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Sammanfattning (på svenska) 
Jag är yrkeslärare inom gymnasieskolans naturbruksprogram och har valt detta yrke av en anledning. Jag ville få 
möjlighet att påverka och motivera unga till att vilja lära. För mig är det viktigt att använda undervisningsmetoder 
som fångar elevernas intresse. För en tid sedan valde jag att lämna gymnasieskolan för att söka nya utmaningar. 
Utmaningar som består av att utveckla kunskaper hos personer med AST (autismspektrumtillstånd). Med hjälp av 
hunden som pedagogiskt verktyg. Detta blev starten för sökandet efter den kunskap som jag omedvetet använder 
mig av som lärare inom AST/hundverksamheten. Mycket av det jag skriver i detta arbete är grundat på berättelser, 
mina berättelser och andras. Yrkeskunskap som det tagit år att skapa. Det har varit svårt att sätta fingret på den tysta 
kunskap som finns inom mitt yrke och att försöka beskriva mitt yrkeskunnande genom det talade språket har varit 
ännu svårare. Att göra en verbal beskrivning tar tid, det är många detaljer som behöver föras fram i ljuset.  Under 
min magisterutbildning vid Linnéuniversitetet har jag fått verktyg att göra denna beskrivning i en berättelse. Jag har 
läst många impulstexter, med pennan i hand för att fånga reflektioner kring min egen erfarenhet som efterhand blivit 
mer och mer tydlig. Jag har genom det skrivna ordet fått möjlighet att föra fram en målande beskrivning. På detta 
sätt så har jag nått delar som tidigare inte varit synliga för mig och jag har fått ett helt annat djup inom mitt eget 
yrkeskunnande. Jag har fått många verktyg vid de träffar vid Linnéuniversitetet där vi studenter läst och lyssnat på 
varandras berättelser. Ett läsande och lyssnande som varit otroligt värdefullt för min utvecklingsprocess på jakt efter 
den tysta kunskap som jag bär på. Vi har under dialogseminarierna fått lyssna när övriga kursdeltagare läst sina texter. 
Att sitta tyst och lyssna är viktigt, låta andra människor ta plats och verkligen lyssna på vad de har att säga. För att 
sedan få göra mina reflektioner hörda och på så sätt få andras erfarenheter att haka i mina och tvärt om. På detta sätt 
har förmågan att reflektera och kritiskt granska utvecklats och gjort mig mer drivande när det gällde att hitta 
lösningar i AST/hundverksamheten. Jag har under magisterutbildningens gång upptäckt att för att nå ny och 
fördjupad kunskap kring mitt yrke handlar det mycket om lyssnande. Både på människor, djur och på litteraturen. 
Kommunikation mellan människor sker ofta verbalt, men det är också viktigt att se vad kroppsspråket förmedlar, att 
se de små, fina signalerna som visar på hur en annan människa mår och reagerar. De barn som gillar hundar kommer 
till oss, de blir motiverade av att träna med hundarna och därmed utvecklar de olika färdigheter under kursens gång. 
Viktigt att tänka på är att träning med hund som pedagogiskt verktyg inte är en lösning för alla, det är dock viktigt att 
se de möjligheter som finns. 
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Abstract (in English) 
I am a vocational teacher in high school natural resource programs and have chosen this profession for a 
reason. I wanted to be able to influence and motivate young people to want to learn. For me it is important 
to use teaching methods that capture student interest. Some time ago, I decided to leave high school to 
seek new challenges. Challenges which consists of developing skills in people with ASD (autism spectrum 
disorders). With the help of dog training tool. This was the beginning of the search for the knowledge that I 
unconsciously use about as a teacher in AST / dog business. Much of what I write in this work is based on 
the stories, my stories and those of others. Professional skills that took years to create. It has been difficult 
to pinpoint the tacit knowledge that is within my profession and try to describe my professional skills through 
the spoken language has been even more difficult. Making a verbal description takes time, there are many 
details that need to be brought to light. During my master's program at Linnaeus University, I have the tools 
to make this description in a story. I have read many impulse texts, with pen in hand to capture the 
reflections on my own experience, which gradually become more and more clear. I've been through the 
written word had the opportunity to present a vivid description. In this way, I have reached the parts that 
have not been visible to me and I've got a whole different depth to my professionalism. I have many tools at 
their hits at Linnaeus University, where we students read and listened to each other's stories. A reading and 
listening that has been incredibly valuable for my development in search of the tacit knowledge that I carry 
on. During the dialogue workshops had to listen when other students read their texts. To sit quietly and 
listen is important to let other people take place and really listen to what they have to say. Then, for making 
my reflections heard and thus get the experience of others to engage in mine and vice versa. In this way, 
the ability to reflect and critically developed and made me more driven when it came to finding solutions in 
the AST / dog business. I have the master training, discovered that in order to reach new and deeper 
knowledge about my profession, it's about listening. Both on humans, animals and the literature. 
Communication between people is often done verbally, but it is also important to see what body language 
conveys, to see the small, delicate signals that indicate how another person feels and reacts. The children 
who like dogs come to us, they are motivated to work out with the dogs and hence they develop different 
skills during the course. Important to remember is that training with dog training tool is not a solution for 
everyone, it is important to see the opportunities available. 
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Sammanfattning 
Jag är yrkeslärare inom gymnasieskolans naturbruksprogram och har valt detta yrke av 

en anledning. Jag ville få möjlighet att påverka och motivera unga till att vilja lära. För 

mig är det viktigt att använda undervisningsmetoder som fångar elevernas intresse. För 

en tid sedan valde jag att lämna gymnasieskolan för att söka nya utmaningar. 

Utmaningar som består av att utveckla kunskaper hos personer med AST 

(autismspektrumtillstånd). Med hjälp av hunden som pedagogiskt verktyg.  

Detta blev starten för sökandet efter den kunskap som jag omedvetet använder mig av 

som lärare inom AST/hundverksamheten.  

Mycket av det jag skriver i detta arbete är grundat på berättelser, mina berättelser och 

andras. Yrkeskunskap som det tagit år att skapa.  

Det har varit svårt att sätta fingret på den tysta kunskap som finns inom mitt yrke och 

att försöka beskriva mitt yrkeskunnande genom det talade språket har varit ännu svårare. 

Att göra en verbal beskrivning tar tid, det är många detaljer som behöver föras fram i 

ljuset.  Under min magisterutbildning vid Linnéuniversitetet har jag fått verktyg att göra 

denna beskrivning i en berättelse. Jag har läst många impulstexter, med pennan i hand 

för att fånga reflektioner kring min egen erfarenhet som efterhand blivit mer och mer 

tydlig. Jag har genom det skrivna ordet fått möjlighet att föra fram en målande 

beskrivning. På detta sätt så har jag nått delar som tidigare inte varit synliga för mig och 

jag har fått ett helt annat djup inom mitt eget yrkeskunnande.  

Jag har fått många verktyg vid de träffar vid Linnéuniversitetet där vi studenter läst och 

lyssnat på varandras berättelser. Ett läsande och lyssnande som varit otroligt värdefullt 

för min utvecklingsprocess på jakt efter den tysta kunskap som jag bär på. Vi har under 

dialogseminarierna fått lyssna när övriga kursdeltagare läst sina texter. Att sitta tyst och 

lyssna är viktigt, låta andra människor ta plats och verkligen lyssna på vad de har att säga. 

För att sedan få göra mina reflektioner hörda och på så sätt få andras erfarenheter att 

haka i mina och tvärt om.  

På detta sätt har förmågan att reflektera och kritiskt granska utvecklats och gjort mig 

mer drivande när det gällde att hitta lösningar i AST/hundverksamheten.  

Jag har under magisterutbildningens gång upptäckt att för att nå ny och fördjupad 

kunskap kring mitt yrke handlar det mycket om lyssnande. Både på människor, djur och 
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på litteraturen. Kommunikation mellan människor sker ofta verbalt, men det är också 

viktigt att se vad kroppsspråket förmedlar, att se de små, fina signalerna som visar på 

hur en annan människa mår och reagerar.  

De barn som gillar hundar kommer till oss, de blir motiverade av att träna med 

hundarna och därmed utvecklar de olika färdigheter under kursens gång. Viktigt att 

tänka på är att träning med hund som pedagogiskt verktyg inte är en lösning för alla, det 

är dock viktigt att se de möjligheter som finns. 
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Summary 
I am a vocational teacher in high school natural resource programs and have chosen this 

profession for a reason. I wanted to be able to influence and motivate young people to 

want to learn. For me it is important to use teaching methods that capture student 

interest. Some time ago, I decided to leave high school to seek new challenges. 

Challenges which consists of developing skills in people with ASD (autism spectrum 

disorders). With the help of dog training tool. 

This was the beginning of the search for the knowledge that I unconsciously use about 

as a teacher in AST / dog business. 

Much of what I write in this work is based on the stories, my stories and those of others. 

Professional skills that took years to create. 

It has been difficult to pinpoint the tacit knowledge that is within my profession and try 

to describe my professional skills through the spoken language has been even more 

difficult. Making a verbal description takes time, there are many details that need to be 

brought to light. During my master's program at Linnaeus University, I have the tools to 

make this description in a story. I have read many impulse texts, with pen in hand to 

capture the reflections on my own experience, which gradually become more and more 

clear. I've been through the written word had the opportunity to present a vivid 

description. In this way, I have reached the parts that have not been visible to me and 

I've got a whole different depth to my professionalism. 

I have many tools at their hits at Linnaeus University, where we students read and 

listened to each other's stories. A reading and listening that has been incredibly valuable 

for my development in search of the tacit knowledge that I carry on. During the 

dialogue workshops had to listen when other students read their texts. To sit quietly and 

listen is important to let other people take place and really listen to what they have to 

say. Then, for making my reflections heard and thus get the experience of others to 

engage in mine and vice versa. 

In this way, the ability to reflect and critically developed and made me more driven 

when it came to finding solutions in the AST / dog business. 

I have the master training, discovered that in order to reach new and deeper knowledge 

about my profession, it's about listening. Both on humans, animals and the literature. 
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Communication between people is often done verbally, but it is also important to see 

what body language conveys, to see the small, delicate signals that indicate how another 

person feels and reacts. 

The children who like dogs come to us, they are motivated to work out with the dogs 

and hence they develop different skills during the course. Important to remember is that 

training with dog training tool is not a solution for everyone, it is important to see the 

opportunities available. 
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Abstract 
Denna essä fokuserar på en lärares (mitt) sökande efter sitt yrkeskunnande inom en 

verksamhet för personer med autismspektrumtillstånd (AST) där man använder hunden 

som pedagogiskt verktyg.  

Essäns syfte är att lyfta fram den tysta kunskap som finns inom mitt yrke och att försöka 

beskriva yrkeskunnandet med hjälp av dialogseminariemetodiken.   

Under magisterutbildningens gång har jag upptäckt att för att nå ny och fördjupad 

kunskap kring mitt yrke handlar det mycket om lyssnande. Ett lyssnande både på 

människor, djur och på litteraturen. Kommunikation mellan människor sker ofta verbalt, 

men det är också viktigt att se vad kroppsspråket förmedlar, att se de små, fina 

signalerna som visar på hur en annan människa mår och reagerar. Jag har fått många 

verktyg vid de träffar vid Linnéuniversitetet där vi studenter läst och lyssnat på 

varandras berättelser. Att sitta tyst och lyssna är viktigt, låta andra människor ta plats och 

verkligen lyssna på vad de har att säga. För att sedan få göra mina reflektioner hörda och 

på så sätt få andras erfarenheter att haka i mina och tvärt om. Ett läsande och lyssnande 

som varit otroligt värdefullt för min utvecklingsprocess på jakt efter den tysta kunskap 

som jag bär på. 

På detta sätt har förmågan att reflektera och kritiskt granska utvecklats och gjort mig 

mer drivande när det gällde att hitta lösningar i AST/hundverksamheten.  

De barn som gillar hundar kommer till oss, de blir motiverade av att träna med 

hundarna och därmed utvecklar de olika färdigheter under kursens gång. Viktigt att 

tänka på är att träning med hund som pedagogiskt verktyg inte är en lösning för alla, det 

är dock viktigt att se de möjligheter som finns. 

 

Nyckelord: Svenska nyckelord: yrkeskunnande, tyst kunskap, autismspektrumtillstånd, 

autismanpassad hundverksamhet, hundar som pedagogiskt verktyg, hundar. Engelska 

nyckelord: proficiency, tacit knowledge, autism, autism adapted activity, dogs as 

educationel tools, dogs 
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Tack Lotta för att du delat med dig av all din kunskap kring AST och tack för en fin 

vänskap som vuxit fram ur detta.  
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1. Introduktion 
Jag skulle vilja inleda med att berätta vad jag tänkt mig med denna essä. I grund 

och botten är jag yrkeslärare inom naturbruksprogrammet. Mitt huvudområde 

finns inom etologin, läran om djurens beteende. Jag har dock märkt att denna 

kunskap utgör ett fantastiskt komplement om man som jag också arbetar med 

människor och undervisning. Jag arbetar som hundförare och pedagog inom en 

autismspektrumtillståndsanpassad hundverksamhet. Där hunden används som 

pedagogiskt verktyg för att utveckla olika förmågor hos personer med 

autismspektrumtillstånd (AST). Jag har ställt mig frågan och vill tydliggöra vad 

mitt yrkeskunnande består av. Dels för att kunna förmedla denna kunskap till 

andra människor och dels för att mitt yrkeskunnande ska bli tydlig för mig 

själv, vilket kan hjälpa mig att bli en mer medveten och tydligt pedagog. Jag har 

letat och letat efter de berättelser där jag har kunnat tydliggöra min 

yrkeskunskap och jag hoppas att jag aldrig stannar upp i detta sökande. Jag har 

genom mitt skrivande och mina berättelser samt dialogseminariemetodiken 

som använts på magisterutbildningen vid Linnéuniversitetet fått möjlighet att 

reflektera kring min yrkesroll och min yrkeskunskap.  

Någon kanske fastnar i det positiva som jag ser av att använda hunden i detta 

pedagogiska sammanhang. Jag vill betona att jag inte använt mig av dessa 

berättelser för att visa hur bra hunden fungerar i detta sammanhang. Viktigt är 

att tänka på är att träning med hund som pedagogiskt verktyg inte är en lösning 

för alla, det är dock viktigt att se de möjligheter som finns. Det handlar heller 

inte om jag är bra eller dålig som pedagog. Det jag vill belysa är kunnande inom 

mitt yrke som lärare inom AST-anpassad hundverksamhet.  
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2. Den ointresserade eleven?	  

Jag hatar denna sal, det luktar olja, här är mörkt. Varför är här inga fönster? 

Den där motorn där borta, varför är den blå? Varför har någon lagt tid på att 

måla en motor? den är dessutom blank. Varför är den blank? Varför hänger 

den där på en ställning? vi får ju ändå aldrig peta på den. Stig (han som gjort vid 

den) är så rädd om den. Hur kan någon vara rädd om en motor? Stig är tråkig, 

varför har han alltid den fula gröna overallen på sig?  

-Unga fröken! Ta av dig solglasögonen, jag ser inte dina ögon, dessutom är här 

ingen sol inne! Nej, det vet jag väl tänker jag, men du ser inte om jag blundar 

då. Ibland lyckas jag sova ett par minuter innan han upptäcker att jag tagit på 

mig mina gula solglasögon med spegelglas igen. Jag tänker vidare: Fy, vad här 

luktar! Bara olja, däck och instängt klassrum. Vad liten han är (läraren) och 

varför är han alltid så arg? Undrar varför han kallas för ”Gummiklubban”? Han 

är alltid röd i ansiktet. Nej, nu tittar han på mig, bara han inte tänker fråga mig 

något.  

 

3. Att söka sig nya vägar	  

Stycket ovan är en del av min egen erfarenhet hämtad från min gymnasietid. En 

av många upplevelser som har fått mig att vilja utbilda mig till lärare. Jag ville få 

möjlighet att påverka och motivera unga till att vilja lära samt skapa mening i 

olika undervisningssituationer. För mig är det viktigt att använda 

undervisningsmetoder som fångar elevernas intresse, och med detta vill jag 

verkligen betona ordet fångar. Jag är gymnasielärare med inriktning djurvård 

inom naturbruksprogrammet. Men jag valde att lämna gymnasieskolan för att 

söka nya utmaningar. Utmaningar som består av att utveckla kunskaper hos 

personer med AST (autismspektrumtillstånd). Att få motivera barn att vilja lära, 

att tillskansa sig kunskap för resten av livet och göra det med en stor bit av 

glädje och intresse. Tillåtande, uppmuntrande utan dömande så som jag själv 

vill bli bemött.  
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Allt detta med hjälp av hundar som pedagogiskt verktyg. Kan jag använda mig 

av hundar som verktyg för att öppna upp för en kreativ undervisning? Kan en 

hund och människa sammanstråla på ett sådant sätt att en meningsfull process 

startar? Kan en människas och en hunds olika förmågor haka i varandra och 

bidra till kunskapsutveckling?  

Jag är fortfarande lärare och jag använder mig mycket av det tänk jag hade som 

gymnasielärare. Den yrkeskunskap och pedagogiska grundsyn och som växt 

fram när jag arbetat som gymnasielärare är ovärderlig även i detta sammanhang. 

”Experter är framför allt människor som är fascinerade av problem. De blir 

experter därför att de inte är nöjda med kunskapens nuvarande tillstånd.” (Janik, 

1991, s. 139) 

 

4. Berättelserna 

Generation efter generation har använt sig av berättelser som blivit till kunskap. 

Vi har tillgång till berättelser som tecknats ned för flera tusen år sedan Litterära 

verk som ger oss möjligheten att betrakta det som har varit och jämföra det 

med oss själva samt hur vi lever idag (Hammarén, 2010, s. 19).  Det blir ett sätt 

att betrakta oss själva genom litteraturen.  

Mycket av det jag skriver i detta arbete är grundat på berättelser, mina 

berättelser och andras. Yrkeskunskap som det tagit år att skapa. Johannessen 

(2002, s. 270) menar att det är dags att inse att det finns en värdefull kunskap i 

yrkeskunskapen. Kunskap som av olika anledningar inte går att formulera i 

form av explicita regler. Viktigt är att vi behöver både praxiskunskapen och 

regelkunskapen för att kunna uträtta någonting i praktiken (Johannesson 2002, 

s. 270).  

Intressant med berättelser är att jag tvingar mig själv att ta plats, att hävda att 

det jag skriver är giltigt (Hammarén, 2010, s. 29). Det känns osäkert att behöva 

utsätta sig själv för detta. Det är skrämmande att behöva vara den som lämnar 

ut sina erfarenheter i jag form. Att använda mig av berättelser i detta arbete 

handlar precis som Hammarén (2010, s. 18) beskriver, om en befrielse från 
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ramarna och de förhållningsregler som ofta finns inom akademin vilka kan vara 

väl snäva för att vi ska kunna utveckla insikter i det praktiska kunnandets 

villkor. Sådana förhållningsregler bygger på ett kunskapsteoretiskt arv som 

enligt Johannessen (2002, s, 257) skapades av de logiska positivisterna. Att 

människan bara kan ha kunskap om sådant som för det första kan formuleras 

språkligt och för det andra kan beläggas med empiriska metoder eller bevisas 

med formella metoder. Olika tolkningar av vad som utgör det sant 

vetenskapliga pågår hela tiden och vi lever i en tid där innebörden och 

gränserna för vetenskaplighet ständigt diskuteras utifrån olika kännetecken. 

Hur mycket är tolkning och hur mycket är exakt vetande? 

Mina berättelser uppfyller förmodligen inte det vetenskapliga kravet på att vara 

upprepningsbara. Det som händer i de olika lärandesituationerna kanske inte 

ens kan upprepas med samma eller likande resultat. För det som händer i mina 

berättelser är beroende av sitt speciella sammanhang. Hammarén (2010, s. 18) 

beskriver hur viktigt det är att synliggöra erfarenhet, att hämta stoff ur sitt 

bagage genom berättelser eller exempel och våga föra fram denna kunskap. 

Detta är kunskap. Kunskap som skapar lärande vilket bidrar till 

utvecklingsmöjligheter. För det är ju faktiskt så att den yrkeskunskap som 

används i arbetslivet bl.a. inom läraryrket är den kunskap som eleverna får ta 

del utav. Hammaren (2010 s. 30) ställer sig frågan om vi tar den personliga 

erfarenheten/yrkeskunskapen på allvar i arbetslivet? Det är värdefullt att 

yrkeskunskapen fått en plats inom den akademiska världen.  Yrkeskunnandet är 

en källa till mycket viktig kunskap.  
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5. Mötet med en pojke 

Jag såg honom så fort jag kom innanför grindarna, han stod ca 20 meter från 

grinden in mot mitten av gräsplanen. Han tittade bort, bort från hundarna och 

människorna som stod bakom honom. Jag var tvungen att gå fram, det bara 

finns i mig. Jag mår dåligt när jag ser att någon inte riktigt är ”med”. Han ville 

inte prata med mig och inte med min hund, hans stora ögon tittade på mig i ca 

5 sekunder. Sedan försvann han bort. Han gick in i sin egen värld och drog upp 

dragkedjan. Eric hade kommit till hundträffen för barn med AST. Han och 

flera andra barn fick träffa och umgås med en grupp specialtränade hundar.  

Eric, tycker han om hundar? Ingen vet. Hans föräldrar har tagit med honom 

för att se om det finns ett intresse. Eric visar inget intresse, han står tyst och 

alldeles stilla och tittar åt ett annat håll under hela träffen. Jag känner mig 

maktlös. Jag pratar med honom, men jag vet inte om han lyssnar eller hör det 

jag säger. Jobbigt att prata när jag inte får något gensvar, känns svårt att hantera 

denna situation. Att endast bemötas av tystnad, kompakt tystnad. Jag känner 

mig dum, men jag fortsätter att prata. Jag hör min röst eka, finns det en 

mottagare? Jag kommer ihåg att jag reflekterade över den rädsla och osäkerhet 

jag kände i denna situation. Undrar om jag var rädd för att misslyckas eller var 

det något annat jag blev rädd för? Kanske var det min okunskap kring AST 

som gjorde att jag blev osäker och rädd för att misslyckas? Hade jag bara vetat 

hur Eric mådde, och vad han tänkte. Förmodligen mådde han dåligt, men det 

var svårt att veta hur dåligt. Jag tittar på Erics föräldrar de ser glada ut, de har 

fått träffa en mängd trevliga människor. Jag funderar på om de kommer att 

komma tillbaka nästa vecka? Eric är först att lämna träningsplanen efter att vi 

avslutat.  

Det dröjde två månader tills jag träffade Eric nästa gång. När vi bestämde oss 

för att starta en hundkurs för en mindre grupp barn kom det en anmälan från 

Erics föräldrar. Eric kom in på träningsplanen med sin pappa. Eric var väldigt 

stilla, pratade inte, var frånvarande, tittade ner i marken och pappan kunde inte 

lämna hans sida. Vid försök till kontakt från mig eller den andra pedagogen 

klev Eric in i sin egen värld och drog upp dragkedjan. Det kändes också som 
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att Eric var rädd för hundarna vid vissa tillfällen. Ibland kunde han klappa dem 

lite på ryggen, men han var mycket rädd för hundarnas ansikten. Vilket kanske 

inte är så konstigt med tanke på vilka stora och vassa tänder dessa djur har. 

 

6. Nu räcker det! 

Nu räcker det! Jag fixar detta vrålar hundinstruktören. Jag hör hur min hund 

skriker där bakom klubbstugan. Hon (hunden) blev misshandlad för att hon 

inte låg stilla tillräckligt länge. Mina tårar bränner i ögonen, munnen smakar 

metall och jag fryser. Varför sprang jag inte fram? Varför stod jag bara kvar och 

kände hur benen blev tyngre och tyngre, tills jag tillslut kände mig som 

förlamad? Den blicken, jag kommer aldrig att glömma den blick jag fick av 

henne när instruktören lämnade över kopplet till mig. Hunden slickar sig om 

nosen, öronen ligger slätstrukna mot hennes huvud, ögonen kisar, hon har 

något sänkt rygg och svansen mellan benen, jag ser att hon har kissat på sig. Jag 

tänker att det är konstigt att den annars så blanksvarta pälsen har blivit matt, 

och det på ett ögonblick. Stora bruna ögon, stora som tefat, tittar på mig, det 

känns som hon tittar på mig i flera timmar. Sedan går hon bakom mig till bilen. 

Vi åker hem. Hon gick till sin plats och la sig. Jag satte mig i den bruna 

skinnsoffan. Vilket svek, aldrig mer. För 18 år sedan beslutade jag mig för att 

straff som träningsmetod inte var något hållbart koncept för mig. Straff har inte 

den effekt som jag är ute efter. Jag vill att de hundar och människor som jag 

tränar tillsammans med ska kunna lita på mig, jag vill skapa fin kontakt och 

förtroende.  

Straff har varit en del av vårt samhälle i sekler, alla civilisationer har använt sig 

av straff. Allt från stening, prygel till utfrysning, böter och fängelsestraff. 

Intressant är att man under en väldigt lång tid har vetat att straff inte har 

önskad effekt på den som straffas (Hejlskov Elvén 2009, s. 47). Straff kan till 

och med bli en struktur som ökar problemskapande beteende (Hejlskov Elvén 

2009, s. 48).  Jag förmodar att detta handlar både om människor och om djur. 

Hammarén (2008 s. 28) skriver att i början av yrkeskunnandets utveckling så 
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handlar det mycket om exempel med positiv utgång. Vidare skriver Hammarén 

(2008 s. 28) att exemplen sedan behöver ändra karaktär för att yrkeskunnandet 

ska kunna utvecklas mot skicklighet och expertis. Olust, missnöje alltså de 

negativa exemplen, ska starta ännu en process där detta expertkunnande ska 

utvecklas. Jag håller inte med Hammarén (2008) om detta. Jag tror att med de 

positiva exemplen kan man nå långt och skapa reflektioner som leder till 

inlärning. Naturligtvis måste även problemen lyftas och att det därmed också 

sker en utveckling av yrkeskunnandet råder det inga tvivel om. Men att se de 

negativa exemplen som mest betydelsefulla har jag svårt att hålla med om. 

Hammarén (2008, s. 29) nämner Montaigne vars citat är flitigt använt. Jag väljer 

att ta med en del av detta citat. 

”Min fasa för grymhet driver mig mycket längre än vad något mönsterexempel på 

mildhet skulle kunna locka mig till”. (Montagine) 

Jo, så kan vi se på det. Jag behöver inte gå längre än till mig själv och min hund 

som kom till att misshandlas, vilket finns beskrivet ovan. Nog fick denna 

händelse mig att vända tvärt, fasan för grymhet drev mig bort från bestraffande 

metoder. Men jag kan se att citatet ovan inte håller i längden. Hur är tanken? 

Ska jag vara medveten om att straff inte är en hållbar metod men ändå välja att 

använda denna? För att på bästa sätt nå mina kursdeltagare? Jag förstår att 

citatet handlar om att man lär sig av andras misstag eller oförmågor, men det 

blir inte logiskt hur detta kommer att fungera i längden. Inte för mig i alla fall. 

Jag tror att vi alla behöver en god förebild, någon som visar hur jag eller vi bör 

bete oss. Om jag känner mig lyckad i det jag gör så blir det en glädje som 

genererar energi och inte som när man upplever något negativt som oftast tar 

energi.  
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7. Min arbetskollega 

Fårflocken drar iväg, den springer mot vägen. Jag hör bilarna på avstånd, hur 

ska det gå? I ögonvrån ser jag hur den lilla svart/vita border collien far iväg. 

Hon har uppfattat situationen och far fram som en kulblixt över fältet. Hon är 

explosiv och har ett mål, att hinna runt flocken och hämta hem djuren till mig. 

Ett par minuter senare står fåren runt mig, anfådda och trötta. Det är varmt 

och djuren luktar gott. Får, gräs och sol en stor blandning av olika dofter och 

jag drar djupa andetag. Jag känner deras ull mot mina ben, mina ben som darrar 

en aning, adrenalin efter att jag trodde de skulle hinna ut på vägen. Tittar på 

den lilla svart/vita border collien som ligger ett par meter bort och som har full 

kontroll på dessa tackor med lamm. Hon är beredd ifall det skulle hända igen. 

Hennes tunga hänger lång och röd mot marken och hon bäftar kraftigt. Hon 

reagerade blixtsnabbt, som så många gånger förr slås jag av en beundran för 

denna ras fantastiska egenskaper.  

Jag vill presentera min partner, Aja. Det är den hund som jag arbetar 

tillsammans med i AST/hundverksamheten. En fantastisk arbetskollega som 

har en förmåga att kunna hantera de många samt olika situationer som kan 

uppstå inom verksamhet. Tillsammans med människan är hunden det mest 

spridda däggdjuret i vår värld. Hundar har följt människor ända sedan vi var 

jägare, de är en del av vår historia och vår nutid. Hunddjuren är den största och 

mest artrika gruppen bland rovdjuren. De är alla jägare och lever till stor del på 

kött. Genom människans kontroll över hundarna och dess reproduktion kom 

det till att skapas olika raser, alla avlade för att passa inom olika 

användningsområden. (Jensen 2011, s. 11-12). Aja är en vallhund vilket gör 

henne till en mycket känslig individ. Hon är avlad för att uppfatta små, små 

signaler från djuren hon ska flytta, men hon ska också vara lyhörd för 

människans signaler. En herde måste kunna flytta sin border collie runt 

fårflocken på ett smidigt sätt och lyssnar inte hunden, då kan det uppstå 

problem och svårigheter som att exempelvis djurflocken splittras eller drivs 

mot någon fara. Denna lyhördhet ser jag som en stor fördel inom 

AST/hundverksamheten. Aja uppfattar små signaler bl.a. via kroppsspråket 
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och detta långt före mig. Hon märker när ett barn eller vuxen börjar bli orolig. 

Hon utstöter små voff ljud för att markera och hon kan även trycka sitt huvud 

hårt mot den som är orolig för att lugna. AST/hundverksamheten ställer 

mycket höga krav på hundarna. Hundarna måste vara sociala individer som 

tycker om människor både unga och gamla. De måste tåla kramar, pussar, höga 

ljud, hastiga rörelser, andra hundar, olika miljöer samt kunna och vilja arbeta 

med olika människor. Hon är den som motiverar personer med AST att vilja 

träna. Hon är ofta en länk mellan mig och den som går kurs. 

 

8. Motivationen kommer gratis med 

hundarna 

För mig är det viktigt att använda positiva träningsmetoder när jag arbetar med 

träning och inlärning. Jag vill att både hund och människa ska känna glädje i det 

de gör, då känner jag också lycka.  

Inom hundträningen fokuserar jag på det som hunden gör bra och lyckas med 

och belönar detta beteende med något som hunden brinner för. Detta skapar 

motivation. Jag vill minimera den störning som finns runt hunden för att den 

ska få en så positiv inlärning som möjligt, för att sedan när den förstår vad den 

ska göra lägga på allt mer och fler störningar. Om jag bestämt mig för att lära 

hunden sitt, så får hunden en belöning när den sätter sig ner. Ställer den sig upp 

uteblir belöningen. Alltså när hunden utför sitt beteende får den sin belöning, 

annars händer inget. Viktigt är att jag som tränare vågar låta hunden prova sig 

fram utan att gå in och styra för mycket. Men jag måste också se till att hunden 

inte misslyckas för många gånger. För då finns det en risk att motivationen dör 

ut och lusten att träna försvinner. Det är ett vågspel, att veta när jag ska gå in 

och hjälpa till. Det jag är ute efter är att belöningen blir motivationen.  

För att få en person med AST att fortsätta sin träning även om det finns 

motgångar krävs att det finns något som ökar motivationen. I detta fall är det 

att hunden utför det kommando som barnet ger till hunden som blir 

belöningen. Jag kan alltså använda mig av samma tänk när jag skapar en 
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inlärningssituation oberoende om det är en hund eller en människa. 

Eric är väldigt tyst, han pratar inte alls med oss pedagoger. När han 

kommunicerar med hunden viskar han väldigt, väldigt tyst. För att motivera 

(locka) Eric att använda sin röst fick han börja med att träna hunden att sitta. 

Han viskade ordet sitt till hunden. Hunden är tränad på att lyda handtecken, så 

jag visade med handtecken åt hunden bakom Erics rygg, vilket gjorde att 

hunden satte sig trots att den inte hörde vad Eric sa. Eric trodde att det var 

hans kommando som gjorde att hunden satte sig ner. Stärkt av att hunden 

gjorde som han sa så ökade efterhand styrkan i Erics röst. Vid vissa tillfällen 

gjorde jag ett annat kommando åt hunden, hon gjorde alltså fel i Eric ögon. Jag 

fick peppa honom lite och fick skoja om hur busig hunden var som inte gjorde 

som Eric sa. När hans röst blev lite, lite högre, fick hunden kommando sitt av 

mig. Jag kunde se att det var viktigt för Eric att lyckas, alltså att han lyckades få 

hunden att sitta ett par gånger efter att han fått kämpa lite mer med att öka sin 

röststyrka. Hur kunde jag avgöra det?  

Bohlin (2009, s. 55) skriver hur svårt det kan vara att beskriva den 

yrkeskunskap som finns. Jag håller med, ofta tror jag att jag kan beskriva hur 

jag arbetar inom mitt yrke. Och likt den sjuksköterska han beskriver som är 

övertygad om att patienten befinner sig i ett livshotande tillstånd, men inte 

tydligt nog kan beskriva det hon ser vilket resulterar i att patienten dör, saknar 

jag många gånger de ord som tillfullo kan beskriva det jag ser när jag arbetar. 

Här börjar ett intensivt sökande efter de signaler som kan hjälpa mig att börja 

beskriva för mig själv det jag ser när jag arbetar.  

Eric visar tydligt när han är på väg att ge upp. Det går ganska fort från det att 

han börjar visa signalerna tills han drar upp dragkedjan, drar sig undan och 

slutar arbeta. Kroppsspråket, det handlar om kroppsspråket. Att se de små, fina 

signalerna som visar på att nu mår inte den här människan så bra som jag vill 

att den ska må i den här situationen. Det kan vara den där lilla gnistan i ögonen 

som försvinner, den där närvaron som man kan se i en annan människas ögon. 

Att se när färgen på kinderna bleknar en aning. Att se när annars stilla händer 

börjar utföra små rörelser som inte fanns där tidigare. Här handlar det precis 

som vid träning av hund att inte låta individen misslyckas för många gånger.  



 11  

Intressant är att när jag tränar med hundarna är det självklart att tolka deras 

beteende och utifrån det beteende de uppvisar dra paralleller till den känslan 

som de förmodligen har. Men detta har inte skett automatiskt när jag arbetar 

med människor. Jag har noterat att för mig är det är lätt att hamna i en situation 

där jag förväntar mig att alla människor kan kommunicera med hjälp av sitt 

talade språk. Och därför lämnar jag ibland min förmåga att tolka kroppslig 

kommunikation åt de tillfällen då jag arbetar med djur, där det för mig är 

naturligt och självklart att alltid tolka kroppsspråk. 

Redan efter två träningstillfällen pratade Eric så högt att jag inte längre behövde 

ge kommando åt hunden. Förstärkningen och motivationen för Eric blev att 

hunden gjorde som han sa. Helt klart hade Erics självkänsla och självförtroende 

ökat. Att dessutom hunden gärna gick fram till Eric och tittade på honom med 

sina stora ljusbruna ögon så fort hon fick syn på honom underlättade mycket. 

Hon visste att hon ofta fick belöningar av Eric. Det enda hon behövde göra var 

att sätta sig ner och vänta, smask. Efter att ha tränat detta med Eric under tre 

kurstillfällen började han försiktigt prata med mig. 

Hejlskov Elvén (2009, s. 77) skriver att han i sitt arbete med personer med AST 

har stött på föreställningen att personen är omotiverad. Han använder ordet 

föreställningen för han vet ju egentligen inte om detta stämmer. Det är inte 

säkert att det är ett problem för personen i sig. Är detta ett problem för 

personen eller är det ett problem för föräldrar eller skola? Jag ställer mig också 

frågan. Vem är det som avgör om någon exempelvis är omotiverad? Och för 

vem utför man en åtgärd? Vem är den här åtgärden bra för? När man har ställt 

sig de här frågorna och fått svar, det är väl då man bör fortsätta åtgärden? Jag 

kan se att bristande motivation hör ihop med ointresse. Inom 

AST/hundträningen ser vi fantastiska resultat. De barn som gillar hundar 

kommer till oss och de blir motiverade och därmed utvecklar de olika 

färdigheter när de går kurserna. Hejlskov Elvén (2009, s. 77) skriver att om en 

klient är motiverad är halva arbetet redan gjort, därför måste en stor del av det 

pedagogiska arbetet handla om att motivera. Vi har motivationsarbetet gratis, 

det sköter hundarna. 
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9. Djuröga 

Det är en trygghet att ha arbetat med djur i många år. Det har gett mig kunskap 

att tolka andra individer genom att använda alla mina sinnen. Vid 

AST/hundkurserna har jag stor nytta av att tolka kroppsspråk, ordlös 

kommunikation. Johannesson (1999, s. 79) skriver att förmågan att tolka andra 

levande individer (inte bara människor) genom att läsa deras ansikten, förstå 

gester, reagera på olika stämningar är ett viktigt inslag för att få ett grepp om 

världen. Ett litet sidospår är att barnen på hundkurserna får under hela kursen 

arbeta med att tolka hundens kroppsspråk. Troligtvis kommer denna kunskap 

sedan kunna användas för att tolka andra människor och få grepp om världen 

eller delar av den.  

Diagnosen AST innebär svårigheter i kommunikation och samspel. Detta kan 

innebära att personer med AST inte tolkar sociala signaler som neurotypiska 

personer. Ett enkelt exempel kan vara att en person med AST inte förstår att 

det kan vara viktigt att titta på den man pratar med för att kunna uppfatta 

sociala signaler som inte uttalas verbalt. En person med AST skulle mycket väl 

kunna stå vänd bort från dig när ni samtalar, eftersom det kan vara väldigt 

ansträngande att ha direkt kommunikation och ett socialt samspel, som jag 

även nämner ovan. De saknar verktyg för kommunikation och det är något 

som de måste lära sig.  

Inom etologin är det vanligt att försöka tolka alla de uttryck och signaler som 

djuren sänder ut. Detta för att öka förståelsen för en annan art. Vi som arbetar 

med djur kallar detta för att man har ett utvecklat djuröga, en förmåga som är 

mycket viktig när man arbetar med djur. Det kan vara olika dofter, hur djuret 

håller sitt huvud, vinklingen på öronen, hur ögonen ser ut, svansens position 

och rörelse, pälsen, kroppspositionen, hur många tassar som finns i marken, 

hur rörliga de är, andningen samt hur läpparna ser ut. Denna kommunikation 

ger mig hela tiden ledtrådar. Ledtrådar som kan hjälpa mig att tolka, för att 

sedan kunna hjälpa, även när det gäller människor.  
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10. Den förunderliga kunskapen: individ 

och gemenskap 

Det har vuxit fram mycket kunskap under denna tid sedan vi startat upp 

AST/hundverksamheten, som har gjort att mitt yrkeskunnande ökat. Att få 

möjlighet att ta del av den gränsöverskridande kunskap som finns hos de som 

arbetar inom verksamheten har varit en bidragande faktor. Gustavsson (2008, s. 

19) & Hammarén (2008, s. 30) skriver hur erfarenhetsutbyte inom en grupp 

kan vidga gruppens kunnande. Att vår egen erfarenhet omformas och utvecklas 

genom andra individer. Att få möjlighet att utifrån sin egen förståelse öppna sig 

för en annans tolkning och en annorlunda erfarenhet kan bidra till stor 

drivkraft och motivation. Att tillägna sig den kunskap som finns i gruppen har 

tagit tid, det har varit en arbetsam process. Vi startade utan att känna varandra, 

det som fört oss samman var ett stort intresse för både AST och hund. Ett på 

sätt och vis gemensamt yrkeskunnande har under åren vuxit fram. Hammarén 

(2008, s 36) skriver att ett yrkeskunnande formas genom interaktion med 

arbetsuppgifter och organisationskultur. Ett yrkeskunnande är inget man hipp 

som happ flyttar från ett företag till ett annat. Yrkeskunnande är något som 

överförs, formas och skapas mellan människor som delar praxis. Jag själv har 

fått många upplevelser och möjligheter till reflektion genom att samtala och 

jämföra mitt specialområde hund och hur man tränar hund kontra mina 

kollegors specialområde AST samt vilka träningsmetoder man använder sig av 

inom detta område. Vid flertalet tillfällen har våra övningar med barnen blivit 

tydligare efter att vi fått tänka till hur vi ska få hundarna att förstå oss bättre i 

hundträningen och det har faktiskt även fungerat tvärtom. Alltså att 

hundträningen blivit tydligare när vi analyserat övningarna/träningen för 

barnen. Vi sönderdelar träningsmomenten i små, små delar och tittar på hur, 

vad och varför de olika övningarna kan hjälpa personer med AST. 

Ett exempel är hur vi startade arbetet med Eric. Han var rädd för närkontakt 

med hundarna till en början. För att kunna nå framsteg med Erics träning 

krävdes det att han kände en trygghet. Vi erbjöd Eric att ge hunden godis ur en 

liten plastask. Då slapp han närkontakt med hundarna, detta fungerade bra. Vid 
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kurstillfälle två vågade Eric belöna hunden från handen, ingen godisburk 

behövdes. Vi nådde detta resultat genom att ha tränat hunden att lägga sin haka 

i en utsträckt hand och bara vara alldeles stilla. När jag visade Eric detta ville 

han också prova, han härmade mig. Han provade detta ett par gånger och han 

förstod att hunden varken skulle bita eller slicka på honom. Nästa steg föll sig 

helt naturligt. Jag visade hur jag gav hunden godis ur min hand och Eric vågade 

prova samma sak. Det fungerade bra och han fortsatte belöna hunden ur 

handen resten av kurstillfällena. Nu två år senare berättar Eric själv om hur 

obehagligt han tyckte att det var att hundarna rörde eller slickade på honom. 

Han berättade att träningen med att ge hundarna godis ur burken var bra, då 

slapp han närkontakt och han kunde känna sig lugn. 

Jag märker att det finns ett nära samband mellan träning av hund och träning 

av barn med AST. Jag menar inte att det handlar om att personer med AST är 

eller liknar en hund eller ett annat djur. Däremot verkar personer med AST ha 

en annan begreppskarta än neurotypiska. Det har även djur vilka inte alltid 

reagerar på det sätt man förväntar sig att de ska reagera. Detta är något jag är 

van vid då jag har arbetat väldigt mycket med djur. Jag är van vid att deras 

tankesätt skiljer sig från mitt. Det handlar om i vilken ordning man använder 

sina sinnen. Det är inte självklart att det alltid är synen som är det främsta 

sinnet. Detta kommer att påverka hur man uppfattar sin omgivning. 

Ett exempel är Eric som har luktsinnet som främsta sinne (hos neurotypiska är 

synen det främsta sinnet och hos hunden är det luktsinnet). Eric kan inte 

koncentrera sig om han arbetar i en miljö med dofter han inte tycker om. Eric 

satt vid ett tillfälle i sitt klassrum, då fröken som precis ätit en halstablett och 

luktade mint kom fram för att prata. Eric kräks rakt ut och har efter denna 

upplevelse väldigt svårt att gå in i klassrummet igen. Mintdoft är något av det 

äckligaste han vet. 

Vid AST/hundkurserna tycker jag att det kan vara svårt att veta hur mycket jag 

kan tänja på de befintliga gränser som finns hos de olika personerna som går 

kurs hos oss. Vad händer om jag tänjer för mycket? Målet är ju faktiskt att tänja 

för att utveckla kunskaper. Om personen kan uttrycka ett nej, verbalt eller på 

annat sätt, när är han eller hon redo för att bli tillfrågad om samma sak en gång 
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till? Mellberg (1999, s. 12) beskriver att varje läsning är en översättning. Jag 

läser de barn som går kurs. Resultatet av den översättning som var och en gör i 

den situation man befinner sig ska bli till en förståelse. Jag som pedagog måste 

översätta den information jag får av mina elever så att denna information 

överensstämmer med elevens uppfattning och inte endast med min. Detta är 

svårt i vår verksamhet där barnen ibland inte kan uttrycka sig verbalt samt kan 

ha svårigheter att uttrycka vad de känner. Fem viktiga komponenter som 

Mellberg (1999, s. 12) nämner behövs för att nå förståelse är: Läsning, tolkning, 

översättning, sammansmältning och samförstånd. Detta gäller även i vår 

verksamhet. 

Eric vill inte att någon rör vid honom, han uttrycker ofta att han inte vill bli 

berörd genom att dra sig undan eller backa tillbaka om någon råkar röra vid 

honom. Vid detta kurstillfälle använder jag mig av hunden för att komma förbi 

Erics obehagskänsla för beröring. Jag vill komma bort från de känslor som är 

kopplade till andra människor. För personer med AST kan människor vara 

laddade genom krav och missförstånd på grund av olika anledningar. Jag ber 

honom sätta sig ner på filten och frågar om det är ok att hunden nosar lite på 

honom, han nickar. Han gillar träningshunden väldigt mycket. Det syns att han 

älskar att borra ner sina händer i hennes underbart silkeslena päls, han sticker in 

näsan i pälsen och jag kan se hur han drar djupa andetag. Undrar om Eric 

tycker att hon luktar lika gott som jag tycker? Jag berättar att jag tänker gömma 

en godisbit under hans fot och ber honom lyfta på den. Jag vill inte röra vid 

honom. Jag funderar på hur det känns för Eric när någon rör vid honom? Vilka 

känslor uppstår inom honom? Undrar om det känns väldigt mycket? Kanske 

gör det ont? Tänk om det är så att en sorts beröring orsaker smärta medan en 

annan sorts beröring inte orsakar smärta? Då måste jag ju hitta den beröring 

som inte orsakar smärta eller obehag. Jag förstår att han känner ett obehag, mer 

än så vet jag inte. Jag lägger godiset, efter det ber jag hunden leta. Nu är det så 

att hunden naturligtvis känner den underbara doften av godis och av erfarenhet 

så vet hon att det brukar ligga ganska mycket godis runt människan som är det 

så kallade ”godismonstret”. Hon ger sig minsann inte i första taget. Här ska det 

undersökas. Finns det något godis gömt i Erics händer? Inte det, då fortsätter 

vi. Upp över ryggen, mot nacken, runt samt i öronen. Nu skrattar Eric. Det är 
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underbart för det är första gången jag hör Eric skratta och tänk att det faktiskt 

är i samband med beröring, något av det värsta han vet. Hunden jobbar vidare, 

och i Erics ansikte lyser lugn och det syns att han njuter av hundens små, små 

beröringspunkter. Hunden är klar. Hon är nog törstig säger jag. Vill du ta med 

henne till vattenskålen? Han går fram till skålen som står någon meter från oss, 

den är tom. Han står stilla och tittar i skålen. Hunden är tränad att slå med sin 

tass om skålen är tom, med ett tjong far skålen iväg. Han hämtar skålen och 

böjer sig ned efter vattenflaskan som står bredvid, skruvar av korken och häller 

upp vatten. Hunden blir ett visuellt stöd och får Eric att börja agera, det blir 

naturligt att se sambandet. Vad vill hon? Aha, både skålen och vattnet finns 

rakt framför mig, hon är säkert törstig och vill ha vatten.  

När Eric kommer tillbaka efter att ha gett hunden vatten, ber han om att få 

göra om övningen igen. Häftigt att han verkligen väljer att utsätta sig för 

beröring ännu en gång. Denna gång kan jag röra honom när jag gömmer 

godiset, jag är dock noga med att tala om var jag tänker röra honom. Eric, nu 

lyfter jag på din fot och lägger godis. Eric nu lyfter jag på din hand för att lägga 

godis osv. osv. Att Eric fick avbryta övningen och gå iväg och göra något annat 

(ge vatten) betyder att han fick tid att bearbeta det han precis upplevt, viket gav 

bra resultat.  

Det är inte bara våra kursdeltagare som lär sig under kurserna, det gör jag med, 

hela tiden. Melberg (1999, s. 24) beskriver hur läsning bör bearbetas. Han 

skriver att läsningen startar i ett lyssnande kring vad litteraturen har att säga. Jag 

har nu lyssnat på en hel del litteratur och ser att för att nå ny kunskap genom 

våra kurser handlar det också om lyssnande. Förmåga att lyssna på vad 

människor har att säga. Detta sker ofta med verbal kommunikation, men det är 

också viktigt att lyssna på vad kroppsspråket förmedlar.  

Melberg (1999, s 13) refererar till Nietzsche och hans sätt att tänka kring 

läsning. Det handlar om förmågan att idissla. Ja, det är precis det som händer. 

Jag tuggar lite på den erfarenhet jag fått under kursen, sväljer och låter det gå 

ett tag. Mikroorganismerna angriper gräset i vommen d.v.s. min tidigare 

kunskap angriper min nyvunna, gräset kommer upp igen och mals och stöts 

och mer saliv tillsätts. Min kunskap nöts och stöts, växer och blir djupare, jag 
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reflekterar. Jag väljer att dröja kvar i det jag upplevt. Melberg (1999, s. 13) 

funderar på detta sätt på vad texten han läst vill säga. Jag funderar på vad det 

jag upplevt vill säga.  

 

11. Min intuition 

Intuition eller magkänsla, jag använder mig av denna känsla för att fatta olika 

beslut. Jag använder min intuition ofta, ofta. Jag känner när det känns rätt, jag 

gör val vid AST/hundträningen baserade på min intuition. Carlsson (1988, s. 

47) beskriver intuitionen som en lösning som kommer med ens, att intuitionen 

kan vara svårfunnen men när den väl infinner sig så blir man helt övertygad. Är 

det tillåtet att använda begreppet intuition inom akademin? För mig finns det 

en tveksamhet, särskilt efter att ha läst Janik (1991, s.128-130). Han för fram 

begreppet intuition som något luddigt, oseriöst och som inte hör hemma inom 

den akademiska världen och definitivt inte något som bör sammankopplas med 

begreppet tyst kunskap och yrkeskunnande. Jag skulle vilja säga att för mig är 

intuitionen en del av min yrkeskunskap. Det handlar om förmågan att kunna 

använda intuitionen i den upptäckande processen precis som Carlsson (1988, s. 

50) beskriver. Jag har utvecklat en fingertoppskänsla för att bedöma djurs 

välmående genom denna intuition, nu gör jag på liknande sätt när jag 

undervisar personer med AST. Jag använder mig av min intuition. Jag vet när 

det blir rätt, jag vet hur det känns i magen.  

Eter ett par dagar har mina funderingar kring intuition tagit en annan riktning. 

Jag har benat i vad intuition betyder för mig och mitt yrkeskunnande. Tanken 

sattes igång när jag läste Carlsson (1988, s. 47-52) resonemang där han i positiv 

anda beskriver intuitionens roll i forskningen. Tiden går och mitt 

yrkeskunnande blir allt synligare, för mig själv. Carlsson (1991, s. 52) skriver att 

intuitionen kan beskrivas som ett medel att hantera en mängd kunskap. Jag 

funderar lite kring vad ordet intuition betyder för mig just nu. Jag har ju lutat 

mig mot detta begrepp under en längre tid. Idag funderar jag på om begreppet 

är lika viktigt för mig. Svaret bli nej. Jag börjar förstå att jag ser ännu fler 

signaler som människor hela tiden signalerar ut med sin kropp, ren 
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kommunikation. Precis som jag nämnde ovan så kan det handla om en liten, 

liten färgförändring på kinderna, som gör att jag kan få en ledtråd om mitt 

agerande passar för en annan individ eller inte. För mig har de små signalerna 

blivit tydligare och jag har inte längre behov att använda mig av ordet intuition i 

samma utsträckning. Kan det vara att jag känner mig säkrare på det jag ser, och 

att jag tidigare inte har haft förmågan att sätta ord på det, för verktygen har 

saknats? Jag börjar ana att ordet intuition används som en beskrivning för den 

tysta kunskap som jag har. Jag tror att detta begrepp har ersatts av ett annat 

ord, yrkeskunnande. Ju mer jag tittar på andra levande individer och deras 

kroppsspråk desto mer ”talar” de till mig. Kan det vara så att det finns en 

biologisk förmåga (instinkt) hos människor, där vi faktiskt omedvetet läser av 

signaler som andra individer sänder ut? Det skulle kunna innebär att jag inte 

varit fullt medveten om vad andra människor sänder ut, men att jag ändå 

någonstans registrerat detta eller dessa och använt begreppet intuition som 

markör. När jag sen börjar se dessa signaler, då har kanske ordet intuition inte 

har samma viktiga betydelse för mig och då fasas ut tillfälligt? När sen jag 

kommer i nya situationer så blir det kanske aktuellt att använda ordet intuition 

igen? Detta har kanske blivit tydligt för mig efter mycket träning och efter en 

lång tid inom mitt yrke, det är kanske så att jag har fått in små detaljer i ett 

sammanhang som bildar en helhet.  

Jag måste bara säga att jag fortfarande tycker att ordet intuition är viktigt. 

Kanske kan detta vara en början till att sätta ord på mitt yrkeskunnande? Jag 

kanske behöver begreppet intuition för att till slut kunna lyfta mitt 

yrkeskunnande?  

 

12. Hunden som mästare  

Tänk om jag kan göra ett av alla de möten som jag har med barn, till en 

upplevelse som detta barn kan ta med sig för resten av sitt liv och som denna 

person kan se tillbaka på med glädje.  

De moment som hundarna tränas i har alla ett syfte, ett moment kan ha olika 

syfte vid olika tillfällen. Att hunden kan lägga sin haka i en utsträckt hand kan 
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hjälpa en person att komma över sin hundrädsla, att vänja sig vid beröring men 

det kan också ha ett syfte att lugna en person. Tryck är ofta lugnande eftersom 

det sätter igång en process i kroppen. Det gäller hela tiden att klura ut lösningar 

som kan underlätta träningen för personerna som går hundkursen och att 

sedan träna in momenten på hundarna. Det är lite av ett detektivarbete och det 

är väldigt stimulerande. Jag tror att jag drivs av känslan att hela tiden göra nya 

upptäckter. 

Eric tittar på hundens sele, han håller den längst ut med fingertopparna och 

betraktar den. Jag ser hur smutsig den är, måste tvätta den sen. Undrar vad han 

tänker, tänker jag. Kan han inte bara sätta på den. Jag känner hur frustrationen 

växer inom mig och jag skulle väldigt gärna ta selen och själv sätta på den på 

hunden. Hunden springer nu fram och tillbaka full av förväntan, hon vill in på 

träningsplanen. Det stressar mig ännu mer. Eric tittar fortfarande på selen. Jag 

tänker för mig själv, handlar det nu om processtid eller är det så att han inte 

förstår vad han ska göra? Jag är väl medveten om att neurotypiska gärna vill gå 

in och ta kontroll åt personer med AST och därmed lösa problem som kan 

uppstå.  Jag frågar Eric om han vet hur han ska sätta på selen? Han svarar, vet 

inte. Jag är också väl medveten om att personer med AST ofta säger nej eller 

vet inte trots att de kan. Kanske för att få några extra sekunder att tänka, innan 

de neurotypiska glatt hugger in för att lösa uppgiften åt dem. Kanske är det en 

hint åt de neurotypiska, att låta dem få en chans att tänka efter, att låta dem få 

fundera ännu en tid. Nu går jag in i min professionella roll. Här är det tillåtet att 

det tar tid att nå ett mål. Jag börjar vänta ut Eric och berömma honom när han 

börjar peta lite med den andra handen på selen. Ytterligare en förstärkning blir 

när han sänker selen mot marken och jag ber hunden att trä in huvudet i selen, 

utan att jag berör Eric, selen eller hunden. Nu händer något med Eric, han 

börjar rätta till selen och det syns att han funderar på hur den ska sitta, han 

tittar intresserat och följer selens delar med händerna. Han hittar spännet och 

sätter fast den, nu är han klar. Det är en lättnad när en deltagare når målet på 

detta sätt, han klarade uppgiften. Självkontroll, kanske är det möjligheten till 

självkontroll som gör att hundkurserna ger så mycket för personer med AST?  

Många gånger tänker jag på att det är skönt att ha jobbat med hundar och 
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hundträning i många år. Det är en trygghet för mig att kunna våga vänta ut 

beteende, och att kunna veta när det är dags att gå in och hjälpa. Det är skönt 

att kunna stanna upp och njuta av att en annan människa håller på att utveckla 

sin kunskap. Det krävs mod att inte gå in och hjälpa bara för att jag tycker att 

det är dags. Jag är glad att hunden var tränad att själv trä in sitt huvud i selens 

öppning, så Eric kunde lösa uppgiften själv. Exemplet ovan visar på hur vi vid 

hundkurserna arbetar med kroppens motorik. Ett sätt för deltagarna att få 

kroppskontroll är att öva upp viktiga funktioner i händer och fingrar. Genom 

att låta kursdeltagarna sätta på selar och koppel på hundarna stimulerar vi detta. 

Det är motiverande i sig för deltagarna att veta när jag (deltagaren) är klar med 

påklädningen av hunden så är det dags att gå in på träningsplanen. 

Frågan jag ställer mig är om vi (jag och hunden) skulle lyckas få till det så här 

bra ännu en gång, med en annan kursdeltagare. Janik (1991, s. 107) beskriver 

hur en skicklig kock kan variera ett recept när han plötsligt upptäcker att han 

inte har just de ingredienser som receptet kräver. Det aktuella läget har 

förändrats. Det krävs en yrkesskicklighet för att hantera denna situation. 

Genom min förtrogenhetskunskap finns det en möjlighet att vara kreativ och 

flexibel när jag plötsligt upptäcker att förutsättningarna har förändrats. Det 

handlar om att ta reda på vad en kursdeltagare behöver hjälp med. För att 

sedan lyfta fram den kunskap som behövs från den erfarenhetsbank jag har 

förvärvat under mitt yrkesverksamma liv. Att kunna nå olika lösningar från 

person till person beroende på vilka behov denna person har. Precis som jag 

nämnt tidigare finns det här en rad faktorer att ta hänsyn till bl.a. över- och 

underkänslighet inom de olika sinnena, vilket påverkar inlärningen hos 

personer med AST. Jag skaffar mig redskap att tolka situationer som uppstår, 

jag jämför dessa situationer med de situationer jag upplevt tidigare. Efter det 

börjar jag agera, jag provar mig fram, backar ett steg om det blir fel och provar 

igen. Jag vet ju aldrig vad som kommer att fungera för en annan person, jag 

bara tror. 

Bohlin (2009, s. 59) beskriver lärling/mästare relationen, där lärlingen lär sig av 

mästaren. Jag tänker att vid många träningsmoment blir hunden den som lär ut, 

alltså mästaren. Hundar är sociala djur som kommunicerar med varandra 
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genom sitt kroppsspråk precis som vi människor. Många djur som lever 

tillsammans har förmåga att lära sig från/av varandra (Jensen, 2011, s. 58). 

Kanske kan detta ske över artgränser? Måste en mästare vara fullärd för att vara 

en mästare? Jag är tveksam till att det är så, detta är dock något som Bohlin 

(2009, s. 62) pekar på, detta är en av Polanyis huvudteser. Man kan följa en 

mästare precis som Bohlin (2009, s. 63) beskriver för att man litar på hans sätt 

att göra saker, men det behöver inte betyda att han är fullärd. Hunden är inte 

medveten om att den besitter en viss kunskap och funktion när den tittar och 

exempelvis håller kvar ögonkontakt med ett barn. Det jag har lärt hunden är en 

del av min kunskap och denna för jag över till barnet med hunden som verktyg. 

Jag vet att ögonkontakt behövs för att människor skall kunna kommunicera. 

Jag tränar hunden på att ögonkontakt betyder godis och hunden tittar och tittar 

på människor för att detta beteende ger utdelning=godisbelöning. Hunden 

tittar på barnet och barnet tittar på hunden för det känns härligt att någon ger 

en så mycket uppmärksamhet, sen ger barnet hunden godis och hunden tittar 

ännu mer. Detta resulterar (efter mycket träning) i en trevlig känsla hos barnet 

som nu har fått ett nytt socialt verktyg, och som nu förhoppningsvis börjar 

söka andra levande varelsers ögonkontakt, för detta har blivit ett sätt att 

kommunicera. Janik (1991, s. 113) beskriver att all sorts inlärning börjar med en 

sorts ”dressyr” men slutar i kreativ aktivitet. Att skapa möjligheter att handskas 

med oförutsedda situationer. Det handlar om att se analogier mellan 

situationer.  

Hundarna har en stor förtjänst i att verksamheten fungerar så bra som den gör. 

De öppnar upp och gör träningen mycket roligare. Det som händer, sker under 

lek och barnen är inte medvetna om att det är de som tränas. Barnen upplever 

glädjen av att de tränar den redan färdigtränade hunden.  
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13. Att våga låta saker ta sin tid 

Jönsson (2006, s 77) skriver att en stor del av stressen idag är inlärd, att 

kroppen vet när det är läge att ha bråttom. Det är lätt att lära in känslan av att ha 

bråttom. Bråttom blir till en betingad reflex (Jönsson 2006, s. 77). Många vuxna 

blir stressade när barnen under träningen inte lyckas vid första försöket. Trots 

att barnen är på kursen just för att lära sig. Ett exempel kan vara när barnet ska 

hälla upp vatten i hundens vattenskål. Jag kan se hur stressade de vuxna blir när 

barnen ska öppna korken och sen klämma ut vattnet (vi använder sportflaskor), 

så det gäller att klämma hårt för att få ut vattnet. Många vuxna reser sig ur 

stolen och går på raska ben fram till barnet, tar flaskan ur händerna på barnet 

och klämmer därefter på flaskan som om det gäller liv eller död. Målet är att 

träna motorik och styrka i händer och armar, och detta är ett utmärkt tillfälle att 

träna detta.  

Jag måste alltså samtidigt som jag arbetar med en hund och ett barn också ta 

hänsyn till de vuxna som tillsammans med ett barn kommit till kurserna. Det 

handlar om hur jag ska lägga upp kursen för att den ska passa både barn, hund 

och vuxna. All inlärning tar tid och det måste det få lov att göra. Vi ser i 

AST/hundverksamheten att det är viktigt för barnen att det de ska göra för lov 

att ta tid. Och vi måste hela tiden arbeta för att tiden ska få plats och att 

stressen inte ska få ta över. Bara att förstå hur man ska koppla fast kopplets lilla 

hake i selens hake kan vara ett mycket stort och utdraget moment för vissa 

barn. Målet är att barnet ska ta i selens hake med ena handen och föra med 

tummen på kopplets hake med ena handen för att sedan sätta fast denna i 

selen. Detta moment är dock svårt och många barn fastnar med båda händerna 

på kopplets hake. Föreställ dig sen själv hur det är att få upp den haken som 

ligger längs med hundens rygg med hjälp av haken på kopplet. Det är i stort 

sett omöjligt. Det tar ett tag för barnet att bemästra denna situation. Under 

denna övning måste jag få den vuxna som följer med barnet att inte ta över 

övningen. Ibland hjälper det att sätta en kopp kaffe och en god kaka i händerna 

på den vuxna. 

Mellberg (1999, s. 17) nämner Marcel Proust för att visa på exempel kring vad 
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läsning kan vara. Ett exempel var när Proust under sin barndom såg läsningen 

som ett sätt att dra sig undan världen, där han upplevde ro och trygghet. 

Kanske är hundverksamheten en tillflykt för ett barn med AST? Att få vara den 

man är, att det är okej att vara lite annorlunda och att det finns möjlighet att 

arbeta helt utifrån barnets egna behov och att det får ta tid, ingen stress. Jag 

skulle säga att ha tid och våga låta saker ta sin tid är ytterligare en viktig del i vår 

verksamhet. 

 

14. Det dolda lärandet 

Under många år har man försökt att precisera innebörden i begreppet ”tyst 

kunskap” och det har funnits behov att dela upp den i olika fack. Kanske ett 

sätt att skapa kontroll, ett försök att göra begreppet tyst kunskap mer 

lättillgänglig? Johannessen (1999, s. 79) nämner att Gilbert Ryle försökte 

hantera detta faktum genom att skilja mellan ”kunna hur” och ”veta att”. Men 

Johannessen (1999, s. 79) anser det vara omöjligt att göra denna enkla 

uppdelning eftersom man då skulle missa viktiga oartikulerbara inslag. Han 

anser dock att Gilbert Ryles begrepp inte helt bör förkastas, eftersom dessa kan 

vara en hjälp på vägen för att nå fram till den tysta kunskapen.  

Det är så många delar ett yrkeskunnande består av och det har blivit tydligt för 

mig att i alla övningarna som barnen gör ligger ett dolt lärande. Naturligtvis har 

jag läst om detta tidigare, men idag blev det glasklart för mig. Så här är det ju i 

allt man gör, man lär sig hela tiden något nytt. Jag har dock insett att för mig är 

det väldigt viktigt att kunna redogöra även för det lärande som jag från början 

inte ägnade så mycket uppmärksamhet. Johannessen (1999, s. 80) skriver att ha 

kunskaper om något är att kunna uträtta något som den kunskapslösa inte kan 

göra. Johannessen (1999, s. 80) beskriver att förvärvade kunskaper inom ett 

område yttrar sig i praktiskt verksamhet som förtrogenhets- och 

färdighetskunskap genom att man kan lösa problem som uppstår inom denna 

praktiska verksamhet.  

Grandin (2009), skriver att personer med AST har svårt att skapa bilder för sitt 

inre om de inte upplevt situationen. Säger man ordet hund, beskriver de en 
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hund som de har en relation till, denna hund beskrivs då ofta väldigt detaljerat. 

Man skulle kunna säga att för en person med AST är det detaljerna/delarna 

som är hunden, inte helheten. Detta eftersom många personer med AST är 

detaljstyrda. Det kan vara svårt för personen med AST att försöka förstå vad 

exempelvis en mops är om personen har en relation till en golden retriver. 

Grandin (2009) nämner att personer med AST kan ha svårt för att generalisera, 

och kan därmed ha svårt att förstå att mopsen också är en hund men med ett 

utseende som skiljer sig från en golden retriver. En neurotypisk person får upp 

en generell bild i huvudet av hur en hund kan se ut, ofta beskrivs hunden inte 

särskilt detaljerat (Grandin, 2009). Grandin, (2009) skriver att hennes sinne 

fungerar som en sökmotor på Internet, där hon letar bilder av saker hon har 

erfarenhet av, för att sedan kunna relatera till dessa bilder som stöd i livet hon 

lever. Hon nämner också att det är svårt för en person med AST att beskriva 

det som de inte upplevt, då saknas alltså de bilder som behövs för att kunna 

göra en beskrivning, åter igen saknas förmågan att generalisera.  

Jag ställer mig frågan om barnen inom AST/hundverksamheten kommer att 

kunna utveckla någon form av förtrogenhets- och färdighetskunskap genom 

träningen med hundarna? Allt med tanke på det jag skrivit ovan, alltså att 

personer med AST har svårt att generalisera. Måste jag tydliggöra för barnen 

vad det är de lär sig och hur de kan använda denna kunskap, för att det ska bli 

till en medveten och användbar kunskap? Om jag inte förmedlar vad barnet ska 

med just detta moment blir det då en situationsbunden tyst kunskap för barnet 

och därmed oanvändbar vid ett eller annat tillfälle. Det vi har sett under snart 

tre års tid är att det faktiskt går att skapa förtrogenhets- och färdighetskunskap 

med hjälp av hundarna, trots att lärandet ligger dolt för barnen. En av mina 

kollegor som har lång erfarenhet inom AST nämner att om en person knäckt 

koden i en situation kan det vara lättare att knäcka koden i en annan situation. 

Jag tolkar detta som att hon menar att kunskap kan föras över från en situation 

till en annan. Men att man bör vara medveten om att det inte är så för alla. Har 

exempelvis personen både en AST-diagnos samt någon form av 

utvecklingstörning, kan förutsättningarna förändras. 

Det jag menar med att lärandet ligger en smula dolt är att ett moment kan bestå 
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av många olika steg för ett ökat lärande eller utveckling. Titta bara på 

berättelsen ovan där Eric ska sätta selen på sin träningshund. Kan du se hur 

övningen hjälpte Eric att utvecklas? Motorik, förståelse, självkontroll, 

språkträning (han pratar med hunden), social träning, samspel, uthållighet, 

koncentration samt att kunna reglera sin aktivitetsnivå. Vilket är viktigt för 

kommunikation, samspel och inlärning. Den förtrogenhetskunskap som 

utvecklas skulle kunna vara att Eric har lärt sig hur han ska sätta på hundens 

sele. Efter detta visar han gärna andra kursdeltagare vars hundselar har trasslat 

ihop sig, hur selen ska sättas på hunden, vilket borde vara ett exempel på 

färdighetskunskap och inte minst ett genombrott i det sociala samspelet som är 

så svårt för personer med AST 

Gustavsson (2008, s. 5) skriver att det är viktigt att människor får utvecklas 

genom det praktiska. Och att man utvecklas som människa, när man lär sig 

olika saker samtidigt och därför ser ett sammanhang, man utvecklas 

kunskapsmässigt. Gustavsson (2008, s. 15) beskriver hur viktigt det är med ett 

spänningsförhållande mellan det kända och okända för att skapa intresse och 

motivation. För att sedan skapa nyfikenhet och förundran och viljan att lära sig 

mer, detta förhållande utgör drivkraften för kunskap. Detta är vårt mål, att 

genom olika övningar med hundarna integrera en mängd kunskapshöjande 

verktyg.  
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15. Metod 
Valet av metod som grund för denna essä föll på dialogseminariemetoden. En 

metodik där man läser texter som skapar eftertanke. Det handlar om att läsa 

impulstexter. Långsamt och begrundande med pennan i hand för att fånga 

reflektioner kring den egna erfarenheten som uppdagas med hjälp av olika 

texter. Utifrån de anteckningar som växer fram runt den egna eller andras 

erfarenheter sammanställs en sammanhängande text. Denna text läses sedan 

högt, de som lyssnar antecknar sina reflektioner utan att avbryta läsaren. Vid 

nästa moment ges alla möjlighet att kommentera det som lästs. På detta sätt 

iscensätts en kollektiv reflektion, en dialog (Ratkic 2010, s. 42).  

Tillberg (2002, s. 17) nämner impulstexter som en möjlighet att få tänka vidare 

över vad man har varit med om och att man får en möjlighet att sätta det lästa i 

samband med det liv man nu lever. När jag hade skrivit min grundtext valde jag 

att läsa upp texten för en av mina kollegor i AST/hundverksamheten. Att valet 

föll på denna kollega beror på att hennes kunskap kring AST är mycket stor. 

Det fanns en förhoppning att vi skulle komplettera varandra genom hennes 

AST-kunskap och jag med min pedagogik- och etologikunskap. Tanken var att 

läsa upp min första text för henne och att sedan få ta del av hennes erfarenhet 

och exempel som hon associerat till då hon hört mig läsa. På detta sätt skulle 

min text utvecklas både genom hennes och mina reflektioner. Målet var att läsa 

texten för kollegan vi tre olika tillfällen. Efter vårt andra möte kändes det som 

att jag inte fick det jag verkligen sökte. Jag hade känslan att det jag skrivit inte 

var riktigt hållbart. Kanske berodde det på att jag inte hade beskrivit 

händelserna i berättelsen tillräckligt detaljerat för att hon skulle förstå mig 

korrekt, kanske saknades det tillräckliga exempel. Eller så hade kanske 

seminariet blivit mer givande om jag låtit henne läsa texten innan vårt möte? Så 

att hon i lugn och ro hade kunnat vaska fram sin erfarenhet.  

Jag hade i och för sig känslan att jag inte ville arbeta vidare med texten redan 

efter vårt första seminarium. Och jag tror att detta avspeglade sig i det som jag 

skrev, jag kände inget för texten. Jag bestämde mig istället för att använda ett 
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äldre textmaterial, också från magisterutbildningen vid Linnéuniversitetet, men 

från tidigare kurser. Jag kunde se att intervjumaterialet nu gav mig mer ”kött på 

benen” trots att det handlade om en annan text. Jag kunde använda mig av 

materialet jag fick i samtalet med min kollega och jag fick kraft i mitt skrivande 

igen. Jag kunde nu fortsätta att vid flera tillfällen läsa min text för min kollega 

och utvecklingen gick framåt genom samtal om våra gemensamma 

erfarenheter.  

Jag har vid fem tillfällen filmat i verksamheten för att sedan titta på 

interaktionen mellan barnen och hunden, mellan barnen och pedagogen och 

mellan pedagogen och hunden. Jag har använt filmerna som en del av 

dialogseminariemetodiken. Filmerna har i detta sammanhang fungerat som 

impulstexter, då jag tillsammans med min kollega har tittat på filmerna, 

diskuterat och reflekterat över det vi sett. Det vi kommit fram till har jag 

använt mig av i min essä som sedan återigen lästs upp och diskuterats. 

Att jag valde att filma i verksamheten berodde dels på att jag skrev på min 

magister och ville ha material till min essä. Jag ville tydliggöra detaljer som inte 

tidigare varit synliga för mig. Att det sen var så otroligt mycket som kom fram 

när filmerna studerades var jag inte riktigt förberedd på. Jag filmade också för 

att det fanns ett barn i AST/hundverksamheten som inte mådde bra under 

kurserna. Vi förstod inte vad vi gjorde för fel. Genom filmerna blev det 

extremt tydligt. Vi kunde göra ett par ändringar i vårt träningsupplägg och vi 

fick genast positivt resultat. Vi kunde också se vad det var vi gjorde som gjorde 

att kurserna fungerade så bra. Både med kursdeltagarna och med hundarna. Att 

få möjlighet att se detta, ger fint självförtroende. Att titta på dessa filmer har 

varit ett viktigt komplement för att kunna lyfta min yrkeskunskap. Detaljer har 

framkommit som jag inte tidigare hunnit se, samtidigt som jag arbetade i 

verksamheten. Genom filmerna har jag fått se kommunikation som jag i mitt 

arbete inte varit medveten om att jag faktiskt uppfattat eftersom mycket av den 

kommunikation som sker, sker otroligt snabbt.  

I grundtexten till denna essä har jag använt mig av en person som jag har 

studerat. Det var ett dilemma att utlämna en person som jag faktiskt gjorde. Att 

så här nära beskriva en person kan vara otroligt känsligt och jag är säker på att 



 

 28 

många inom AST/hundverksamheten skulle känna igen denna person. Därför 

var det en fördel när jag upptäckte att jag kunde använda exempel kopplade till 

flera olika personer. Det blev genom detta också lättare att hitta exempel som 

kunde stödja det som jag ville lyfta fram.  

Åter igen vill jag säga att mina berättelser förmodligen inte uppfyller det 

vetenskapliga kravet på att vara upprepningsbara. Det som händer i de olika 

lärandesituationerna kanske inte ens kan upprepas med samma eller likande 

resultat. För det som händer i mina berättelser är beroende av sitt speciella 

sammanhang. 
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16. Avslutande reflektion 
 

Jag har i berättelserna ovan försökt ge exempel som ska tydliggöra vad mitt 

yrkeskunnande består av.  

Jag kommer tillbaka till hur svårt det är att sätta fingret på den tysta kunskap 

som finns inom ett yrkeskunnande. Precis som Johannessen (1999, s. 79) 

skriver kan det vara svårt att artikulera yrkeskunnandet verbalt på ett fullgott 

sätt. Jag ser svårigheten i att endast beskriva mitt yrkeskunnande verbalt. Att 

göra denna beskrivning genom det talande språket tar tid, det är många detaljer 

som behöver föras fram i ljuset. Att göra denna beskrivning i en berättelse är 

lättare. Det ger möjlighet att genom det skrivna ordet föra fram en målande 

beskrivning. På detta sätt så har jag nått delar som tidigare inte varit synliga för 

mig och fått ett helt annat djup inom mitt eget yrkeskunnande.  

Jag är otroligt tacksam och ödmjuk för att jag fått möjlighet att arbeta med det 

jag gör. Jag är också väldigt glad för att jag valde att läsa magisterprogrammet i 

Yrkeskunnande och professionsutveckling vid Linnéuniversitetet. Denna 

kombination har verkligen fått mig att utveckla mitt yrkeskunnande. Min resa 

har gått från att veta att jag vetat men inte vetat hur jag ska kunna uttrycka 

delar av min kunskap, tills jag fått verktygen att uttrycka mig. 

Många verktyg har jag fått vid de träffar i Växjö där vi studenter läst och lyssnat 

på varandras berättelser. Ett läsande och lyssnande som varit otroligt värdefullt 

för min utvecklingsprocess inom mitt yrkeskunnande. Vi har under 

dialogseminarierna fått lyssna när övriga kursdeltagare läst sina texter. Att sitta 

tyst och lyssna är viktigt, låta andra människor ta plats och verkligen lyssna på 

vad de har att säga. För mig har det varit en process att våga ta plats, att våga 

lita på att jag har kunskap som är viktig, även för andra.  

Att skriva egna berättelser efter att jag läst impulstexter har också varit enormt 

utvecklande. Min förmåga att reflektera, kritiskt granska samt diskutera har 

utvecklats. Maria Hammaréns bok, Skriva en metod för reflektion (2010) 

handlar om att uppmuntra till att skriva det du inte visste att du visste. Boken 

har varit ett stort stöd under hela min magisterutbildning.  
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När jag träffade Eric för första gången så var jag rädd. Skräckslagen för det 

okända, problematik som till viss del var okänd för mig. Rädd för att inte 

kunna kommunicera tillräckligt bra dels för att inte förstå Eric på rätt sätt och 

dels för att inte kunna göra mig förstådd.  

Förmågan att reflektera, kritiskt granska samt diskutera har gjort mig mer 

drivande när det gällde att hitta lösningar i verksamheten. Mitt intresse att 

utforska vad det är som vi gör när vi arbetar kom mycket av den drivkraft som 

skapades av att jag började komma mitt yrkeskunnande på spåren. Jag ville veta 

mer och mer. I AST/hundverksamheten måste jag luska, leta efter svar i en 

annan persons agerande och kroppsspråk för att denna person ska kunna nå 

olika mål. Jag har haft mycket nytta av mitt välutvecklade ”djuröga”. Jag måste 

ta till mig av det personen säger med sin kropp, denna kommunikation ger mig 

hela tiden ledtrådar. Ledtrådar som kan hjälpa mig att tolka, för att sedan kunna 

hjälpa. Att söka och hitta dessa ledtrådar har varit en lång process, faktiskt lite 

av ett detektivarbete. Jag fick hjälp av en god kollega och genom vårt 

gemensamma intresse för AST och hund lyckade vi hitta fler och fler. 

Ledtrådar som till slut blivit en helhet, en färgstark väv som vi kommer arbeta 

vidare på. På detta sätt har ett gemensamt yrkeskunnande vuxit fram under 

under åren. 

Att filma i AST/hundverksamheten har varit ett viktigt komplement för att 

kunna lyfta min yrkeskunskap. Jag började med filmernas hjälp se de signaler 

och detaljer som jag omedvetet tog emot och tolkade helt automatiskt. Jag 

måste dock tillägga att jag trodde att min förmåga att läsa 

kroppskommunikation var mer utvecklad än vad det faktiskt har visat sig. Jag 

har börjat förstå att det jag sett bara varit toppen av ett isberg. Det finns så 

mycket mer att se och jag har blivit väldigt medveten om att jag inte hinner 

avläsa all den kommunikation som sker under tiden som jag arbetar. Det 

händer så mycket när jag arbetar och jag måste vara uppmärksam på barnet, på 

hunden och på den vuxna. Sen kan jag ställa mig frågan om jag behöver kunna 

tolka all kommunikation, för att nå bra resultat? Vid vissa tillfällen så är det 

kanske viktigare, när ett problem exempelvis har uppstått. Nu håller jag dock 

på att falla i fällan igen.  I delar av den litteratur jag läst under denna utbildning 
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så vill man gärna betona att reflektion över exempel på misslyckande ger den 

största utvecklingen av yrkeskunnandet. Men för mig är det viktigt att även om 

ett träningstillfälle fungerar bra, så kan det förbättras på olika sätt. Det finns 

mycket att diskutera för att även utveckla det som är positivt, och är man 

medveten om detta, så kan de goda exemplen utveckla yrkeskunnandet otroligt 

mycket. Kanske är det så att vi människor har en större benägenhet att gärna 

haka fast i det negativa? Intressant är för mig vad jag kan göra för att utveckla 

momenten löpande, och därmed förhindra att en person ska nå motgångar 

längre fram? Att hela tiden arbeta förebyggande och se till att personen lyckas 

och utvecklas för att nå olika kunskapsmål. Hur viktigt det är att som pedagog i 

god tid kunna avgöra när vi måste öka eller minska kraven för att personen ska 

vara motiverad och fortsätta att utvecklas, framgår i mina filmer.  

Inom mitt arbetslag har vi kommit långt i utvecklingen av vårt yrkeskunnande 

genom att titta och samtala om filmerna. Att analysera filmerna har gett mig 

styrka att våga lita på min egen erfarenhet och spinna vidare på denna och 

därmed utvecklas både jag och verksamheten i positiv riktning.  
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