstudie  

       I detta avsitt redovisas resultatet av en litteraturstudie kring användning av djur som        

       pedagogiskt hjälpmedel i skolan, samt hur relationen mellan människa och häst kan ha    

       betydelse för den personliga och sociala utvecklingen.  

5.1.1. Hur djur kan användas i skolans värld 

Djurs positiva effekter på oss människor har börjat uppmärksammas mer och mer 

inom olika områden, framförallt inom vården, men djuren kan också ha flera 

intressanta roller i skolans värld.  

Djurassisterad pedagogik för läsutveckling 

Det är sällsynt att djur används i den vanliga skolundervisningen med friska barn och 

ungdomar, djurs medverkan brukar som nämnts tidigare ha ett terapeutiskt syfte även i 

skolan, men det finns dock några få exempel på projekt där man tar till vara djurs 

positiva effekter på oss människor enbart i pedagogiskt syfte.  

     I USA finns dock flera projekt som går ut på att barn får lära sig att läsa samtidigt 

som det är en hund närvarande. Huvudsyftet är att barnen skall läsa för hunden, och 

på så sätt överbrygga sin blyghet, oro och eventuella inlärningssvårigheter (Walsh, 

2009). Exempel på sådana projekt är ”Sit Stay Read!” (2010; Chicago), R.E.A.D (2009; 

Salt Lake City), Reading with Rover (2010; Washington) och Read to a Dog (2009; 

Tuscon).  

     Sit Stay Read-programmet har visat sig mycket framgångsrikt och barnen lär sig att 

läsa 20% snabbare än barn utanför programmet (Sit Stay Read, 2010). Organisationen 

bakom ”Reading with Rover”-programmet vittnar om att eleverna blir mer motiverade 

att läsa och att de till och med anmäler sig frivilligt till högläsning i klassen, att de får 

ökad självkänsla och blir mer delaktiga i skolarbetet i allmänhet (Reading with Rover, 

2010). R.E.A.D-projektet vittnar om att barnen blir mer avslappnade i hundens 

närvaro, att de får bättre närvaro i skolan och lämnar in sina läxor i tid (Intermountain 
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Therapy Animals, 2009). Read to a Dog-programmet i Tuscon är ett initiativ från ett 

kommunalt bibliotek, dit hundarna kommer regelbundet för att öka barns läslust. Man 

anser att hundarna skapar den perfekta läsmiljön eftersom de aldrig rättar eller klagar, 

de accepterar sagan som barnet läser den (Pima County Public Library, 2009).  

Djurrelaterad beteendeterapi i skolan 

     Det finns också exempel på studier där man låtit skolbarn och äldre studenter möta 

djur på skoltid, då syftet inte primärt har varit pedagogik och lärande, utan som en slags 

terapiform för barn och ungdomar med olika problembeteenden.  

     I ett projekt (Katcher & Teumer, 2006) för skolbarn med särskilda behov byggde 

man upp undervisning kring bondgårdens djur, vilka sociala och beteendemässiga 

behov de har, vilka egenskaper man som djurskötare behöver ha och respektive 

djurslags specifika krav på sin miljö. Man var också noga med att ge eleverna ett 

perspektiv på djur som sociala varelser och att relationen mellan människa och djur är 

av ett socialt slag. Programmet pågick under fyra år, och eleverna fick denna 

undervisning en gång i veckan, två timmar per gång. Resultaten visade att elevernas 

destruktiva och överaktiva beteenden minskade under dessa undervisningstillfällen, 

och deras koncentration var också betydligt bättre än under den vanliga 

undervisningen. Faktum är att programmet visade sig lika effektivt som medicinering 

hos elever med ADHD. Man såg också andra positiva effekter som ökat 

ansvarstagande, ökad acceptans för vuxnas auktoritet och större vilja hos eleverna att 

lära av varandra.   

     Som tidigare nämnts så är hundar flitigt använda inom AAT. I ett österrikiskt 

forskningsprojekt testades skolbarns utveckling av sociala beteenden genom att en del 

av undervisningen inkluderade umgänge med hundar (Tissen m.fl., 2007). Man fann 

att hundarna hjälpte barnen att minska sin aggressivitet mot varandra och lärarna 

upplevde att elevernas sociala kompetens generellt sett ökade. Man fann också att den 

mest effektiva metoden var konkreta praktiska övningar som inkluderade hunden, 

framför att hunden bara var närvarande, utan särskilt syfte.     

Empatiutveckling i skolan med hjälp av djur 

Barn i lågstadieålder som regelbundet får möta djur på skoltid och därmed får lära sig 

om hur djur fungerar och vilka behov de har, också får en mer positiv attityd till djur 

(Nicoll m.fl., 2008). I Sverige finns ett projekt som ett samarbete mellan Djurskyddet 

Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen, kallat REDE (Respekt Empati Djur Etik). 
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Projektet går ut på att barn skall utveckla sin empati genom olika övningar där de 

exempelvis får lyssna på berättelser om djurs egna upplevelser och para ihop bilder på 

djur och människor med olika känslouttryck (REDE, 2010; Angantyr & Eklund, 

2009). Forskning visar nu att projektet ger en mycket stor effekt på pojkars 

empatiutveckling, där yngre pojkar som deltagit i REDE-projektet till och med hade 

större empati än äldre pojkar som inte gjort det (Angantyr & Eklund, 2009). Forskarna 

tror att det är projektets metod för att medvetandegöra barn om andras känslor som 

gör det framgångsrikt. Flickor som inte deltagit i projektet hade dock lika stor empati 

som flickor inom projektet, vilket forskarna misstänker kan bero på flickors generellt 

sett större grad av empati för andra varelser.    

     Det är vetenskapligt klarlagt att umgänge med djur kan hjälpa barn att utveckla 

empatiska förmågor. I en studie fann man att barn som föredrog hästar som 

favoritdjur framför hundar och katter hade större empati än andra barn (Daly & 

Morton, 2006). Studien svarar dock inte på om barn med stor empati lättare fastnar för 

hästar, eller om det är hästarna som bidrar till barnens utvecklande av empatiska 

förmågor. Studien visade också att flickor generellt sett är mer empatiska än pojkar, 

vilket är intressant med tanke på att hästintresse normalt är associerat med flickor. Det 

senare får också stöd i en tidigare studie, där man kom fram till att flickor tenderar att 

vara mer positiva till hästar än pojkar (Bjerke m.fl., 1998). Högre grad av empati skulle 

alltså kunna förklara varför flickor är intresserade av hästar i större utsträckning än 

pojkar.  

5.1.2 Hästar som pedagogiskt och terapeutiskt hjälpmedel i skolan  

Det finns faktiskt ett begrepp för användning av hästar som pedagogiskt hjälpmedel i 

skolan, nämligen Equine Assisted Education, EAE (på svenska blir en direkt 

översättning ”hästassisterad pedagogik”). Företeelsen är ännu ung och begreppet är 

därmed ännu inte heller helt vedertaget.  

Hästassisterad pedagogik 

EAE började utvecklas i början på 2000-talet på Prescott Collage, USA, bland annat av 

Paul Smith och Leif Hallberg. Till en början var det tänkt som en övning i 

gruppdynamik för elever som gick en ledarutbildning för folk inom upplevelse- och 

äventyrsbranschen (Hallberg, 2008, s. 381). Detta ledde så småningom till utvecklandet 

av EAE för användning i den vanliga skolan, från lågstadiet upp till gymnasiet (a.a). I 
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boken ”Walking the way of the horse” (Hallberg, 2008) finns ett kapitel som handlar 

om hästassisterad pedagogik, dess tillämpningsområden, hur man kan gå tillväga och 

några praktiska exempel från verkligheten. Hallberg är noga med att påpeka att EAE 

inte är tänkt som psykoterapi eller beteendeterapi för ungdomar med mentala och 

sociala problem. Han menar att det finns andra hästassisterade terapiprogram för 

detta, och att man inte är redo för hästassisterad pedagogik om man inte är i 

någorlunda mental balans.  

     Övningar som involverar hästar kan med fördel användas för teambuilding i 

skolan, något som ökar elevernas samarbetsförmåga, sociala kompetens och empati 

(a.a., s. 382). Betydelsen av sammanhållning blir också uppenbar för elever i en klass 

när de får arbeta med hästar i en starkt sammanhållen flock. I en sådan kontext kan 

man som lärare/pedagog lägga in övningar där elevernas egen sammanhållning blir 

betydelsefull och därmed stärkt (a.a., s. 384).  

     Hallberg (s. 390-391) berättar också om ett verkligt exempel på hur EAE kan 

användas. En Montessoriskola i Arizona, USA, inledde ett EAE-program där eleverna 

hade tre temadagar var tredje månad under ett helt läsår. Temadagarna innehöll till stor 

del hästrelaterade övningar, men för att hålla grupperna små la man också in andra 

praktiska moment som paddling och bergsklättring. Eleverna fick lära sig enkel 

hästhantering, hur man beter sig i umgänge med hästar och fick enkel ridundervisning 

i skritt. Övningarnas syfte var att ge eleverna grundläggande kunskaper om hästar, öka 

deras samarbetsförmåga och utveckla deras kommunikationsförmåga. Eleverna fick 

också läxor som skulle utföras mellan lektionspassen. Mellan temadagarna, när 

eleverna var i sin vanliga skolmiljö och hade vanlig undervisning, arbetade läraren för 

att återkoppla till temadagarna med hästarna, både när konflikter uppstod i klassen och 

när något behövde levandegöras genom konkreta erfarenhetsbaserade exempel. Både 

läraren och eleverna ansåg programmet mycket lyckat och värdefullt, särskilt med 

avseende på klassens sammanhållning och studieklimatet.        

Hästassisterad pedagogik på frammarsch 

     Det finns också andra exempel på hästars användning inom 

utbildningssammanhang i USA. På University of Minnesota har man exempelvis sett 

mycket positiva resultat av ett program som går ut på att veterinärstudenter får sköta 

om universitetets hästar som används som försöksdjur i veterinärundervisningen 

(Wilson, 2002). Studenterna får varsin sköthäst och de promenerar med dem, ryktar 
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dem och pysslar om dem, något som blivit mycket uppskattat av så väl studenter som 

universitetslärare. 

     Trots att EAE är en ung företeelse så är den på långsam frammarsch även utanför 

USA. På universitetet i Kuopio, Finland, finns ett studieprogram för pedagoger och 

socialarbetare där hästar fungerar som pedagogiskt hjälpmedel för skolbarn och 

skolungdomar (Partanen m.fl., 2006, s. 138). 

     Djurassisterad pedagogik är knappast alls är känt i Sverige, än mindre hästassisterad 

sådan, men det finns några få exempel på att området långsamt börjar etablera sig även 

här. Nordens största aktör inom ridterapi, Ridterapi Novalis, finns i Järna i 

Södermanland. Här arbetar man med sjukgymnastik och annan hästrelaterad terapi, 

och man tillämpar också något man kallar för ”läkepedagogisk ridning”. Man kan 

genom denna metod integrera skolämnen i ridningen och kontakten med hästarna, 

exempelvis att skapa geometriska figurer på ridbanan som man sedan rider efter med 

hästen (Ridterapi Novalis, 2010). 

     Även om Hallberg menar att EAE inte är tänkt som terapimetod för barn och 

ungdomar med psykiska besvär, så har djur en viktig roll att fylla i skolan just som 

terapihjälpmedel, vilket också nämnts tidigare i detta kapitel (se ”Olika exempel på 

djurrelaterad terapi skolan”, s. 9). Detta gäller också hästar. Trotter m.fl. (2008) 

genomförde en studie där 126 skolbarn och skolungdomar som av sina lärare ansågs 

ha inlärningssvårigheter, problembeteenden och/eller sociala problem fick gå i terapi 

med hästar; EAC (Equine Assisted Counceling). Terapin pågick under tolv veckor och 

bestod bland annat av diskussioner kring säker hästhantering, praktiskt arbete med 

hästarnas skötsel och övningar kring hästars beteenden, sinnen och reaktionsmönster. 

Resultatet visade att EAC-terapin hjälpte ungdomarna att minska sin aggressivitet, öka 

sin sociala kompetens, förbättra sin anpassningsförmåga och sin förmåga att lösa 

problem. Studien gav också den generella effekten att överdrivet introverta och 

extroverta beteenden dämpades och förbättrades.  

5.1.3. Allergiproblematiken och djurassisterad pedagogik 

Som tidigare nämnts finns en allmänt vedertagen uppfattning om att allergier mot 

pälsdjur är ett problem då djur vistas i offentliga utrymmen så som på sjukhus och i 

skolor. Utvecklingen mot en mer utbredd användning av djur i terapeutiska 

sammanhang har faktiskt bromsats av en utbredd rädsla för att djuren kan medföra 

hälsorisker för vårdtagare och/eller elever, så som allergier, bit- och rivskador samt 
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trauman exempelvis till följd av omkullspringningar av stora hundar (Biley m.fl., 2002). 

Dock visar studier att hälsoriskerna inte är signifikanta, och att de hälsofrämjande 

effekterna vida överstiger riskerna (a.a.). Fokus bör därför istället ligga på att utveckla 

metoder för säker djurhantering samt säkra smittskyddsrutiner, så att djurens positiva 

effekter på oss människor trots allt kan utnyttjas (a.a.).    

5.1.4. Personlig utveckling i relation till umgänge med hästar 

Unga flickors kärlek till hästar tycks vara världsomspännande, men i norra Europa är 

kulturen kring stallet, hästar och ridning särskilt populär (Rainio, 2009). Umgänge med 

hästar har visat sig ha en rad terapeutiska effekter, både för psyko- och fysioterapi, 

men vilken betydelse har hästintresse och relationen till hästar för den personliga 

utvecklingen?  

Stallmiljöns effekter på hästflickors utveckling 

Stallmiljön och den sociala kontexten kring ridningen kan ha en positiv effekt genom 

att tonårsflickor som tillbringar mycket tid i stallet, och har en god relation till sin 

ridlärare och likasinnade kamrater, får lättare att identifiera och uttrycka sina egna 

känslor (Klish, 2009). Detta sker genom att det ofta blir aktuellt att uttrycka starka 

känslor i en sådan miljö som i ett stall, (exempelvis lycka, glädje, sorg, ilska och 

frustration) och när tonårsflickor ser vuxen personal uttrycka dessa känslor på ett 

konstruktivt sätt får de lättare att relatera till hur de själva kan hantera liknande 

situationer och ändå få utlopp för sina känslor (Klish, 2009).  

     Det blir också lättare att knyta nya sociala kontakter med personer i olika åldrar om 

man delar ett gemensamt intresse, och ungdomar som normalt är tillbakadragna kan 

oftare våga ta chansen till att knyta sociala band i en miljö som präglas av deras största 

intresse – hästar (Klish, 2009). I ett stall blir det också naturligt att interagera med 

andra personer eftersom det finns vissa saker som man inte kan göra på egen hand. 

Därigenom måste man ibland be om hjälp, och på samma sätt måste man också själv 

hjälpa andra. Detta gör att stallet också blir en miljö där man tränar mycket på 

samarbete och hjälpsamhet gentemot andra (Klish, 2009). Tonårsflickor med 

hästintresse får också på ett naturligt sätt lära sig att ta väldigt mycket ansvar, fatta 

viktiga och avgörande beslut och samtidigt på ett konkret sätt se konsekvensen och 

resultatet av detta. Genom detta blir de också trygga i sin förmåga att påverka och 
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bidra, något som är viktigt för tonåringar som ofta känner sig obetydliga och ensamma 

(Klish, 2009).  

     En annan positiv aspekt på stallets betydelse för tonårsflickors utveckling är den 

stabila strukturen kring hela stallmiljön. Det finns mängder av regler och rutiner som 

måste följas för allas säkerhets skull samt för hästarnas välbefinnande, exempelvis 

följer hästarnas utevistelse, utfodringar och stallets öppettider ofta ett noggrant följt 

schema. Det finns vanligen säkerhetsregler kring både ridning och hästhantering, och 

många aktiviteter är regelbundet återkommande (ex. hoppträningar, hovslagarbesök 

eller föreningsmöten). Detta skapar en solid grund för ungdomarna att känna sig 

trygga i när stora delar av deras omvärld och personliga liv är föränderligt under 

tonåren (Klish, 2009). Det kan vara mycket omskakande som händer i skolan, med 

pojkvännen eller i hemmet, men i stallet är saker och ting oftast som vanligt.      

     Det är dock viktigt att påpeka att stallkontexten inte enbart är positiv. Det är till 

exempel mycket hårt arbete i ett stall, som både historiskt och i nutid ofta utförs av 

minderåriga, utan facklig anslutning, med dåliga löner och en stor andel ideellt arbete 

(Hedenborg, 2006). Det är vanligt att ”sysslorna” inte ens betraktas som arbete, och 

betalningen består ofta av att man får rida, trots att motionsridning av hästar i sig 

också är ett arbete (Hedenborg, 2006).  

     Dessutom är det vanligt att flickor i stallet bygger hierarkiska maktförhållanden 

mellan varandra, och även etablerar andra sociala normer som hur man måste klä sig 

och vad man skall prata om (Rainio, 2009).           

  

5.2 Intervjustudie  

       Eftersom relationen mellan hästar, ungdomar och skola inte har utretts knappast alls i      

       litteraturen så genomförde jag en intervjustudie för att exemplifiera hur umgänge med  

       hästar kan påverka gymnasieungdomars skolarbete och personliga utveckling.  

       Intervjuerna gjordes med två flickor, Nora och Laila, på naturbruksprogrammets  

       hästhållningsinriktning våren 2010. 

5.2.1 Förutsättningar för hästägandet 

Nora och Laila har ganska olika livssituation med avseende på boende och 

familjeförhållanden. Laila bor tillsammans med sin mamma i ett radhus på 

centralorten. Hennes pappa och syster bor i en annan stad. Nora bor på en hästgård på 
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landet tillsammans med sin familj. Hon har förutom mamma och pappa också en 

yngre syster på gården. Hon har en egen lägenhet på ett inrett loft på gården, och 

sköter sig ganska mycket själv, men har en nära relation till hela sin familj.  

     Laila har inte särskilt långt pendlingsavstånd till skolan eftersom hon bor på 

centralorten, det tar bara sju minuter med buss. Nora har dock långt att pendla 

eftersom hon bor i en annan kommun. Hon har själv inget körkort ännu, men får 

skjuts av sin mamma till busstationen (15 min) och åker sedan buss därifrån (45 min).   

     Både Nora och Laila började rida som små, Nora när hon var tre år och Laila när 

hon var sex år. Båda flickorna började rida på ridskola och var aktiva på ridklubben 

under många år. Nora fick sin första egna häst när hon var tolv år, medan Laila fick sin 

häst när hon var 17 år.  

     I Noras familj är alla engagerade i hästarna på gården, och både systern och 

mamman har egna hästar. Om sin pappa säger hon:  

     ”Pappa är väl egentligen inte intresserad, men han ställer upp med allting och fixar och donar.” 

Nora har också en pojkvän som brukar vara med stallet, och som ställer upp väldigt 

mycket. I Lailas familj är det bara hon själv som är aktiv med hästar för närvarande, 

men hennes mamma ställer upp och hjälper till. Om sin pappa säger hon: 

     ”Pappa tycker att det är dyrt, men han betalar!”.  

Både Laila och Nora valde gymnasieprogram utifrån sitt intresse för hästar. Båda 

flickorna upplevde att de var lite skoltrötta, och för att hålla motivationen uppe så ville 

de kombinera studierna med sitt största intresse, eller som Laila säger:  

     ”Jag tänkte att det var lättare att klara av skolgången om man har roligt.”  

Båda flickorna började alltså rida i unga år, ridskolan var viktig för dem innan de fick 

egen häst och de har hela tiden haft stort stöd av sina föräldrar i sitt hästintresse.   

5.2.2 Hästägandets betydelse för vardagen 

Nora och Laila har idag varsin häst, även om Nora tidigare haft två. Laila har en D-

ponny som hon helst tränar hoppning med, och Nora har ett halvblod som hon helst 

rider dressyr på. Ingen av flickorna är speciellt tävlingsinriktade, men tävlar och tränar 

gärna om de har tid och möjlighet, dock är det inget som sker med regelbundenhet. 

Både Laila och Nora har ganska god koll på vad deras hästar kostar varje månad, och 
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de hjälper båda till att finansiera kostnaderna genom att de jobbar extra vid sidan av 

skolan. Nora berättar:  

     ”Jag jobbar extra på helgerna på ett café. […] Jag betalar vaccination och hovslagare, eller ja…    

     det är tanken i alla fall, men det brukar inte alltid bli så. Och så köper jag ju utrustning och  

     andra grejer till honom (hästen) och sådär. Och träningar, då brukar jag och mamma betala  

     varannan gång.” 

Laila åker buss till stallet direkt efter skolan och är där i snitt två timmar per gång. Hon 

har dock ordnat en medryttare som hjälper henne med hästen två dagar per vecka. 

Laila har sin häst på ett inackorderingsstall där hon också mockar och gör i ordning 

foder själv, medan in- och utsläpp ingår i stallhyran. Nora, som ju bor på en hästgård, 

har inget pendlingsavstånd men är i stallet nästan all ledig tid. Hon berättar:     

     ”Det är i stort sett minst fyra timmar per dag, varje dag. […] Nu när jag går i skolan så blir det  

     vanligtvis mellan 17.00 och kanske 22.00 på kvällen.”  

Noras familj hjälps åt med in- och utsläpp och fodringar, men hon mockar åt sin egen 

häst varje dag och gör i ordning hans foder. Det är alltså ganska stora skillnader mellan 

hur mycket tid de båda flickorna tillbringar i stallet, vilket framförallt beror på att Nora 

bor på en hästgård medan Laila måste åka kommunalt till stallet. Trots att hela Noras 

familj är engagerad och hjälps åt med hästarna så är hon alltså ändå där mer än dubbelt 

så mycket som Laila, som har sin häst inhyrd.  

5.2.3 Hästens betydelse för den personliga utvecklingen 

På frågan vad flickorna tycker att deras hästar betyder för dem så svarar de bägge 

översvallande. Laila säger:  

     ”Hon är min bästa kompis och jag skulle inte sälja henne för allt i världen. Jag kan verkligen    

     inte förstå hur folk kan sälja sina hästar, det skulle jag aldrig kunna göra! Det är ju min häst!”  

Och Nora säger:  

     ”Han betyder jättemycket. Dels så har man ju hästintresset, det är ju alltid en lycka att vara i    

     stallet. Och sen att det är bra avkoppling. Det blir ju personligt också, särskilt när man har haft  

     en häst så länge – sen han var tre månader – då känner man ju… man blir ju liksom nära  

     varandra.” 

     De har dock samma uppfattning om att det finns för- och nackdelar med att ha 

egen häst. Till fördelarna hör att man får göra som man själv vill, planera och lägga 



 21  

upp ridning och träning utifrån vad som passar en själv – förutom relationen med 

hästen förstås. Laila poängterar också att hon tycker att det är avkopplande att vara i 

stallet, att man tvingas lägga ifrån sig allt annat en stund och får nya krafter när man 

kommer hem igen. De är också väldigt överens om att den största nackdelen är att det 

tar så mycket tid. Nora säger: 

      ”Vissa stunder kan det vara ganska jobbigt när man vill göra annat. När man har annat för      

     sig eller är sjuk eller sådär och man hela tiden måste mocka och tänka efter liksom.”  

Både Laila och Nora tycker också att de har lärt sig mycket av att ha egen häst, och det 

är framförallt ansvarstagandet som de båda nämner, men även att ta kontakt med folk. 

Laila säger:  

     ”Jag har blivit mycket bättre på att ta ansvar och ringa till hovslagaren och sånt. Det tyckte jag   

      var lite jobbigt förut, men nu är det mycket mer naturligt.”  

Och Nora är inne på samma sak:  

     ”Det är just ansvarstagandet och den biten har man ju verkligen blivit stark i och med att man  

     alltid har ett eget ansvar. Och just det här att man har lärt sig mycket kommunikation, även till  

     människor.”  

Flickorna ger liknande svar kring den personliga utvecklingen och de är överens om 

det mesta. Det jobbigaste med att ha häst tycker de är tidsåtgången, och det mest 

positiva tycks vara relationen och kontakten med den egna hästen. Båda flickorna 

uttrycker också att hästägandeskapet har lärt dem ansvar och utvecklat deras sociala 

och kommunikativa förmåga.  

5.2.4 Hästens betydelse för det sociala livet 

Hästen påverkar också flickornas sociala umgänge, i huvudsak beroende på att det tar 

så mycket tid. Nora berättar:  

     ”Det gör ju att det inte blir så mycket socialt umgänge med andra människor. Tyvärr. Just för att    

     man bor där man bor och att man inte har så mycket tid. […] Kompisar och så det finns liksom  

     inte. Det är bara i skolan. Man måste bestämma och göra i ordning så mycket, det är ju inte så  

     att man bara ringer varandra.”  

Laila har lite bättre förutsättningar att umgås med kompisar eftersom hon bor på 

centralorten, och hon går gärna och fikar och shoppar med vännerna. Hennes 

medryttare avlastar henne också på den här punkten. Båda flickorna svarar att de flesta 
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reagerar positivt när de hör att de har egen häst, men de säger också att man kan få lite 

konstiga frågor ibland. Laila säger:  

     ”Ibland verkar folk tycka att det är lite töntigt att hålla på med hästar. Det är ganska mycket  

     fördomar.”  

Och Nora säger:  

     ”Det mesta är ju positivt, men så är det också många som ’åh är det inte dyrt’ och ’tar det inte  

     mycket tid’ och sådär.”  

Både Laila och Nora säger att de har ganska mycket kompisar som inte är 

hästintresserade, men särskilt Nora säger ju samtidigt att hon knappt hinner med något 

socialt umgänge överhuvudtaget.  

5.2.5 Hästens positiva påverkan på skolarbetet 

Nora och Laila tycker båda att de har fördel i skolarbetet jämfört med sina 

klasskamrater som inte har egen häst. De tycker att de har ett annat perspektiv och en 

större insikt i praktiska saker som har med hästar att göra eftersom de har egen häst. 

Nora säger:  

     ”Som till exempel vissa praktiska moment som vi gör har man ju kanske lite mer erfarenhet av   

     än alla andra ju. Och samma sak med ridning och andra saker. Man har ju rutin på ett annat  

     sätt.”  

De kan också träna på vissa moment hemma på sina egna hästar, något som kanske 

inte är lika lätt för dem som inte har egen häst. Båda flickorna har också skaffat sig 

värdefulla kontakter genom sitt hästintresse. Kontakter som de sedan har kunnat 

använda sig av i skolan. Både Nora och Laila har exempelvis ordnat praktikplatser på 

egen hand genom sina kontakter.  

     Ingen av flickorna känner sig mätta på hästar efter att de fått ridning och hästar på 

schemat. Nora tycker att hon fått större utbyte av sin egen häst nu jämfört med 

tidigare, och ju mer hon håller på med hästar i skolan desto roligare blir det också 

hemma. Hon säger:  

     ”När det gäller de teoretiska bitarna så tycker jag faktiskt att jag har större utbyte av hästen nu.   

     För man har ju lärt sig så mycket. Det var ju mycket som man inte hade koll på innan, man har  

     ökat sina kunskaper och det gör ju också att man blir bättre i det praktiska arbetet också.” 
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Både Nora och Laila svarar att de kan rekommendera jämnåriga att ha egen häst under 

gymnasiet, men att det förstås beror på vilken utbildning man går på och att det 

förutsätter att man känner att man orkar. 

5.2.6 Intressekonflikt kring hästen och skolarbetet       

På skolan där de båda flickorna går pågår skoldagen i allmänhet mellan 8.30-15.00 alla 

dagar i veckan. På frågan om hästen någon gång inverkar negativt på skolarbetet så 

säger de båda att det är tidsåtgången till hästen som är problemet. Nora berättar också 

om att det inte alltid går att förutse hur dagen skall se ut när man har egen häst:  

     ”Det kan ju hända vad som helst, hästen kan ju bli sjuk och så får man sitta uppe hela natten  

     och sen försöka prestera dagen efter. Man vet ju aldrig vad som händer.”  

 Laila framhåller att hon inte blir trött och orkeslös efter en dag i stallet:  

     ”Jag orkar mer och bättre efter att jag varit i stallet. Då kan jag sätta mig med skolarbetet när  

      jag kommer hem. Ibland kan man ju känna sig lite trött när man har varit på praktik eller på  

     ridskolan (där eleverna har ridundervisning) hela dagen, eller haft en lång dag i skolan 

      med mycket redovisningar och så. Men så fort man kommer till stallet så kopplar man bort det.”  

Nora säger att hon måste planera in andra aktiviteter före stallet om det alls skall bli 

aktuellt att göra något annat, eftersom hon tillbringar så mycket tid i stallet och i 

princip går och lägger sig när hon är färdig med hästen för dagen. På frågan om hur de 

prioriterar om de någon gång inte hinner med både skolan och hästen så svarar Nora:  

     ”Så känner jag ganska ofta. Men då brukar jag försöka planera upp det så att jag har vissa  

     dagar som är lite mer ’hästlediga’ och lägger ner jättemycket tid på skolan. Och sen tvärtom, att  

     jag struntar helt i skolan och bara koncentrerar mig på hästen.”  

Laila har sin medryttare som hjälper till och avlastar henne, och Laila berättar:  

     ”Om det är mycket i skolan under en period så försöker jag att prioritera skolan, just för att det     

     är sista året på gymnasiet nu och det gäller att ligga i. Hästen kommer ju att finnas kvar även  

     efter studenten.”  

Båda flickorna tycker att de hamnar i en intressekonflikt när de både vill sköta om sin 

häst, men samtidigt har uppgifter som måste göras klart till skolan, men att de 

samtidigt har hittat lösningar för att få det att fungera. 
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5.2.7 Hur skolan kan underlätta för elever med egen häst  

Både Nora och Laila tycker att det finns saker som skolan kan göra för att underlätta 

för de elever som har egen häst. Framförallt handlar det om att ha framförhållning när 

det gäller studiebesök och dylikt, sådana dagar då man kan förvänta sig att skoldagarna 

blir extra långa. Detta för att elever med egen häst skall hinna ordna så att någon 

annan tar hand om hästen den dagen. De skulle också vilja att det fanns mer tid att 

göra läxor och uppgifter i skolan, så att det inte blir så mycket läxor. De tycker att det 

är besvärligt när arbetsbelastningen i skolan är ojämn och när uppgifter ”klumpar ihop 

sig”. Hästen finns alltid där och behöver ses om, även om man har mycket i skolan.  
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6. Diskussion 

Efter att ha undersökt vad som skrivits de senaste åren kring djurs positiva effekter på 

oss människor kan man konstatera att det med största sannolikhet finns ett stort antal 

tillämpningsområden för detta som ännu inte är utvecklade. Ett sådant är djur som 

pedagogiskt hjälpmedel i skolan. 

Dags att införa djurassisterad pedagogik i den svenska skolan 

Djurassisterad terapi är framförallt känt inom sjukvården, och det börjar också dyka 

upp inom kriminal- och missbruksvården i Sverige. Däremot tycks djurens potential 

ännu inte ha uppmärksammats av den svenska skolan. Även internationellt sett tycks 

djur som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen inte vara särskilt välutforskat, men 

det är rimligt att tro att djurassisterad pedagogik skulle kunna få stor genomslagskraft 

om man satsade mer resurser på ämnet, både inom forskningen och inom skolans 

värld. 

      Det finns flera anledningar till att man kan förvänta sig att djur skulle ha en positiv 

effekt också i skolan. Litteraturstudien till detta arbete visade att djur har visat sig ge en 

stressdämpande och blodtryckssänkande effekt. Skolans värld kan vara både intensiv, 

stojig, stressig och socialt krävande och därigenom psykiskt påfrestande på många sätt. 

Detta torde göra att djurs lugnande inverkan är gynnsam för såväl den enskilde eleven 

som skolmiljön som helhet.       

     En annan positiv effekt av djurs närvaro är att det sociala samspelet mellan 

människor tenderar att fungera bättre. Litteraturgenomgången bekräftar att ungdomar 

med olika sociala problem genomgår tydliga förändringar i sitt beteende när de får 

möjlighet att umgås med djur på skoltid. I umgänget med djur måste man tänka på hur 

man uttrycker sig och vilket kroppsspråk man har för att vinna djurets tillit. Djur är 

fenomenala på att läsa av människors sinnesstämning och för att få en hund eller en 

häst att samarbeta måste man lägga band på sig och anstränga sig för att vara lugn och 

trygg. Att umgås med djur gör att man blir mycket medveten om sina egna beteenden, 

och medvetenhet underlättar också förändring.  

     Att integrera djurkontakt i skolmiljön och undervisningen torde också gynna 

sammanhållningen i klassen då man har något att förenas kring och något för alla att 

diskutera. Att tillsammans ansvara för skötseln av djur eller att tillsammans träna djur 
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skapar en stark vi-känsla som i sig med största sannolikhet stärker samarbetsförmåga, 

vänskapsband och det sociala samspelet i klassen. 

     Sedan är det ju också så att vi människor generellt sett tycker om att ha djur 

omkring oss. Vi engageras av djur, vi vill veta mer om dem, klappa, känna och umgås 

med dem. Eftersom motivation är en viktig faktor för framgångsrika studier kan också 

djur fungera som ett intressehöjande inslag i undervisningen. Att knyta traditionellt 

sett teoretiska undervisningsmoment till praktiska övningar eller exempel som 

involverar djur, kan rimligen göra eleverna mer intresserade och motiverade till att 

delta även i undervisning som de annars inte finner särskilt engagerande. Man skulle 

kunna tänka sig att närvaron i skolan också skulle bli högre om den djurassisterade 

pedagogiken skulle förbättra trivsel, engagemang och elevhälsa. På 

naturbruksprogrammets djurrelaterade inriktningar har eleverna umgänge med djur på 

ett naturligt sätt i undervisningen, men djuren ses knappast som ett pedagogiskt 

redskap i de kurser som inte direkt involverar djur. Man reflekterar förmodligen inte 

heller över vad djuren kan innebära för den psykosociala miljön och elevhälsan i 

skolan.  

 

Varför går attitydförändringen så trögt? 

Som litteraturstudien till detta arbete antyder tycks det alltså finnas en mängd vinster 

med att införa djurassisterad pedagogik i den svenska skolan. Det kan därför vara svårt 

att förstå varför vi inte har kommit längre på det här området i Sverige ännu. I Sverige 

har vi dock en tradition av att vara rädda för att ha djur i offentliga utrymmen av 

allergiskäl, något som förmodligen har gjort nytänkande initiativ kring 

djurterapi/djurpedagogik tröga och svåra att genomföra. Nu börjar man dock ana en 

attitydförändring eftersom de vetenskapliga bevisen för djurs positiva effekter på oss 

människor är svåra att blunda för. Därför ser vi också exempelvis hundar och katter på 

äldreboenden i allt större omfattning, samtidigt som ridterapi har blivit en erkänd 

rehabiliteringsform som idag till och med har lett fram en högskoleutbildning där man 

kan utbilda sig till ridterapeut.   

     På Jordbruksverkets djurskyddskonferens i Stockholm 2009 var temat ”Människan 

bakom djuren”. Där berättades det att tre av fyra äldreboenden i Österrike har hund 

eller katt, och att anledningen till att Sverige inte har kommit lika långt är vår utbredda 

rädsla för pälsdjursallergi. Av detta kan man alltså dra slutsatsen att även fast vi 
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långsamt börjar se en ökad acceptans för djur i offentliga lokaler så lever vi kvar i en 

gammal rädsla för något som inte vållar några större bekymmer i andra länder.  

     Omständigheterna kring pälsdjursallergi behöver troligen avdramatiseras ytterligare 

för att användningen av djur i skolan skall kunna få någon ordentlig genomslagskraft. 

På den vetenskapliga konferensen ”People and animals for life” som anordnades av 

IAHAIO (International Association for Human-Animal Interaction Organisations) i 

Stockholm 2010 ville allergiforskaren Agnes Wold till och med gå så långt som att 

påstå att det inte finns något som heter ”pälsdjursallergi”. Hon menade att man är 

allergisk mot specifika proteiner i respektive djurslags hud, inte mot pälsdjur i 

allmänhet, och att Astma- och allergiförbundets siffror som säger att 10% av 

befolkningen är allergiska mot pälsdjur är felaktiga och starkt överdrivna. Hon 

argumenterade dessutom för att allvarlig hundallergi är extremt ovanligt och att det 

därför bör vara ett standardiserat förfarande att ha en hund på alla vårdinrättningar 

och förskolor. För att detta skall kunna ske behövs troligen att regeringen tittar 

närmare på de positiva effekter djur kan medföra i skolan (och andra möjliga 

tillämpningsområden) och tillsätter medel för att komma fram till praktiska lösningar 

kring hur man kan ta vara på djurens positiva effekter samtidigt som man självklart 

också måste värna om dem som är svårt allergiska mot pälsdjur. Detta torde dock gå 

att lösa med djurfria zoner/utrymmen, val av djurslag och ras utifrån hur potenta 

allergener de har och hygienrutiner kring handtvätt, klädbyte och städning. Något som 

också är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att det, som tidigare nämnts i 

litteraturstudien, idag finns forskning som stödjer att djur i närmiljön faktiskt skyddar 

mot utvecklande av allergi. 

Att vara hästägare under gymnasietiden 

Man hör ibland folk säga att det är en livsstil att ha häst. Av intervjustudien i detta 

arbete kan man dra samma slutsats. Hästen behöver tillsyn alla årets dagar, oavsett 

väder, sjukdom, andra intressen eller skolarbete. När man går på gymnasiet är man i 

gränslandet mellan att vara barn och att vara en ung vuxen. Det händer oerhört 

mycket i livet runt omkring i de sena tonåren. Man skall frigöra sig från familjen, skaffa 

pojkvän eller flickvän, man har press på sig från omgivningen att ha ett levande socialt 

liv, man skall helst hålla sig uppdaterad på den senaste musiken och de senaste tv-

serierna på teve, man har framtidsdrömmar och tre viktiga år i skolan innan man kan 

ta klivet ut i vuxenlivet. Att då dessutom ha en egen häst är säkert otänkbart för 
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många, men likväl är det ett stort antal gymnasieungdomar som trots allt tycks klara av 

den här till synes omöjliga kombinationen.  

     Nora och Laila som intervjuats i den här studien har båda hållit på med hästar 

sedan barnsben, och ofta är det nog så att de som är vana att ha hästar som livsstil och 

som knappt kan föreställa sig ett liv utan hästar är de som i störst utsträckning har häst 

under gymnasiet. Det är också intressant att trots att både Nora och Laila ibland tycker 

att det är besvärligt att hästen tar så mycket tid så finns det ingen tvekan i dem när 

man frågar om de skulle rekommendera andra jämnåriga att ha häst under gymnasiet. 

Båda svarar direkt ”Ja!”, men Laila tillägger sedan att det förutsätter att man känner att 

man har tid.  

     De här båda flickorna älskar sina hästar och sin livsstil, trots att deras sociala liv och 

övriga fritid blir begränsade. De har också båda två funnit former för hur de kan 

kombinera skolarbete och häst under perioder då det är mycket att göra i skolan. Laila 

har en medryttare som kan avlasta henne, och Nora lägger upp en plan för vissa 

hästfria dagar som kan ägnas åt skolan. Båda flickorna visar på ansvarskänsla och 

planeringsförmåga, egenskaper som de själva uttrycker att de har utvecklat mycket tack 

vare sitt hästägandeskap. Även litteraturstudien stödjer slutsatsen att umgänge med 

hästar stärker flickor i sitt ansvarstagande och sin självkänsla.  

Hästens betydelse för skolarbete och personlig utveckling 

Det är lätt att i tanken på gymnasieungdomar som har egen häst fastna i den stora 

arbetsbördan som det måste innebära för dem, och visst medger både Laila och Nora 

att det är tufft emellanåt, men man får inte heller glömma bort de positiva sidorna som 

följer med hästägandet. Ansvarskänsla och planeringsförmåga är nämligen inte allt. 

Båda Laila och Nora säger att de har blivit bättre på att ta kontakt med folk, att 

kommunicera med och ringa upp okända personer. Det här är väldigt intressant då det 

i litteraturstudien till detta arbete framkommit att hästar kan verka 

självförtroendehöjande på sina skötare och ryttare. Att ringa samtal till veterinär och 

hovslagare är förstås också en fråga om rutin, men det är inte otänkbart att en generellt 

sett stärkt självkänsla hjälper till att bana väg för en sådan mognad.   

     Dessutom säger båda flickorna att de har större praktisk fördel gentemot sina 

klasskamrater som inte har egen häst. De har rutin, erfarenhet och tillgång till hästar 

alla dagar i veckan vilket ger dem bättre möjlighet att träna på de praktiska momenten 

som förekommer i arbete med hästar i skolan. Man kan givetvis ha olika fallenhet för 
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hästhantering, men hästkunnande är framförallt något som är starkt erfarenhetsbaserat 

vilket gör att stor erfarenhet av olika situationer kring hästhantering och ridning också 

skapar en personlig trygghet hos utövaren.  

     Om man känner sig trygg i sig själv och de uppgifter man ställs inför i skolan så är 

det också sannolikt att man har lättare att ta till sig av nya kunskaper, man vågar ta för 

sig mer och kan värdera sin kunskap på ett mer konkret sätt. Det är också rimligt att 

anta att då man själv har en egen häst att ansvara för lättare kan se nyttan med de 

kunskaper man förvärvar i skolan. Om man ser den potentiella tillämpningen av de 

praktiska övningarna såväl som den teoretiska undervisningen som har med hästar att 

göra så torde man också bli mer motiverad att ta till sig detta.  

     Laila och Nora är bara två unga hästägare bland tusentals i Sverige, men de har 

genom sitt deltagande i den här studien exemplifierat hur hästägandet kan påverka den 

personliga utvecklingen i en positiv riktning och hur hästar kan fungera som 

motivationshöjare till gymnasiestudierna. Laila uttryckte att hon får energi av att vistas 

i stallet och att hon känner sig mer hågad att ta tag i skolarbetet när hon kommer hem 

från stallet. Noras livsstil är så präglad av hennes hästintresse att hon är i stallet ända 

fram tills hon skall gå och lägga sig på kvällen, men trots detta är hon en 

högpresterande elev i skolan.  

     På olika sätt har de här två flickorna lyckats kombinera hästägandet och studierna 

på ett mycket framgångsrikt sätt, framförallt därför att de är starkt motiverade till båda 

delarna. Säkert är det så att just de här två flickorna är starkt studiemotiverade och 

vore så även utan sina hästar, men det är ändå intressant att fundera över hästarnas 

studiemotiverande effekt. Detta är ett område som är dåligt utforskat, men utifrån den 

forskning som tas upp i detta arbete och som behandlar bandet mellan människa och 

djur, samt djurs positiva effekter på oss människor på en rad andra områden, så finns 

det ingen anledning att tro något annat än att djur – och då också hästar – kan inverka 

positivt på elevers skolarbete och den sociala miljön i skolan.  
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7. Slutsats 

Den här studien har visat att djur har en mycket stor potential som pedagogiskt 

hjälpmedel i skolan. Relationen mellan människa och djur är dock fortfarande är en 

ung vetenskap vilket har gjort att alla tillämpningsområden ännu inte är etablerade, 

vilket är fallet med djurassisterad pedagogik. I de fall djurassisterad pedagogik 

förekommer, framförallt utanför Sverige, är det i de flesta fall hundar som används, 

men slutsatsen av denna studie är att hästar också skulle kunna ha en stor betydelse 

som pedagogiskt hjälpmedel då de har visat sig ha flera gynnsamma effekter på oss 

människor.  

     Bland annat stärker det självförtroendet och ansvarskänslan att sköta och rida 

hästar. De intervjuade eleverna vittnar dessutom om att umgänget med hästar ger dem 

energi och motivation till skolarbetet. Dessutom är hästar mycket känsliga för 

mänskliga sinnesstämningar och känslouttryck vilket också kan verka positivt på 

elevernas självmedvetenhet och den sociala miljön i skolan.   

     En sammanfattande slutsats är också att det behövs betydligt mer forskning kring 

djurs betydelse för ungdomars skolarbete, både i den faktiska undervisningen, men 

även kring sällskaps- och hobbydjurens inverkan på ungdomars möjligheter till lärande 

och personlig utveckling. Problematiken med allergier måste avdramatiseras och 

överbryggas, och en attitydförändring hos styrande politiker och myndigheter måste till 

för att djurs inträde som pedagogiskt hjälpmedel i den svenska skolan skall kunna bli 

verklighet.   
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BILAGA 1 (antal sidor: 2) 

Intervjufrågor 

Personlig information 

Kön 

Ålder 

Årskurs 

Familjesituation 

Boendesituation 

Pendlingsavstånd till skolan 

 

Bakgrundsinformation om hästintresset 

 Hur länge har du varit intresserad av hästar? 

 Hur inleddes ditt hästintresse? 

 Är någon mer i familjen intresserad av hästar? 

 Har du gått på ridskola? 

 Varför valde du att gå hästhållningsinriktningen på gymnasiet? 

 

Info om den egna hästen 

 När fick du din första egna häst? 

 Har du idag mer än en häst? 

 Vad har du för häst idag? (Ålder, ras, kön, utbildningsnivå) 

 Hur länge har du haft din nuvarande häst? 

 Hur tränar du din häst? 

 

Rutiner kring hästens skötsel 

 Hur långt har du till stallet?  

 Hur tar du dig dit? 

 Hur mycket tid per vecka tillbringar du i stallet? 

 Vilka tider är du vanligen i stallet? 

 Vilka moment i hästens skötsel sköter du om själv? (fodring, ut-/insläpp, 
mockning…) 

 Hur mycket tid per månad lägger du ner på träning och tävling?  

 Du behöver inte säga hur mycket pengar det rör sig om, men har du koll på hur 
mycket hästen kostar varje månad?  

 Bidrar du själv till omkostnaderna för hästen? Hur finansierar du i sådana fall detta? 
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Hästens inverkan på den personliga utvecklingen 

 Vad betyder din häst för dig? 

 Vad är det bästa med att ha egen häst?  
Vad är det sämsta med att ha egen häst? 

 Tycker du att du har lärt dig något av att ha en egen häst? 

 Vilka egenskaper behöver man ha för att ha egen häst? 

 Hur har du utvecklats sedan du fick egen häst? (Mognad, ansvarstagande, rutiner 
etc.) 

 Hur förhåller sig resten av familjen till att du har egen häst? 

 Vilken betydelse har det för ditt sociala umgänge att du har egen häst? 

 Har du många kompisar som inte är hästintresserade? 

 Hinner du med några andra fritidsintressen förutom hästen? 

 Vilka reaktioner får du från omgivningen när du berättar att du har egen häst? 

 Har du gått någon utbildning relaterad till ditt hästintresse? (ex. ungdomsledarkurs, 
hästskötarkurs, första-hjälpen-kurs el.dyl) 

 

Hästens inverkan på skolarbetet 

 Tycker du att du har någon fördel i skolan gentemot dina klasskamrater som inte 
har egen häst? 

 På vilket sätt inverkar din egen häst positivt på ditt skolarbete?  

 Har din egen häst/privata hästintresse bidragit med kontakter som du kunnat 
använda i skolan i något sammanhang? (ex. praktikplats) 

 Känner du dig någon gång tyngd av att ha egen häst? På vilket sätt? 

 Händer det att hästen inverkar negativt på skolarbetet? I så fall hur? 

 Tycker du att du har energi över till annat när du har varit i stallet? 

 Känner du ibland att du inte hinner med både skola och häst? Hur prioriterar du 
då? 

 Finns det något skolan skulle kunna göra för att underlätta för er som har egen 
häst? 

 Finns det något som du själv skulle kunna göra för att lättare få tiden att gå ihop till 
både skolan och hästen? 

 Har du större eller mindre utbyte av att ha egen häst nu när du går på 
naturbruksprogrammet och har hästar och ridning på schemat?  

 Skulle du rekommendera andra jämnåriga att ha egen häst under gymnasietiden? 
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BILAGA 3 (antal sidor: 3) 

Skolverkets programmål för Naturbruksprogrammet 

Syfte 

Naturbruksprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom naturbrukets 
olika områden samt till att utveckla insikter i företagandets villkor. Programmet syftar 
även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. 

 

Programmets karaktär och uppbyggnad 

Naturbruksprogrammets kärna är de naturresurser som utgör betingelserna för livet 
på jorden. Naturbruk är globalt och berör allt levande på jorden, eftersom 
människans sätt att bruka naturen påverkar ekosystemen och präglar miljön. Genom 

förbättringar av redskap och metoder för såväl odling av växter som avel av djur, tas 
ständigt nya steg i utvecklingen av människans nyttjande av naturen. Naturbruk 
omfattar många olika verksamhetsområden som jordbruk, skogsbruk, 
trädgårdsodling och trädgårdsanläggning, hästhållning, djurvård, fiske, vattenbruk, 
jakt, viltvård, turism samt miljö- och naturvård. 
     Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling ställer krav på såväl 
naturvetenskapligt som tekniskt och ekonomiskt vetande. Inom naturbrukets 

yrkesområden ökar efterfrågan på miljökunnande, såväl teoretiskt som praktiskt. 
Utbildningen ger insikt om att jordens resurser är ändliga, förståelse av behovet av 
kretsloppstänkande och energihushållning samt vikten av att bevara den biologiska 

mångfalden. Utbildningen har en tradition och kultur som bygger på yrkesskicklighet 
och lärande genom erfarenhet. Närheten och tillgången till naturbrukets praktiska 
resurser, såväl i skolan som på arbetsplatser, ger förutsättningar för koppling mellan 

teoretiska och praktiska moment. I utbildningen ges på detta sätt också 
grundläggande insikter i naturvetenskapliga kunskapsområden. 
     Etiska ställningstaganden och miljö- och demokratifrågor genomsyrar 
utbildningen, liksom ett historiskt och ett internationellt perspektiv. Därigenom 
grundläggs respekt för sådana metoder som möjliggör ett utnyttjande av 
naturresurserna utan att natur och människor kommer till skada och förutsättningar 
ges att hitta långsiktiga lösningar på olika problem. Samverkan mellan ämnen leder 

till förståelse av olika synsätt på människans förhållande till och nyttjande av 
naturen. 
     I kärnämnen och karaktärsämnen utvecklas tillsammans den kombination av 
kompetens som krävs i arbetslivet. Genom att olika ämnen och kurser integreras 
bildar utbildningen en helhet för eleven. En utvecklande samverkan mellan skola och 

arbetsliv främjas genom att en del av utbildningen sker på arbetsplatser, vilket bland 
annat ökar förståelsen för naturbruksnäringarnas villkor. 

Naturbruksprogrammet har inga nationella inriktningar. 

 

Skolans ansvar 

 

Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 

 kan lösa problem och har handlingsförmåga inom naturbrukets 
verksamhetsområden, såväl individuellt som i samarbete med andra,  

 har kunskaper om miljöfrågor i ett större ekologiskt sammanhang samt kan 
omsätta sitt miljökunnande i praktisk handling och därvid ta hänsyn till 

sambanden mellan människa, teknik och miljö,  

 kan bruka naturens tillgångar på grundval av naturbrukets kulturhistoria och 

med kännedom om vad som krävs för en hållbar utveckling,  



 45  

 förstår djurs beteende och utveckling med hänsyn till säkerhets- och 
djurskyddsmässiga normer och arbetar med djurens bästa i fokus,  

 har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och 
förhållningssätt som rör yrkesutövningen,  

 kan hantera teknisk utrustning och har kunskaper om säkerhetsföreskrifter 

inom verksamhetsområdet för att undvika skador och riskmoment,  

 har utvecklat estetisk förmåga i arbete med utformning och skötsel av 
utemiljöer och skötsel och vård av natur- och kulturmiljöer,  

 kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, 
samhällslivet och vidare studier,  

 kan använda informations- och kommunikationsteknik inom 
verksamhetsområdet,  

 har kunskaper om eget företagande och entreprenörskap,  

 har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har 
kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter 
samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö,  

 har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och 
energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen 
berör,  

 har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser 
som gäller för området.  

 

Kursinformation Hästhållning Naturbruksprogrammet: 

Gemensamma kurser Hästhållning (Naturbruksprogrammet) 

Ämne  Kurskod  Kurs  Poäng  

Djurkunskap  DJR1204 Djurkunskap grundkurs 50 

 DJR1210 Häst- och stallskötsel 150 

 DJR1211 Hästkunskap 150 

Rid- och 

körkunskap  

RID1204 Ridning och körning grundkurs 150 

 

Kursen Arbete med häst ger kunskaper i yrkesmässig häst- och stallskötsel. Kursen ger 

även kännedom om odling och hantering av foder. Kursen bygger på kurserna Häst- och 

stallskötsel och Hästkunskap. Kursen är valbar. 

Kursen Hovvård behandlar hovens funktion samt hovvårdens betydelse för arbetande 

hästar. Kursen behandlar dessutom hovsjukdomar. Kursen bygger på kursen 

Hästkunskap och är valbar. 

Kursen Häst- och stallskötsel ger kunskaper om hästens behov och beteenden samt 

färdigheter i skötsel och handhavande av hästar. Kursen ger även färdigheter i 

stallrutiner och kunskaper i säkerhetsfrågor. Kursen bygger på kursen Djurkunskap 

grundkurs och är valbar. 

Kursen Hästkunskap ger förståelse av hästen som biologisk varelse samt kunskaper i 

anatomi och fysiologi och om de termer och begrepp som används för att beskriva 

hästars exteriör. Kursen behandlar också hästens historia och moderna hästraser. Kursen 
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är lämplig att samordna med kurserna Häst- och stallskötsel samt Ridning och körning 

grundkurs. Kursen bygger på kursen Djurkunskap grundkurs och är valbar. 

Kursen Hästens utbildning ger kännedom om utbildning och träning av hästar, från 

unghäst till färdig tävlingsindivid samt färdigheter i arbetet med hästar i olika åldrar och 

utbildningsstadier. Kursen kan profileras mot ridning, körning, trav eller galopp och kan 

läsas integrerat med kursen Arbete med häst. Kursen bygger på kunskaper motsvarande 

kurserna Häst- och stallskötsel, Hästkunskap och Ridning och körning grundkurs. 

Kursen är valbar. 

Kursen Ridning ger fördjupade kunskaper om och färdigheter i ridning och handhavande 

av hästar samt kunskaper om ridning som tävlingsgren inom hästsporten. Kursen bygger 

på kursen Ridning och körning grundkurs och är valbar. 

Kursen Ridning och körning grundkurs ger färdigheter i ridning och körning av skolad 

häst. Kursen ger även kännedom om andra arbetsmetoder för hästar samt kunskaper om 

säkerhetsfrågor i samband med ridning och körning. Kursen är valbar. 
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