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Abstract
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This study shows how two different schools use dogs as a method of education. The purpose 

was to find out what kind of pedagogical thoughts my informants have about children's 

learning in their connection with dogs, and in which way the interaction between the children 

and the dogs could affect the learning ability. I also wanted to find out what kind of 

possibilities and restrictions the dogs could give to the education according to my informants 

but also to find out how the projects were financed. To be able to answer these questions I put 

together a qualitative study, I had four interviews with people that were involved in the 

projects in one way or the other. To analyse the empirical material I looked up different 

theories about teaching, communication, interaction and motivation.

My results showed that both schools have applied the method of “teaching dogs” as a form of 

resource for students with special needs. One of the two schools only applies the method on 

one class consisting of six students and their teachers, who are remedial teachers. The other 

school cooperates with a company that educates therapydogs. The dog handlers, who don't 

have a remedial teacher's education, come every week with one or two dogs. All students in 

the school who are in need of extra support can work with the dogs after an investigation 

made by the health department at the school.

All my informants believe that the project has given positive results such as the notification 

that students are more motivated, communicate and interact better with each other and the 

teachers. The students are also happier and have a higher regularity of attendance in school 

than before. But the project requires a lot of money and also needs to be thought through 

thoroughly because of allergies and the risks of dogs causing any kind of physical damage. 

Another risk is that the dog causes the student to lose focus in their studies instead of helping 

them concentrate. But if the teacher is aware of these downsides it seems that the problems 

can be solved. 
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1. Inledning 

Att hunden kan användas som hjälpmedel till mycket vet vi redan men när jag fick höra om en

skola som använde sig av hunden i undervisningssyfte och som hjälpmedel för barn väcktes 

ett intresse att undersöka djupare i hur detta går till. Vilken roll kan hunden ha i skolan, och 

hur genomförs lektionerna där hunden är en del av undervisningen? På vilket sätt kan detta 

gynna elevernas utveckling och vilka problem kan uppstå? 

Dessa frågor är intressanta att lyfta för både lärare, föräldrar men framförallt för elevernas del 

då användning av hund i undervisningssyfte kanske kan förändra skolundervisningen för 

många. 

Jag skulle även vilja ta reda på vad det innebär att införa hunden i skolan, om hundarna måste 

ha en speciell utbildning och måste de ha en specialutbildad förare med sig? Vem står för 

betalningen av detta? Vilka elever ska få möjligheten att gå i klasser som har hundar som 

hjälpmedel i undervisningen? 

1.1 Historisk bakgrund

Hunden har i minst 15 000 år varit människans följeslagare och vän och är därmed vårt äldsta 

husdjur. Den har bland annat används som vakt till vår boskap och våra hem, till jakt efter 

föda, pälsproducent och sällskap (Tapper, 2004:13). På senare år har den även använts inom 

det militära, polismakten samt inom vård och omsorg där hunden bland annat arbetat inom 

äldreboenden, kriminalvården och behandlingshem (Hultman, 2008:3). 

I en publikation beskriver Gail F. Melson (2005) att man vid 1800-talets slut började använda 

hunden som hjälpmedel för människor som var blinda samt för personer med andra former av 

funktionshinder. Hon tar upp ett exempel om hur en barnpsykolog vid namn Boris Levinson 

under den tidigare halvan av 1900-talet upptäckte att hans hund Jingles fick barn att våga 

öppna upp sig mer. Barnen vände sig till hunden och kommunicerade med Jingles vilket 

Levinson kunde utnyttja genom att använda hunden som ett medium (Melson, 2005:107–

109).
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Lundström och Blusi (2012) refererar till Beck-Friis (2007) som skriver om den första 

terapihunden inom vården i Sverige som anställdes 1987 på ett gruppboende för dementa. 

Hunden fanns på boendet fram till 1992 innan den sedan pensionerades. Beck-Friis förklarar 

att det inte var problemfritt utan det fanns en ständig rädsla angående allergier och om hunden

skulle bitas och skälla. Men denna rädsla övervanns då de såg vilka förändringar som skedde 

med de boende, bland annat ökad aktivitet bland patienterna, mindre aggressiva och 

depressiva uttryck samt ökad social kontakt (Lundström & Blusi, 2012:10).

1999 startade R.E.A.D (the Reading Education Assistance Dogs) i Salt Lake City, USA, av 

Intermountain Therapy Animals. Det var ett program som gick ut på att förbättra läsandet och 

kommunikationsförmågor för barn genom att läsa för hundar. De terapiutbildade hundarna 

besökte tillsammans med sina förare skolor och bibliotek för att lyssna på när barn läste högt 

för dem. Programmet var det första i sitt slag och har sedan spridits till många andra länder i 

världen (ITA, 2013). R.E.A.D Minnesota beskriver att hundarna är ideala för denna typ av 

undervisning för att de hjälper barn att slappna av och sänker blodtrycket men framförallt 

kritiserar eller dömer de inte. De tillåter barn att läsa och utvecklas i sin egen takt och de 

lyssnar uppmärksamt. När hunden lyssnar förändras hela omgivningen, barnets fruktan ersätts

med en ivrighet som leder till ett lärande. Förbättrat självförtroende, självtillit och sociala 

förmågor är några av de resultat som R.E.A.D Minnesota beskriver att barn får genom att läsa 

för hundar (R.E.A.D, 2013).

Ytterligare ett steg i utvecklingen kan man se på Svenska Terapihundsinstitutets hemsida 

(STI) där de skriver att de från och med våren 2014 kommer att hålla en så kallad 

PedagogHundsutbildning. Hunden kommer efter utbildningen tillsammans med sin förare 

arbeta för att hjälpa elever att klara skolan. Tanken är att hunden ska fungera som en 

motivatör och dörröppnare till lärande genom att öka elevernas självförtroende och utveckla 

språk och kommunikation. Enligt STI ska PedagogHundens förare ha en lärarutbildning för 

att tillsammans med sin hund kunna hjälpa eleverna nå sina mål. Att öka det sociala 

samspelet, empati, kommunikation, motivation och självförtroende finns med i kursinnehållet 

för PedagogHundsutbildningen vid STI (Svenska Terapihundsinstitutet, 2013).

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka pedagogiska tankar mina informanter har 

kring barns lärande i samband med hundar och på vilket sätt samspelet med djur kan påverka 
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undervisningen. Jag vill även ta reda på om skolans ekonomi påverkas, dvs. om kostnaderna 

för arbetet med hundar innebär neddragningar på budgeten på ett märkbart vis. 

      1.3 Frågeställningar

 Vilka möjligheter och begränsningar finns med hundar i skolan enligt inblandade 

pedagoger?

 På vilket sätt påverkar hundarna elevernas inlärning enligt pedagogerna?

 Hur finansieras projekten?

2. Styrdokument
I detta kapitel kommer jag redovisa lite av det som sägs i skolans styrdokument kring 

elevernas rättigheter till lärande och behov av särskilt stöd. I kapitel 6 kommer jag sedan 

tillsammans med teorier och tidigare forskning att använda detta material för att analysera 

mitt empiriska material.

Skolans undervisning ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska även ha elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

som utgångspunkt för att kunna främja elevens fortsatta lärande. Alla landets skolor ska visa 

hänsyn till detta men det finns olika vägar att nå målet. Varje elev ska kunna känna vilja och 

lust att lära, trygghet, glädje och tillfredsställelse att övervinna svårigheter och göra framsteg. 

(Lärarens Handbok, Lgr 11:42, 45-46). 

Om en elev visar svårigheter i en skolsituation ska behov av särskilt stöd utredas. Efter 

anmälan till rektor av antingen vårdnadshavare, lärare eller annan skolpersonal ska det i 

samråd med Elevhälsan utredas om eleven behöver särskilt stöd, och är så fallet så ska eleven 

ges sådant stöd (Lärarens Handbok, Skollagen, 2011:99-100, §8). Under §7 i kapitel 3 i 

skollagen beskrivs att eleven med särskilda behov ska få stöd istället för- eller som 

komplement för den undervisning de annars skulle deltagit i (Lärarens Handbok, Skollagen, 

2011:99, §7). För att eleven ska få en möjlighet att nå de kunskapskrav som krävs måste det 

särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs (Lärarens Handbok, 

Skollagen, 2011:100, §10). 
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3. Teorianknytning

Här kommer jag att ta upp viktiga teorier som jag sedan kommer att använda för att analysera 

mitt empiriska material. Teorier om begrepp som inlärning, samspel, kommunikation och 

motivation är några av de som är relevanta för min studie. 

Skinner (2008) nämner olika viktiga teorier som berör inlärande, en av dessa är att vi 

människor lär genom att vara aktiva. Genom att aktivt och praktiskt genomföra uppgifter samt

använda sig av tidigare erfarenheter kan individen lära. Han beskriver även att inlärandet sker 

utifrån elevens egen vilja, en lärare kan dela med sig av kunskap men det är eleven själv som 

väljer att ta emot kunskapen och därmed skapa ett inlärande. Skinner drar en liknelse till att 

läraren planterar ett frö hos eleven men fröet kan inte slå rot så länge inte eleven är villig att ta

emot fröet (Skinner, 2008:11-12, 14-15). 

Dysthe (2003) tar upp det sociokulturella perspektivet på lärande som innebär att lärandet har 

med relationer att göra. Kommunikation och samspel är viktiga komponenter för att kunna 

lära. Det sociokulturella perspektivet bygger på interaktion och samarbete, finns inte dessa 

komponenter med så kan inget lärande ske (Dysthe, 2003:31, 41). I en annan artikel som 

Dysthe författat tillsammans med Igland beskrivs den pedagogiska teoretikern och filosofen 

Lev Vygotskijs teori om att utgångspunkten till lärande är den sociala samverkan. De förklarar

att Vygotskij menade att kulturella och kognitiva redskap som språk, skrivande och räkning är

funktioner som uppkommer genom socialt samspel (Dysthe & Igland i Dysthe, 2003:75, 78). 

Begreppet samspel är även något som Björklid och Fischbein (1996) diskuterar. De menar att 

det finns flera sätt att analysera samspelsrelationer. De tar upp två olika inriktningar varav den

ena utgår från individens beteende, hur denne presterar i skolan kan bero på 

mognad/begåvning eller av miljöfaktorer som påverkan av föräldrar eller skolan. Den andra 

inriktningen de tar upp handlar mer om en ömsesidig relation mellan miljö och individ dvs. att

de påverkar varandra. Denna inriktning kan ses ur två synvinklar; samspel utifrån individen 

vilket innebär att personen själv är aktiv och påverkar sin miljö som alla gånger inte sker 

medvetet. Den andra synvinkeln Björklid och Fischbein nämner är samspel utifrån 

omgivningen då individen påverkas av miljön (Björklid & Fischbein, 1996:8-9).

I ett annat avsnitt tar Björklid och Fischbein upp en studie som Skolöverstyrelsen och 

Lärarhögskolan gjort som visat hur samspelet mellan genetiska/biologiska faktorer och 
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miljöfaktorer kommer till uttryck för olika egenskaper. De nämner tre huvudresultat ur 

studien, en av dessa är att en stimulerande miljö leder till ett optimalt utvecklande av eleven, 

om miljön däremot är icke-stimulerande så hämmas utvecklingen. Det innebär att om eleverna

stimuleras genom exempelvis individanpassat innehåll och anpassade metoder  i 

undervisningssituationer kan det leda till att individen känner sig mer betydelsefull, sedd och 

hörd (Björklid och Fischbein, 1996:17-18). 

Gibbons (2013) beskriver olika sätt man kan se och har sett på lärande, det första är ”det 

tomma kärlets” modell som handlar om att lärarens uppgift är att placera kunskap i elevens 

tomma ”minnesbanker”. I den andra modellen ser man inte eleven som mottagare utan som 

centrum i undervisningsprocessen. Eleven ska ställa frågor och tänka själva istället för att 

endast ta emot information. Lärarens uppgift i denna modell är att tillhandahålla lämpliga 

uppgifter. Båda dessa modeller finns i skolans värld, ibland sida vid sida i samma klassrum 

och båda har i grunden en individualistisk syn. Gibbons nämner senare en alternativ modell 

som betonar vikten mellan individerna och samspelet mellan eleven och läraren då de båda 

har aktiva roller i lärandet. Hon baserar det samarbetsbaserade lärandet på Vygotskijs 

sociokulturella teori om lärande precis som Dysthe och Igland (2003) nämner i sin artikel. 

Med hjälp av den vuxnes stöd i samspelet mellan den vuxna och barnet kan barnet komma 

längre än vad hen hade gjort om stödet inte funnits där (Gibbons, 2013:32-37).

Ett annat begrepp som Gibbons lyfter fram som viktig i lärandet är stöttning med vilket hon 

menar ett tillfälligt stöd som ges så mycket det behövs tills barnet kan klara sig själv, alltså en 

hjälp som leder eleven mot nya färdigheter och nya nivåer av förståelse. Tanken är att 

stöttningen ska leda till att det eleven inte klarar av den ena dagen ska hen kunna genomföra 

nästa dag på egen hand (Gibbons, 2013:39). Att stötta kan innebära att läraren ser till vad 

elevens behov är, exempelvis anpassning av undervisning eller hjälp i form av 

specialundervisning.

Rostvall och Selander (2008) vill lyfta fram ett nytt perspektiv på begreppet lärande. De 

kritiserar Vygotskij och Piaget som båda är stora namn inom pedagogiken, eftersom deras 

teorier inte egentligen visar vad lärande är utan snarare vad man kan se lärande som. Rostvall 

och Selander beskriver lärande som en individuell process som bottnar i individens 

förutsättningar, men det är även en social process genom att man lär sig i relation till det som 

är meningsfullt och i samspelet med andra (Rostvall & Selander, 2008:13-14). Selander 

(2008) nämner i en annan artikel filosofen Dewey som var verksam under 1900-talets tidigare
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hälft. Hans teorier om ”learning by doing” kan enligt Selander appliceras på dagens skola 

eftersom dagens moderna teknik tillåter oss att tillämpa uppgifter genom att pröva, göra och 

genomföra (Selander i Rostvall & Selander, 2008:33). 

Björn Kadesjö (2007) skriver om koncentrationssvårigheter och att det finns olika typer av 

dessa. Vissa är varaktiga och påverkar barnet i de flesta situationer som det befinner sig i. 

Andra kan vara tillfälliga som kan innebära att barnet har koncentrationssvårigheter i 

specifika situationer men kan koncentrera sig i andra. Kadesjö menar att de flesta kopplar 

ihop koncentrationssvårigheter med överdrivet aktiva personer men det finns även passiva 

barn med dessa svårigheter. Dessa barn behöver också uppmärksammas och få det extra stöd 

som krävs för att utvecklas (Kadesjö, 2007:17-18, 37). 

Kadesjö tar även upp att motivationen har stor betydelse för uppgifter, ett barn kan uppfattas 

som okoncentrerat av den vuxna när hen i själva verket är omotiverad. Barnet är inte alltid 

motiverad till att göra det som den vuxne eller någon annan vill. Kadesjö menar att känslor 

och minnen väcks hos barnet i dess möte med en viss uppgift eller situation, om det påminner 

om tidigare misslyckanden kan det leda till att eleven är omotiverat till att genomföra 

uppgiften. Är uppgiften däremot lockande och intressant underlättar det för eleven att bli 

motiverad och att koncentrera sig. En annan viktig komponent för att öka chansen för eleven 

att genomföra sina uppgifter är dess självtillit (Kadesjö, 2007:17).

Kommunikation innebär att vi meddelas och/eller delar med oss av exempelvis upplevelser, 

känslor, handlingar och värderingar. Genom kommunikation och språk möjliggörs möten med

andra människor och oss själva. Det kommunikativa samspelet sker via många olika uttryck 

såsom tal och språk, kroppsspråk, gester, mimik, ögonkontakt och lukter. Detta är en kort 

sammanfattning av ordet kommunikation som Nilsson och Waldermarson (2007) skriver om. 

De förklarar även att kommunikation är ständigt pågående oavsett om man är i ett vaket eller 

sovande tillstånd. 

Livet är en kontinuerlig kommunikationsström, även om vi ofta har för oss att det enda 

samspelet som finns är det som är avsiktligt och medvetet (Nilsson & Waldermarson, 

2007:34).

Nilsson och Waldermarson menar att det inte på något sätt går att undvika kommunikation 

eftersom allt vi gör eller inte gör förmedlar budskap. Individens självbild och självkänsla 

påverkar kommunikationen som vidare påverkar hur vi utvecklar relationer till andra 
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människor. Samtidigt kan individens självbild och självkänsla förändras i samspelet med 

andra människor. Om en person med en väldigt stark negativ utstrålning möter en osäker 

person så kan alltså den starka negativa utstrålningen påverka den osäkras självbild och 

självkänsla. För att kunna uppfatta andra korrekt krävs enligt Nilsson och Waldermarson att 

individen kan uppfatta sig själv då vår självbild påverkar hur vi sänder och tolkar budskap 

(Nilsson & Waldermarson, 2007:34, 41).  

4. Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras relevant forskning som gjorts kring djur och människor. Eftersom 

hundassisterad pedagogik fortfarande är relativt nytt har jag valt att ta med annan forskning 

som är närliggande. Jag vill lyfta fram vad som framkommit av olika undersökningar där djur 

på något sätt påverkat människan fysiskt, psykiskt eller socialt då jag anser att det är viktigt 

att ha en kunskap om detta för att lättare förstå kapitlet där jag redovisar mina resultat.

Gail F. Melson, en professor i barns utveckling vid Purdue University, USA, och även 

medlem i ”the Center for the Human-animal bond” i Purdue, har skrivit Why the wild things 

are – animals in the lives of children där hon beskriver olika genomförda undersökningar som

bygger på relationer mellan barn och djur. Hon skriver bland annat om ett försök där en skola 

för pojkar med uppförandestörning och/eller ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) 

lät några pojkar mellan tolv och femton år studera på skolans ”Zoo”. Där fick de lära sig att 

hålla i de olika djuren, hur de skulle hanteras, deras biologi etc. Det fanns två regler som 

skulle följas i ”Zoot”; att prata med mjuk röst och vara försiktig med djuren samt respektera 

djuren och varandra. När projektet pågått i sex månader visade det sig att när pojkarna äntrade

”Zoot” lugnade de ner sig och inte en enda gång fick de några utbrott. Pojkarna upplevde att 

de kunde koppla av och bara fokusera på djuren när de var där (Melson, 2005:119-120).

En universitetslektor i pedagogik vid namn Maria Folke-Fichtelius gav tillsammans med 

Världsnaturfonden ut Barn och djur 1995. Där i beskriver Folke-Fichtelius djurens roll som 

hälsobringande glädjespridare, att djuren har en positiv inverkan på många människors 

välbefinnande och hälsa. Hon anser att djuren är en stor källa till glädje och forskning visar att

vi mår bra av att ha roligt eftersom det bildas endorfiner i kroppen. Endorfinerna kan dämpa 

negativ stress och öka välbefinnandet. Folke-Fichtelius tar även upp vikten av beröring och 
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motion som är andra positiva följder av att vara med djur som hundar. Hon skriver att allt fler 

studier visar att självförtroendet, ansvarstagande, möjligheterna att hantera olika kriser i livet 

och den sociala utvecklingen ökar bland barn och ungdomar som har mycket kontakt med 

djur (Folke-Fichtelius, 1995:5-7). 

Folke-Fichtelius redovisar även några barns beskrivning av djur som ett känslomässigt stöd 

som ger dem en trygghet. Hon menar att för många blyga barn kan ett djur fungera som en 

kontaktskapare eller en kontaktlänk. Folke-Fichtelius lyfter även fram vikten av att känna sig 

viktig, behövd och uppskattad och djur ger människan en möjlighet att få känna detta. En 

annan viktig roll som djur kan ha enligt Folke-Fichtelius är rollen som vän. Eftersom djur inte

använder ord som kommunikationsmedel så kan de inte vara ironiska, ge dubbla budskap eller

ifrågasätta och skratta åt de vi människor gör. Det gör att vi kan intala oss att de bara lyssnar 

på det vi har att säga och bara finns där för oss, en vän man kan lita på (Folke-Fichtelius, 

1995:9-11).

Margareta Håkansson, som är en forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), redogör i 

sin skrift Djurens betydelse för människornas hälsa (2009) för vilken påverkan djuren visat 

sig ha på oss människor. Hon menar att djuren är en underanvänd resurs som kan hjälpa till att

förbättra hälsa och livsstil och att mycket pekar på att djuren såsom hundar påverkar många 

människor positivt på en psykologisk-, fysiologisk- och social nivå. Håkansson redovisar 

forskningsresultat som exempelvis stimulering av känslomässig utveckling hos barn och 

vuxna genom samvaro med djur. Hon beskriver även att djuren har en lugnande effekt och att 

de dämpar aggressivitet (Håkansson, 2009:17).

Håkansson nämner oxytocin som är ett lugn- och ro- hormon som frigörs vid behaglig 

beröring vilket även forskaren och fysiologen Kerstin Uvnäs-Moberg skriver om i Lugn och 

beröring – Oxytocinets läkande verkan i kroppen (2002). Uvnäs-Moberg förklarar att 

forskning har visat att detta hormon frisläpps bland annat vid närkontakt mellan två individer. 

Genom undersökningar på djur har man kommit fram till att vid behaglig stimulering ökar 

lugnet hos djuren, de blir även mindre rädda och mer nyfikna av varandra samt att deras 

blodtryck sjunker. De lugnande effekterna bevaras i kroppen under en period och ju oftare 

stimuleringen upprepas desto kraftigare blir effekterna. Uvnäs-Moberg menar att det är 

mycket sannolikt att beröring har samma effekt på människan (Uvnäs-Moberg, 2002:126- 

127). 
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Det har gjorts en del forskning inom vården kring så kallade vårdhundar. Dessa hundar har 

utbildats för arbete inom vård, omsorg eller skola. Lundström och Blusi (2012) beskriver en 

undersökning de genomfört på ett äldreboende med en utbildad vårdhund tillsammans med en

legitimerad arbetsterapeut med särskild utbildning från vårdhundskolan och en 

vårdhundförare. Resultaten visade en ökad sinnesstämning hos de boende och de flesta blev 

även mer sociala med sina medboende än innan. Vårdhunden gav en större lust och 

motivation till att genomföra olika aktiviteter genom att göra aktiviteten mer meningsfull. 

Projektet med vårdhund ledde även till en bättre kontakt mellan boende och de som arbetade 

där, hunden var ett redskap till att bygga upp ett förtroende. Lundström och Blusi lyfter även 

fram ökat självförtroende, förbättrad livskvalitet och koncentrationsförmåga som ytterligare 

vinster med projektet (Lundström & Blusi, 2012:4, 14-20).  

I Manimalisrapporten 2009 redovisar Margareta Håkansson genomförd forskning i bland 

annat de skandinaviska länderna. Här beskrivs bland annat en genomförd studie kring 

terapihundar och strokepatienter vid Sunaas Universitetssjukhus i Norge där resultatet visade 

att patienterna blev lugnare av hundens närvaro. Samtidigt visade det sig att patienternas 

intresse för kontakt med hunden spelade stor roll, om hunden fick för mycket eller för lite 

kontakt tappade den intresset (Håkansson i Manimalisrapporten, 2009:16-17). En annan 

studie som 2009 ännu inte var avslutad i Norge är R.E.A.D projektet (se kapitel 1.1). Studien 

går ut på att undersöka om R.E.A.D projektet har positiva effekter för barn i åldrarna 6-12 år 

med varierande svårigheter i skolan såsom emotionella-, sociala problem eller läs- och 

skrivsvårigheter (Håkansson i Manimalisrapporten, 2009:17).

I Sverige har det genomförts ett antal studier rörande människor och djur. En rapport skriven 

av SLU i Skara tillsammans med Folkhälsokommitén i Västra Götalandsregionen visar att 

djur har vissa hälsofrämjande effekter för människan. Det har visat sig finnas både direkta 

effekter som uppstår bland annat vid beröring och indirekta effekter som uppstår via djurets 

motiverande roll och dess förmåga till att ge människan en social identitet via samverkan med

varandra (Håkansson i Manimalisrapporten, 2009:12). En annan studie som 2009 fortfarande 

var pågående är DATTEN, ett projekt för barn i åldrarna 5-20 år med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och särskild skörhet. Projektet styrs av rehabiliteringschefen Ingrid 

Bertilsson och psykologen Kristina Byström som erbjuder varje barn 5-7 tillfällen per termin 

där de får träffa olika djur som används för att utöka barnens lust och motivation för att 

vidareutvecklas. De djur som används i studien är hund, häst och kanin och det läggs stor vikt 
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vid att rätt djur förs ihop med rätt barn. Tanken med DATTEN är att djuren ska användas som 

en katalysator för socialt samspel och även att barnen ska ges en möjlighet att utveckla sin 

kompetens och självständighet (Håkansson i Manimalisrapporten, 2009:14).

5. Material och metod

I detta kapitel kommer jag att redovisa mina tankar kring val av metod, hur jag gått tillväga 

samt vad en forskare måste tänka på vid genomförandet av en undersökning. 

5.1 Val av metod

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning som innefattar de metoder som bygger på bland 

annat intervjuer och observationer (Ahrne & Svensson, 2011:11). Det finns olika former av 

intervjuer och den form som jag ansåg passade bäst för min undersökning var ”djupintervju”. 

Det innebär att intervjuaren och informanten möts och samtalar, man försöker skapa en 

relation till varandra som tillåter en öppenhet. Man kan likna denna form av intervju som ett 

samtal mellan vänner, skillnaden är att samtalet har ett specifikt syfte. En intervju av denna 

form kan ge information om personliga känslor, relationer och uppfattningar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011:36-38). Anledningen till att jag valde denna form av intervju var 

för att jag ville ta reda på mina informanters personliga uppfattningar på ett avslappnat och 

tillåtande sätt.   

Genom att arbeta utifrån samtalsintervjuer hoppades jag att få svar på mina funderingar kring 

hur arbetet med hundar i skolan kan gå till och vad det kan resultera i. Om jag istället valt att 

genomföra en kvantitativ undersökning  hade jag inte kunnat gå in på djupet i hur det går till i 

verkligheten eftersom det bygger på exempelvis statistik genom större undersökningsföremål 

(Ahrne & Svensson, 2011:16). Det hade inte varit genomförbart med en kvantitativ 

undersökning då det finns för få skolor i Sverige som arbetar med hund i undervisningssyfte. 
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5.2 Urval

För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar behövde jag få kontakt med minst 

en skola som använder sig av hund i undervisningssyfte. Då jag visste att användning av hund

i skolan är relativt nytt och ovanligt förstod jag att det inte fanns något större urval. Därför 

förberedde jag mig på att jag eventuellt inte skulle kunna genomföra undersökningen. Jag 

sökte via internet och fick kontakt med två skolor som var mycket intresserade av att ställa 

upp för intervju. En tredje skola tackade nej med anledningen att projektet med hund var 

nedlagt. Jag bad om att få träffa någon ändå då jag ansåg att det kunde vara intressant att veta 

varför de lagt ner projektet men de markerade tydligt att de inte ville gå med på det.  

5.3 Tillvägagångssätt

Jag genomförde totalt fyra intervjuer, två på vardera skola. För att få ut så mycket information

som möjligt valde jag personer med olika positioner eftersom de skulle kunna ge mig svar på 

olika saker. På båda skolorna fick jag möjlighet att intervjua personer ur ledningen som jag 

hoppades kunde ge mig svar ur ett mer övergripande perspektiv på bland annat de 

ekonomiska frågorna. För att kunna besvara frågor som handlar om hur själva undervisningen

går till och vad det gett för resultat intervjuade jag personer som på något sätt jobbade med 

hundarna i den pedagogiska undervisningen. 

Jag har valt att dela upp analys- och resultats kapitlet i sju underkapitel för att underlätta för 

läsaren att följa med i texten. I de två första kapitlen beskrivs korta presentationer av 

informanterna samt bakgrundstankarna till projekten. I de resterande underkapitlen kommer 

jag att redovisa resultaten av intervjuerna samt analysera dem med hjälp av teorierna och den 

tidigare forskningen som jag beskrivit i tidigare kapitel. Jag kommer att presentera en 

tydligare beskrivning om upplägget i analys- och resultatkapitlets inledning.  

5.4 Forskningsetik

Johnson (2007) skriver om fem olika punkter rörande etiska principer en forskare måste ta 

hänsyn till. Punkterna som Johnson beskriver kommer från Vetenskapsrådet. Den första 

punkten är krav på samtycke som innebär att forskningen endast får genomföras efter att 

den/de medverkande givit sitt samtycke som ska vara frivilligt och preciserat till viss 
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forskning. Nästa punkt Johnson tar upp är krav på att bli informerad vilket bland annat 

innebär att de medverkande ska informeras om forskningens syfte, vilka metoder som 

kommer att användas och att de när som helst får avbryta sin medverkan. Följande punkt 

handlar om krav på konfidentialitet som betyder att alla uppgifter forskaren får tillgång till i 

en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och ska förvaras på ett sätt så att 

ingen obehörig får tillträde till uppgifterna. Johnson menar att denna punkt är särskilt viktig 

att ta hänsyn till i en kvalitativ intervjuundersökning då forskaren och informanten möts 

personligen. Informanten måste känna sig trygg och kunna lita på att forskaren tar sekretessen

på allvar. De två sista punkterna Johnson tar upp, krav på skydd för barn samt hänsyn till 

socialt svaga grupper är inte något som just min studie berör då den förstnämnda handlar om 

att barn under 18 år måste ha vårdnadshavarens godkännande och samtycke till intervju. Den 

sistnämnda innebär att forskaren måste se till att vidta speciella åtgärder för att försvåra risken

för identifiering vid undersökning rörande en grupp som är socialt svag (Johnson, 2007:20-

26).

Då jag valt att anonymisera mina informanter har jag gett dem pseudonymer för att det ska 

vara enklare för läsaren att förstå vem som sagt vad. Alla informanter har muntligt blivit 

informerade enligt de etiska forskningsprinciperna.

6. Analys- och resultatsredovisning

I detta kapitel kommer jag att redogöra resultaten av mina intervjuer som jag sedan kommer 

att analysera med hjälp av de teorier och den tidigare forskningen jag skrivit om i kapitel 3 

respektive kapitel 4. Jag har delat upp kapitlet i sju underkapitel, de två första är 

presentationerna av mina informanter samt bakgrund till deras projekt. De två följande 

underkapitlen, 6.3 och 6.4, är huvuddelarna av detta kapitel då de rör hur det praktiska arbetet 

går till samt vilka effekter informanterna upplevt. Därför är dessa två underkapitel mer 

utförliga och analyseras djupare än de resterande. Det som redovisas i 6.5, 6.6 och 6.7 är 

svårare att analysera då de handlar om problem som uppstått och vilka lösningar de använt,  

finansieringen av projekten och informanternas framtidsvisioner men de är fortfarande 

relevanta för min studie.

15



6.1 Presentation av informanterna

Skola 1

Gustav arbetar i ledningen på denna skola och har gjort det de senaste 10 åren. Han har jobbat

inom skolans värld i ca 30 år, han har tidigare arbetat som lärare för elever alltifrån årskurs 1 

till 9. 

Lisa är lärare och hon har läst speciallärarkurser på lärarhögskolan, hon har dessutom en 

djurskötarutbildning i botten. Lisa har tidigare jobbat på ett naturbruksgymnasium där hon 

jobbade som instruktör. Där såg hon att djuren hade effekt på eleverna, främst på eleverna 

från särskolan. Hon upplevde att deras prestationer blev mycket bättre ju mer tid de fick med 

djuren. Detta menar hon var orsaken till att hon ville jobba med barn och djur i skolan. 

Skola 2

Karin har arbetat med barn i ca 35 år. Idag och sedan 10 år tillbaka arbetar hon i ledningen på 

den skola där hon dessförinnan var anställd som fritidspedagog i ca 10 år. 

Skolan samarbetar med ett företag som bland annat utbildar terapi- och kompishundar. Aina är

anställd på det företaget tillsammans med sin hund som är utbildad terapihund. Aina är 

barnskötare i grunden och har jobbat i ca 5 år inriktat mot barn med särskilda behov. Hon har 

jobbat med hund aktivt sedan 2007 och är även utbildad hundpsykolog. Förutom arbetet hon 

och hennes terapihund utför på skolar utbildar hon terapi- och kompishundar. 

6.2 Projektens bakgrund 

Gustav berättar att Lisa kom till honom och en annan kollega i ledningen för lite mer 4 år 

sedan med ett förslag om att införa hundar i undervisningen för elever med särskilda behov. 

Eftersom Lisa var väl förberedd och extremt drivande i frågan med djur och barn så valde 

ledningen att testa projektet under 12 månader från och med hösten 2009. Vidare menar 

Gustav att om Lisa inte hade varit så insatt, kunnig och drivande hade de inte kommit på 

tanken att starta projektet. Lisa berättar att hon under flera års tid samlat på sig material och 

kunskap inom ämnet innan hon tog upp det med ledningen på skolan. Hon höll en 

presentation för dem där hon lyfte fram bakgrunden till varför hon ville inleda denna form av 

projekt och vilka tillvägagångssätt hon tänkt sig och redan direkt efter presentationen hade 
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hon ledningen med sig. Lisa menar att för att få tillstånd till ett projekt av detta slag krävs att 

man vet vad man gör, att man har tillräckligt med vetskap och kunskap för att kunna 

genomföra projektet. Samtidigt tror hon att eftersom både rektor och biträdande rektor själva 

hade hundar vid tillfället samt att detta är en skola som satsar mycket på specialpedagogik 

spelade sin roll. 

Skola 1 har åtta olika hundar som de nyttjar till olika ändamål. Lisa berättar om en hund som 

endast används inne i klassrummet, främst som så kallad ”läshund” vilket innebär att hunden 

lyssnar när eleven läser högt. Vidare förklarar Lisa att den hunden inte är lämpad till deras 

”pedagogiska promenader” då eleverna går ut i naturen med några hundar eftersom han är 

väldigt långsam och stannar alldeles för ofta. 

Av de åtta hundarna på skola 1 är endast tre hundar under utbildning, resterande hundar är 

utvalda utifrån deras temperament och lynne. Alla hundarna är inte i skolan samtidigt utan 

Lisa brukar variera för att det inte alltid ska vara samma hundar. Hon menar att det kan vara 

bra med variation för eleverna så att allt inte blir för ”vardagligt”. Lisa berättar att hennes mål 

är att alla hundar som används inne i klassrummet ska ha en utbildning. På denna skola verkar

det läggas mer fokus på att lärarna har en speciallärarutbildning än att hundarna är utbildade. 

Skola 2 har ett annorlunda upplägg vilket jag kommer att återkomma till nedan.  

Skola 2 startade sitt projekt hösten 2012. Tanken var att använda hundar som hjälpmedel för 

barn med olika svårigheter. Karin berättar att Elevhälsan på skolan under en längre tid hade 

funderat på hur de skulle kunna stötta elever som hade lässvårigheter, problem med 

grundläggande matematik, koncentrationssvårigheter, elever som hade svårigheter att 

samspela med övriga klassen och de som var dåligt motiverade att komma till skolan. Karin 

tar upp ett konkret exempel med en pojke som gick i mellanstadiet. Han hade stora 

svårigheter med sin läsning och ville inte komma till skolan längre eftersom det mesta i 

mellanstadiet kräver bra kunskap i läsning. Eleverna förväntas själva kunna läsa instruktioner 

och tänka igenom hur uppgifterna ser ut vilket han inte klarade av. Karin berättar att hon då 

tänkte att den här pojken skulle behöva en liten hund som viftade på svansen varje gång han 

kom till skolan eftersom hon visste att han tyckte om hundar. Karin mindes att en förälder till 

en elev på skolan arbetat mycket med hundar, Karin tog kontakt med denna förälder och 

frågade henne vad hon tyckte om idén om att ha en hund i skolan. Föräldern hade möjlighet 

att via sitt företag som arbetar med hundar hjälpa till att göra idén till verklighet. De gjorde 

upp en plan och fick med sig skolans rektor som ställde sig positiv till projektet. 
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På skola 2 arbetar tre utbildade hundar, en hund är under utbildning samt två förare. 

Hundarna som jobbar måste ha gått minst en sexmånaders terapiutbildning där de får 

genomgå olika test där de utsätts för olika miljöer, hur de hanterar många olika typer av 

människor, de testas i olika situationer som kan vara skrämmande med höga och plötsliga ljud

osv. De måste sedan ta examen för att visa att de klarat av alla test. Utbildningen för Ainas 

hund har hon bekostat själv. Aina trycker även på vikten av kunskap hos den vuxne som 

jobbar med hund. Hon menar att man måste kunna läsa av hundens signaler för att kunna 

upptäcka när en hund är obekväm med en situation och för att föraren ska hinna stoppa 

situationen från att bli värre i tid. Detta ska även tentas av genom att föraren och hunden får 

genomgå ett test bland en grupp människor, de blir observerade av en person som tittar på hur 

samspelet går till mellan hund och förare. 

Till skillnad från skola 1 har Aina ingen speciallärarutbildning men hon har en 

barnskötarutbildning i botten vilket innebär att hon har viss kunskap om barn. Hon har även 

erfarenhet av att jobba med barn i behov av stöd men ingen egentlig utbildning för det. 

Däremot krävs det att alla hundar som arbetar på skola 2 har en utbildning vilket inte alla 

hundar på skola 1 har. Även skolornas praktiska arbete med hundarna skiljer sig, detta 

kommer jag att redovisa i kommande underkapitel.

6.3 Det praktiska arbetet med hundarna i skolorna

Båda skolorna har valt att använda hundarna som en form av specialundervisning för barn i 

behov av stöd. Men trots att grundtanken med den hundassisterad undervisningen på de båda 

skolorna är ganska lika skiljer sig tillvägagångssätten mellan dem. Skola 1 använder hundarna

i klassrumsmiljö främst för den lilla grupp elever som går i klassen. Skolan har även 

möjligheten att ha hundarna fritt i klassrumsmiljön som består av ett större rum samt två 

mindre, klassrummet finns i en separat byggnad till skolan. Hundarna i skola 1 är alltså inte 

till för alla elever i behov av stöd på skolan utan för eleverna i den lilla gruppen.

Lisa på skola 1 berättar att de först och främst jobbar med hundens förmåga att kommunicera 

med oss människor och där är hunden enligt Lisa helt fantastisk om man jämför med andra 

djurslag som exempelvis katt eller kanin. Hon menar att hunden vill kommunicera med 

människan och det är det som de utnyttjar. Många av barnen som är i behov av särskilt stöd 
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har svårigheter med just kommunikationen och det är något som hunden hjälper dem att träna 

på. Eleverna får även träna på samspel och empati med hundarnas hjälp. 

Hundar och nästan alla djur väcker känslor hos människor, i synnerhet hos barn. Hundarna 

förmedlar känslor på ett väldigt bra sätt och de förstår våra känslor så att de empatiska ökar. Och 

det vi har sett resultat på är...bara man släpper in en hund i klassrummet så händer det någonting 

med eleverna, för de känner för djuret, dom känner för hunden [… ]det händer någonting direkt 

med atmosfären i klassrummet (Intervju med Lisa, 2013-10-14). 

Nilsson och Waldermarson (2007) beskriver att genom kommunikation och språk möjliggörs 

möten med andra människor och oss själva (Nilsson & Waldermarsson, 2007:34). Enligt det 

sociokulturella perspektivet på lärande är kommunikation och samspel viktiga komponenter 

för att lära (Dysthe, 2003:31, 41). Lisa menar att hunden är ett djur som har en god 

kommunikationsförmåga och barn som har svårigheter med kommunikation och samspel får 

möjligheten att bygga upp de kunskaperna med hjälp av hundarna. Jag tolkar det Lisa säger 

som att hundarna stöttar eleverna mot en individuell utveckling, och stöttning är enligt 

Gibbons (2013) en viktig del i lärandet. Gibbons menar att stöttningen kan ge eleven ett 

tillfälligt stöd tills dess att eleven klarar sig själv (Gibbons, 2013:39). Eleverna som känner 

sig trygga med hunden kan alltså träna på samspel och sin kommunikationsförmåga på den 

tills dess att de känner att de klarar sig utan hunden. 

En tydlig skillnad mellan de båda skolorna är att hundarna i skola 1 är en del av klassen och 

följer med eleverna under den tid de går i klassen. De sex eleverna i Lisas grupp har sökt en 

plats i en liten undervisningsgrupp eftersom de har en problematik av den digniteten som gör 

att de inte kan gå i en stor klass. Alla dessa elever har en diagnos av något slag, och det är vad

som krävs för att få gå i en klass av detta slag. Lisa berättar att hon och hennes kollegor redan 

innan eleverna fått plats i gruppen informerar föräldrarna om att hundarna är en del av 

undervisningen. På skola 2 befinner sig hundarna i ett utvalt rum nära en ingång då hundarna 

inte ska föras genom hela skolbyggnaden p.g.a. eventuella elever med allergier eller 

hundrädsla. Hundarna finns tillgängliga för alla elever som är i behov av särskilt stöd på 

skolan. Däremot går de inte dit vind för våg utan beslutet för att en elev ska få hjälp med 

denna form av specialundervisning tas via Elevhälsan. På denna skola arbetar de mer 

tidsinriktat och hundassistansen används som en tillfällig resurs för att hjälpa eleverna att 

komma på banan igen. Vanligtvis är det en elev åt gången som vistas i rummet tillsammans 

med en vuxen och en hund. Undervisningen pågår i 45 minuter per tillfälle och vad för 
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undervisning det rör sig om beror på vad den specifika eleven behöver hjälp med. Aina 

berättar att för vissa barn handlar det om att ”bara vara” i rummet för att varva ner och 

slappna av. Men framförallt handlar det om undervisning i svenska och matematik och då har 

hunden en roll som motivatör för att locka fram lärandet hos eleven. Ibland är hunden 

belöningen som eleven får gosa med efter genomförd uppgift och ibland är hunden involverad

i undervisningen. 

För att ge ett exempel på hur hunden kan involveras berättar Aina att hennes hund kan 

använda sig av en kulram genom att flytta på kulor och även ett matematikpuzzel där hunden 

får hämta bitar som eleven kan använda sig av till sina matematikuppgifter. I svenska- 

undervisningen handlar det mest om att läsa olika böcker för hunden som blir en lyssnare som

inte kan döma eller klaga. Även R.E.A.D Minnesota beskriver att hundar är ideala lyssnare då

de inte kritiserar barnens läsning och de menar att deras program där barn får läsa för hundar 

har visat att barnen fått förbättrat självförtroende, självtillit och sociala förmågor (R.E.A.D, 

2013). Eftersom R.E.A.D programmet spridit sig världen över anser jag att det borde tyda på 

att det faktiskt fungerar för många.

Aina förklarar att hur ofta och under hur lång tid eleverna behöver ha hundassisterad 

pedagogik bedöms under tiden, vissa elever behöver längre perioder medan andra elever visar

goda resultat på utveckling efter en kort period. Efter 5 veckor görs en bedömning om eleven 

behöver fortsatt hundassisterat stöd eller om hen kan återgå till vanlig undervisning. 

I Lgr 11 står att alla elever ska vilja och ha lust att lära samt övervinna svårigheter och göra 

framsteg men att det finns olika vägar att nå målet (Lärarens Handbok, Lgr 11:42, 45-46). Om

en elev visar svårigheter i skolan ska detta utredas och sedan i samråd med Elevhälsan ge 

eleven det stöd som behövs, det stödet kan vara istället för- eller som komplement till 

ordinarie undervisning (Lärarens handbok, Skollagen, 2011:99-100, §7-8). Informanterna på 

båda skolorna berättar för mig att genom att använda sig av hundarna skapas en motivation till

att lära och det blir även ett mer lustfyllt lärande. Även fast de använder sig av olika 

tillvägagångssätt så har de båda samma mål. I skola 1 är det eleverna som går i en stödklass 

istället för ordinarie undervisningsgrupp som får hjälp genom hundassisterad undervisning 

medan skola 2 använder hundarna för de elever som behöver kompletterande stöd. Om det 

ena sättet är bättre än det andra går inte att avgöra, informanterna från båda skolorna ställer 

sig positiva till sina projekt och berättar om goda reaktioner från alla involverade. 
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6.4 Upplevda effekter

De effekter som informanterna på båda skolorna upplever är relativt lika. De talar främst om 

ökad lust och motivation, förbättrat samspel och kommunikation men även upplevelsen av ett 

större lugn hos eleverna. 

Det första begreppet som Lisa på skola 1 nämner är motivation, hon menar att hundarna 

skapar lust och motivation hos eleverna. Många elever har haft svårigheter under en längre tid

och har därmed en stor mängd misslyckanden bakom sig vilket kan leda till att de inte ens vill

komma till skolan. Lisa anser hon sett en förändring på detta efter hundprojektets start, hon 

menar att eleverna vill komma till skolan för att hundarna är där. Hundarna kan även fungera 

som motivation genom att bara finnas nära under själva lektionen, exempelvis kan en elev få 

sitta med en hund i knäet medan hen löser en uppgift. Folke-Fichtelius (1995) tar upp att vid 

kontakt med djur kan endorfiner frisläppas vilket kan dämpa negativ stress (Folke-Fichtelius, 

1995:6) och därmed tror jag att Lisas exempel med hunden i knäet minskar stressen för eleven

när denne ska lösa en svår uppgift. För vissa elever används hunden som en belöning genom 

att läraren och eleven kommer överens om att genomföra ett visst antal uppgifter och när de är

avklarade får de leka/träna med hundarna en stund. Enligt Lisa kan allt detta leda till ökade 

prestationer och resultat hos eleverna men hon menar att projektet har pågått för kort tid för 

att kunna bevisa att det verkligen gör det. Utvärderingen som gjordes efter försöksstudien som

pågick i sex månader visade att eleverna mådde bra, de tyckte det var roligt att komma till 

skolan, eleverna började samarbeta med varandra och med pedagogerna och de började 

kommunicera bättre. 

Ett exempel som Lisa delar med sig av är när de skulle undervisa eleverna i statistik inom 

matematiken vilket eleverna inte var särskilt motiverade till att göra. Då valde Lisa och en 

annan lärare att involvera två av hundarna i lektionen. En lärare tog fram några burkar som de

fyllde med olika sorters hundgodis såsom korv, ost, torra godisar osv. Sedan fick eleverna 

rösta, hur många trodde att den ena hunden skulle gå fram till korven först? Hur många trodde

att den skulle gå fram till osten först? Genom att sedan sammanställa siffrorna de fick upp 

kunde de göra ett stapeldiagram av deras hypoteser. Efter detta lät de hundarna gå fram och då

fick de fram andra siffror vilket de också gjorde ett stapeldiagram av. På det här viset lärde sig

barnen att göra stapeldiagram samtidigt som de tyckte att detta var väldigt roligt. Lisa menar 

att det är bara fantasin som sätter gränserna för hur man kan involvera hunden i det 
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pedagogiska lärandet, hon säger även att ibland kommer eleverna själva med förslag på hur de

kan lägga upp undervisningen. 

En av Skinners (2008) teorier handlar om att eleven lär sig genom att aktivt och praktiskt 

genomföra uppgifter vilket de får en möjlighet att göra tillsammans med hundarna. Han 

skriver även att det är eleven själv som väljer om den ska lära sig något, läraren kan dela med 

sig av kunskap men är eleven inte motiverad till att ta emot kunskapen så sker inget lärande 

(Skinner, 2008:11-15). Utifrån vad Lisa berättar väljer barnen att ta emot kunskap när de får 

samarbeta med hundarna då de får både praktiskt genomföra uppgifter och dessutom är 

positiva till samspelet med hundarna vilket jag anser kan skapa ett inlärningstillfälle.

Även Karin och Aina på skola 2 menar att de sett en ökad motivation hos barnen. Karin tror 

att hundarna har haft en stor påverkan på elevernas ökade motivation, lust och förbättrade 

samspel. Hon berättar att det finns elever som tidigare inte hade motivation eller lust att 

närvara på lektionerna, de kom inte ens till skolan. Men efter projektets start så har detta 

förbättrats anser Karin, många har börjat komma till skolan och när de väl är där är det lättare 

att kliva in i klassrummet och medverka i undervisningen. Aina berättar att hon själv hade 

svårt att gå till skolan när hon var yngre i brist på motivation. När hon fick sin första hund så 

förändrades detta eftersom hon klev upp på morgonen för att gå ut med hunden och när hon 

ändå var uppe kunde hon lika gärna gå till skolan, förklarar hon. Vidare berättar Aina att det 

finns en elev på skolan med samma problem hon själv hade som ung. Det problemet har hon 

löst genom att tillsammans med sin terapihund promenera hem till eleven som då frivilligt 

följer med till skolan och när hon väl är där går hon på sina lektioner. I den situationen 

fungerar Aina och hunden som stöttepelare som underlättar motivationsbristen hos eleven. 

Gibbons (2013) lyfter fram stöttning som viktig för lärandet. Hon menar att stöttning innebär 

att läraren ser till elevens behov (Gibbons, 2013:39) vilket är precis vad Aina gör då hon 

tillsammans med sin hund hämtar eleven.

Motivationens betydelse för att få en elev att genomföra en uppgift är enligt Kadesjö (2007) 

mycket viktig. Han menar att elevens självtillit har en stor betydelse för dess 

koncentrationsförmåga och för att orka koncentrera sig behövs motivation. Det gäller för den 

vuxne att förstå barnets intressen när barnet inte är motiverad att göra det som den vuxne vill 

att hen ska göra. Då uppgifter och situationer är associerade med känslor är det viktigt att 

förstå vad just den individen är intresserad av för att locka fram en motivation till att vilja 

genomföra uppgifter (Kadesjö, 2007:17). Lisa säger att djur väcker känslor och det är enligt 
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Kadesjö en av komponenterna som krävs för att väcka intresse hos eleverna. Lisa använder 

sig av fantasin för att komma på nya sätt att undervisa för att hålla sina elever intresserade, 

och där kommer hundarna in. Hon menar att de motiveras att genomföra uppgifter då 

hundarna är involverade i undervisningen. Lisa berättar att även eleverna får vara delaktiga i 

hur undervisningen ska se ut vilket jag tror kan påverka deras motivation och intresse positivt.

I exemplet med eleven som har problem att ta sig till skolan på morgonen visar Aina en 

förståelse för elevens intresse. Jag anser att det är ett sätt att se problemet ur elevens 

perspektiv och genom hennes personliga erfarenheter av motivationsbrist har hon en 

förståelse för elevens känslor och hjälper till genom att lystra till elevens behov.

Lisa talar även om det så kallade lugn- och ro hormonet oxytocin. Hon menar att hon upplever

ett lugn hos eleverna redan i den sekund hunden kliver in i klassrummet. Uvnäs-Moberg 

(2002) beskriver att forskning visat att detta hormon frisläpps bland annat vid närkontakt 

mellan två individer. Förutom lugnet har forskningen visat andra effekter oxytocinet ger som 

exempelvis mindre rädsla, större nyfikenhet av varandra samt sänkt blodtryck. Uvnäs-Moberg

förklarar att effekterna är långtidsverkande och blir kraftigare ju oftare stimuleringen 

upprepas (Uvnäs-Moberg, 2002:126-127). Lisa berättar att ett moment som en elev upplever 

som svårt kan underlättas genom att få ha en hund i knäet. I en sådan situation får eleven 

närkontakt med djuret vilket Uvnäs-Moberg lyfter fram som ett sätt för oxytocin att 

frisläppas. 

Ökad glädje är en annan effekt som Karin i skola 2 upplever. Hon menar att hon kan se att 

elever som tidigare inte brukade visa glädje blir glada över att få arbeta med hundarna. Karin 

tror att detta kan bero på att eleven får känna sig sedd och utvald. Även Folke-Fichtelius 

(1995) talar om ökad glädje då hon beskriver djuren som hälsobringande glädjespridare som 

har en positiv inverkan på många människors välbefinnande. Forskning har visat att vi mår 

bra av att ha roligt då det bildas endorfiner i kroppen enligt Folke-Fichtelius. Hon beskriver 

även att många barn använder sig av djur som en kontaktlänk. De får barnen att känna sig 

utvalda och behövda och de lyssnar på vad barnen har att säga utan att döma (Folke-

Fichtelius, 1995:5-7, 9-11). Vilken anledning som kan föreligga den ökade glädjen för just de 

elever på Karins skola vet jag inte då det inte gjorts någon undersökning på det. Men det är 

enligt mig mycket möjligt att något av det som Folke-Fichtelius beskriver stämmer in på en 

eller fler av de elever som visar glädje då de arbetar med hundarna.   
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Enligt Aina blir inlärningen lättare och roligare för eleverna med hundassisterad undervisning.

Hon menar att det är mindre kravfyllt än ”vanlig” undervisning vilket hon tror leder till ett 

mer lustfyllt lärande. Aina lyfter även fram den lugna miljön då eleven är ensam med hunden 

och dess förare i ett avskilt rum som hon menar kan framkalla en mer effektiv 

inlärningsprocess. Eleven får all fokus på sig under denna stund och det leder, som Karin 

talade om, till att hen får känna sig sedd och utvald. Detta tror Aina också är en viktig del i en 

individs lärande. Björklid och Fischbein (1996) beskriver en studie som visat att en 

stimulerande miljö leder till ett optimalt utvecklande av eleven. De menar att om eleverna 

stimuleras genom exempelvis individanpassat innehåll och anpassade metoder i 

undervisningen kan det leda till att eleven känner sig mer betydelsefull, sedd och hörd 

(Björklid & Fischbein, 1996:17-18). De resultat av studien som Björklid och Fischbein 

redovisar anser jag stämmer bra överens med hur informanterna beskriver deras 

undervisningsmetod som innebär att eleverna får individanpassad undervisning och elevernas 

behov tillgodoses. 

6.5 Problem och lösningar

Förutom de positiva effekterna informanterna upplever att projekten har gett så finns även 

viss problematik för barn med koncentrationssvårigheter i samarbetet med hundar. Elever som

redan har svårt att fokusera och koncentrera sig på sina uppgifter kan störas av hundens 

närvaro. Risken att hunden tar fokus från undervisningen finns alltid enligt Lisa. Hon menar 

att det är viktigt som pedagog att ha rutiner för hur de ska underlätta för eleverna att lägga 

fokus på rätt sak vid rätt tillfälle. Lisa berättar att hon ibland får stänga in hunden/hundarna i 

ett annat rum när hon märker att de tar för mycket fokus av eleverna. Även Aina tycker att det

är viktigt med positiva rutiner, eleverna måste veta vad som gäller. Enligt Kadesjö (2007) 

finns olika typer av koncentrationssvårigheter, vissa är varaktiga och påverkar barnet i de 

flesta situationer. Andra kan vara tillfälliga och kan innebära att barnet har 

koncentrationssvårigheter i vissa situationer men kan koncentrera sig i andra (Kadesjö, 

2007:17-18). Jag tror att man som pedagog måste lära sig hur den specifika individen 

påverkas av miljön runt om då ett störande moment för en elev inte är störande för en annan. 

Det gäller att vara uppmärksam på vad som fungerar i en situation, och för vissa elever kan 

hundens närvaro ta fokus och då måste pedagogen avlägsna hunden om det är det som krävs 

för att hålla eleven på rätt spår. 
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Ett annat problem som kan uppstå är att en elev blir allergisk. Gustav menar att just allergier 

är det största problemet med att ha hundar i skolan men han tror att så länge skolan är noga 

med att informera föräldrarna och hålla en god kontakt med dem så finner man lösningar. Lisa

berättar att när skolan började använda sig av hundarna inomhus visade det sig att en pojke 

var allergisk mot hund. Hon samtalade med pojken och hans föräldrar som kom överens om 

att projektet skulle ha en positiv inverkan på pojken som gärna ville få möjligheten att 

samarbeta med hundarna. Föräldrarna ansåg att pojkens lätta allergi skulle kunna lösas med 

enkla medel genom att han skulle tvätta sig efter kontakt med en hund och de såg även till att 

ha allergimedicin tillgängligt. Vidare förklarar Lisa att om ett allergiskt barn skulle få en plats 

i gruppen så kan de inte neka denne platsen utan då skulle verksamheten anpassas genom att 

flytta ut verksamheten. Detta i sig är inget hinder enligt Lisa eftersom grundtanken var att ha 

den hundassisterade verksamheten utomhus, hon hade aldrig kunnat föreställa sig att hon 

skulle få använda hundarna inomhus. 

Karin i skola 2 förklarar att tanken på allergier fanns med redan i starten av projektet, därför 

var de noga med att leta fram en lämplig lokal där hundarna kunde vistas utan att påverka 

eventuella allergiska elever. Men något specifikt fall med en allergisk elev har ännu inte 

uppdagats. Aina berättar att hon som hundförare är noga med att hålla sig på anvisade platser 

och på sätt finns inget att klaga på angående allergi och hundrädsla. Samtidigt uttrycker hon 

kritik mot skolor och förskolors rädsla för allergier. Hon menar att om fem av hundra elever 

på en skola är allergiska så går deras behov före de icke-allergiska eleverna som kanske skulle

kunna gynnas av en hundassisterad undervisning. Aina avslutade samtalet om allergier genom

att uttrycka att det borde vara ett mer öppet tänk i skolan, att se till möjligheterna inte 

problemen.

Gustav, Lisa och Karin ser alla allergi som ett möjligt problem men inte som ett olösligt 

problem. Alla vittnar om tillmötesgående, förstående och positiva inställningar från elever, 

föräldrar och andra på skolan. Aina däremot verkar tycka att rädslan för allergi är något 

överdriven och jag får känslan av att hon anser att många skolor låter rädslan ta över de 

positiva sidorna med hundassisterad pedagogik. Jag tror knappast att antalet allergiska 

kommer att minska i Sverige utan det kommer nog alltid vara ett problem för skolor som har 

funderingar på att införa hundar i undervisningen, men utifrån mina informanters uttalanden 

tror jag att det i de flesta fall går att lösa. 
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Ett ytterligare problem som Gustav lyfter fram är skolans begränsade ekonomi. Skolan har 

ansökt om pengar till projektet då de hade planer att bygga ut verksamheten med bland annat 

hundstallar där hundarna skulle kunna vistas när de inte arbetar. Idag vistas hundarna i sina 

respektive hem då de är ”lediga” och Lisa får åka för att hämta och lämna hundarna under 

dagen vilket både är kostsamt och tidskrävande. Jag kommer att återkomma till detta i nästa 

kapitel.

6.6 Finansiering av projekten

De två skolorna jag besökt har valt två olika sätt att finansiera sina projekt. På skola 1 har man

löst kostnaderna genom att Lisa som leder projektet står för mycket själv. Det är totalt åtta 

olika hundar som arbetar på skolan, de används till olika ändamål och är på skolan vid olika 

tillfällen. Många av hundarna lånas in av bekanta till Lisa men två är hennes egna. Tre hundar 

är under terapihundsutbildning som kostar mellan 15 000 – 20 000 kr per hund och dessa 

kostnader är inget som skolan betalar utan det får hundägaren stå för själv. Lisa berättar att det

finns stipendium att söka som skulle kunna täcka kostnader som dessa men det har hon ännu 

inte gjort, däremot har hon ansökt om pengar från olika fonder och stiftelser men utan resultat.

Lisa lyfter fram problematiken med för lite ekonomiska resurser i skolan och menar att det är 

högst orimligt att skolan skulle stå för hundarnas dyra utbildningar. 

Skola 2 har valt att finansiera projektet genom Elevhälsan, det är således skolan som betalar. 

De ser projektet med hundarna som en resurshjälp för barn i behov av stöd. Enligt Karin gör 

Elevhälsan ett beställningsarbete efter utredning på en elev till företaget som de samarbetar 

med, det innebär att exempelvis Aina och hennes hund får ett uppdrag att hjälpa en elev med 

det som hen behöver. Men Karin berättar vidare att det inte alla gånger blir den formen av 

specialundervisning som eleven ordineras utan det kan också innebära att en elev får gå på 

”vanlig” specialundervisning. Alltså dras pengarna från den buffert som finns för elever i 

behov av särskilt stöd. 

6.7 Framtidsvisioner 

Alla fyra informanterna på de två olika skolorna har samma önskan om att fler skolor ska ta in

hundar i undervisningssyfte. Gustav som arbetar i ledningen på skola 1 berättar inom 
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kommunen finns redan vårdhem som använder sig av hundar och att kommunen samt 

politiker har visat ett stort intresse för deras projekt. Han tror att det symboliserar framtida 

förändringar, att fler skolor i kommunen kanske tar efter.

Lisa brinner för sitt arbete med hundar och gör sitt yttersta för att kunskapen ska nå ut till 

många. Hon anser att den hundassisterade pedagogiken är något andra skolor bör ta efter och 

det tror hon även kommer att ske. Hon berättar att många har varit väldigt intresserade av 

deras sätt att arbeta, hur det går till och hur de fått rektor, skolhälsovården och föräldrar att gå 

med på att ha hundar i skolan. Det har varit alltifrån nyfikna föräldrar, personal från andra 

skolor i hela landet till journalister som besökt skolan under åren som projektet pågått. Något 

annat som Lisa ser som ett tecken mot ett större användande av hunden som resurs är att 

samhället verkar allt mer tillåtande mot hundar, det blir allt fler caféer och liknande som tar 

emot hundar som kommer med sina ägare.  

Karin lyfter fram den hundassisterade pedagogiken som ett utvecklingsområde utan gränser. 

Hon hoppas att fler skolor tar in hundar som resurshjälp för de elever som behöver det. Men 

hon har även framtidsvisioner inom den egna skolans utvecklande av hundanvändningen. En 

idé som hon och andra inblandade har är att ha en hund närvarande under vissa svåra 

föräldrasamtal då hon tror att de skulle kunna inbringa ett lugn och påverka atmosfären i 

rummet på ett positivt sätt. 

Aina hoppas också att fler skolor ska använda sig av hundassisterad pedagogik men hon säger

att det måste läggas mycket vikt vid hundarnas och förarnas utbildning. Hon menar att för att 

hålla kvaliteten uppe måste hundarna ha rätt egenskaper och förarna ska ha goda kunskaper 

om både barn och hundar. 

Ett tecken på att fler börjat se en möjlighet med hundassisterad pedagogik är Svenska 

Terapihundsinstitutets kommande PedagogHundsutbildning (Svenska terapihundsinstitutet, 

2013). Att de valt att starta en sådan utbildning anser jag tyder på ett växande behov av 

utbildade hundar med syftet att arbeta med barn i skolan. Deras krav är att föraren ska ha en 

lärarutbildning för att gå kursen vilket kan betyda att den hundassisterade pedagogiken 

utvecklas och förbättras. Ainas hopp om att kvaliteten hålls uppe skulle kunna bli en 

verklighet genom denna utbildning, dessutom kanske skolorna bör ha vissa krav för att 

hundarna ska vara kontrollerade och godkända för att jobba med barn. Även Ainas tanke om 

att föraren ska ha goda kunskaper om både barn och hundar tror jag är viktigt, om en olycka 
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inträffar på grund av att föraren inte kunnat läsa av sin hund i en utsatt situation skulle det 

kunna innebära att hundanvändning i skolan förbjuds.

7. Sammanfattning och 

slutdiskussion 

Alla mina informanter är väldigt positivt inställda till sina projekt och har planer att utveckla 

verksamheten. Informanterna på de båda skolorna har upplevt ganska lika effekter trots att 

deras arbetssätt skiljer sig åt. Att använda sig av hundar i skolan är fortfarande väldigt nytt 

men alla tycker att det är en bra arbetsform som fler skolor bör ta efter. De största problemet 

de stött på har handlat om allergi men båda skolorna anser att de funnit sätt att gå runt 

problemet. I det stora hela har det inte varit några större motgångar de mött med sina projekt 

och de ekonomiska kostnaderna har inte påverkat skolorna på något märkbart vis utan de har 

funnit lösningar. Den ena skolan använder sig av den budget som Elevhälsan har för barn i 

behov av stöd och i den andra skolan har initiativtagaren tagit på sig mycket personligen för 

att få projektet att gå ihop. 

Den information jag samlat in genom mina intervjuer visar inga större begränsningar för 

undervisningen snarare öppnar arbetssättet för fler möjligheter för elevernas inlärning. Lisa på

skola 1 och Aina på skola 2 som jobbar med hundarna och eleverna vittnar om en större lust 

att lära och en ökad glädje hos sina elever. Båda skolorna har valt att satsa den 

hundpedagogiska undervisningen på elever i behov av stöd, elever som har mindre motivation

och lust till att lära och som har svårt för att samspela och kommunicera med andra. 

Informanterna upplever att hundarna har hjälpt eleverna framåt i sin personliga utveckling och

ökat deras vilja att lära. Skinners (2008) liknelse med att läraren planterar in ett frö hos 

eleverna och att detta frö inte kan slå rot så länge eleven inte är villig att ta emot fröet 

(Skinner, 2008:12) anser jag passar väl in i detta sammanhang. Alla lärare i skolan delar med 

sig av kunskap, men är eleven inte motiverad till att lära sig så kommer denne inte att göra 

det. Därför är det viktigt att hitta arbetssätt där eleverna motiveras till att ta emot kunskap. 

Samtidigt måste läraren lära känna sina elever för att se vilket arbetssätt som passar dem bäst 

och uppmärksamma de tillfällen där hunden blir mer ett störande moment än en hjälpande 

resurs. 
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Skolorna har valt två olika fokus gällande utbildning vilket jag anser är en intressant punkt att 

diskutera. Skola 1 har specialutbildade lärare men bara tre av åtta hundar är utbildade. På 

skola 2 är alla hundar utbildade men ingen av de vuxna har speciallärarutbildning. Trots detta 

har resultaten visat sig relativt lika, men jag anser att speciallärarutbildning är viktig då det är 

läraren som har det största ansvaret. Samtidigt är det viktigt att hundarna är ordentligt 

kontrollerade, anser jag. De ska klara av många olika situationer som kan vara påfrestande 

och man måste veta att hundarna kan hantera dessa. 

Då båda skolorna har valt att använda hundarna som en resurs för elever i behov av stöd väcks

en tanke hos mig om det i framtiden skulle kunna vara möjligt att använda hundarna i 

”vanlig” undervisning också. Även elever som inte klassas som elever i behov av stöd tror jag

skulle kunna dra nytta av hunden i skolan, framförallt som motivatör. Aina på skola 2 tar upp 

att hon tycker att dagens rädsla för bland annat allergi som finns i skolor, förskolor och i 

samhället i övrigt är överdriven. Hon anser att många skolor ser problemen och tittar inte efter

möjliga lösningar vilket hon tror kan leda till att många elever som skulle gynnas av ett 

samarbete med hundar åsidosätts. Jag håller till viss del med Aina men samtidigt så kan man 

inte föra in djur i verksamheten på bekostnad av andra. Finns det elever som blir sjuka av 

hundarnas närvaro så är det inget man kan bortse ifrån. Lisa på skola 1 berättade om en pojke 

som var allergisk men efter samråd med pojken och hans föräldrar ansåg de att verksamheten 

kunde fortsätta inomhus men med vissa åtgärder som tvätt efter kontakt och allergimedicin. 

Samtidigt menade Lisa att om det inte hade gått att lösa på det sättet hade man fått förändra 

verksamheten och endast arbeta med hundarna utomhus. Aina påpekade att många barn har 

husdjur hemma och därför för med sig allergener via kläder till skolan men jag tror inte att det

är lika påfrestande på de allergiska barnen som hundens faktiska närvaro. För att kunna 

utveckla idén med hundar som hjälpmedel för alla elever tror jag att det  krävs en enorm 

förändring av dagens skolor. Det skulle kanske behövas byggas speciella byggnader och 

inhägnader för att inte utsätta allergiska elever och sådant kostar mycket pengar. 

Ett annat möjligt problem som kan uppstå är en olycka, exempelvis en hund som attackerar en

elev. Risken för den typen av olyckor finns alltid närvarande och skulle det inträffa tror jag 

det skulle vara förödande för hundens fortsatta närvaro i skolan. Risken kan kanske dessutom 

bli större i de situationer när hundar arbetar med elever som har olika diagnoser som kan 

påverka deras impulshandlingar. En situation som eskalerar i att en elev börjar kasta saker och

ting kring sig kan nog trigga igång många hundar om de inte blivit tränade för liknande 
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situationer. Aina på skola 2 uttryckte vikten av att den vuxne har både hund- och 

barnkunskaper och det är bland annat det som Svenska Terapihundsinstitutets 

PedagogHundsutbildning ger då föraren måste ha en lärarutbildning för att gå kursen med en 

hund. 

Trots att detta arbetssätt är relativt nytt i Sverige så verkar det ändå vara på väg fram i ljuset, 

detta vittnar den kommande PedagogHundsutbildningen på Svenska Terapihundsinstitutet om.

Men jag tror att det är en lång väg kvar tills fler skolor börjar ta efter. Projekten på skolorna 

har bara pågått sedan 2009 respektive 2012 och jag menar att det krävs mer undersökningar 

och utvärderingar på projekten om den hundassisterade pedagogiken ska få fäste på riktigt. 

Lisa på skola 1 uttryckte i vårt samtal att skolan som institution tar väldigt lång tid att 

förändra och det ligger en sanning i det anser jag. Projekt som är så unga som dessa tror jag är

långt ifrån att tas in i skolans värld som en form av specialpedagogik. Även om det finns en 

del forskning som exempelvis den som Folke-Fichtelius (1995) lyfter fram om att djuren har 

en roll som hälsobringande glädjespridare då endorfiner frisläpps när vi mår bra (Folke-

Fichtelius, 1995:5-6), vilket de allra flesta människor gör i kontakt med djur, så krävs nog 

mycket mer än så innan den hundassisterade undervisningen blir vanlig i svenska skolor. 

Håkansson (2009) redogör i en skrift att djur kan hjälpa människor att förbättra sin hälsa och 

livsstil samt att mycket pekar på att djur som exempelvis hundar påverkar många människor 

positivt på ett psykologiskt-, fysiologiskt- och socialt plan (Håkansson 2009:17). I 

Manimalisrapporten (2009) beskrivs många genomförda och pågående studier kring 

människor i samspel med olika djur där de genomförda studierna alla visar på positiva 

reaktioner. Jag har ännu inte stött på någon forskning som genererat dåliga resultat, det vill 

säga forskning som visat att samspelet mellan människor och djur är negativ. Jag tror dock att 

det handlar mycket om individens eget intresse för djur, har du en rädsla för hundar är det 

kanske inte optimalt att jobba med dem. 

Efter att ha genomfört undersökningen på dessa två skolor som valt att ta in hundar i 

undervisningen samt ha läst flera studier drar jag en slutsats att hundar kan vara ett väl 

fungerande hjälpmedel. Samtidigt tror jag inte att det gynnar alla lika mycket, det finns barn 

som är mindre intresserade av djur eller till och med rädda och för dem kanske detta inte är 

det optimala sättet att lära. Men det är alltid viktigt att se till varje elevs behov och vissa 

elever tror jag absolut kan motiveras och skapa en större lust till att lära med hjälp av hundar. 

Känslan av att känna sig sedd, hörd, behövd och uppskattad är något som vi alla människor 
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behöver för att må bra och Folke-Fichtelius (1995) menar att djur ger oss möjligheten att få 

känna dessa känslor. Hon menar att i ett djur kan man finna en vän man kan lita på (Folke-

Fichtelius, 1995:11). 

Utvärderingen som gjordes efter de första sex månaderna på skola 1 visade att barnen mådde 

bra av hundarnas närvaro. De forskningar som jag skrivit om i denna studie pekar på att de 

allra flesta människor mår bra av samspelet med djur. Människans intresse för djur tror jag 

kommer att leda till fler undersökningar och projekt i framtiden, men huruvida fler skolor 

kommer att använda sig av hunden som resurs får framtiden visa. 
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9. Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide för intervju med speciallärare 

 Vad heter du och vad jobbar du med?

 Hur länge har du jobbat här och inom läraryrket?

 Kan du berätta lite om ert arbetssätt?

 Hur länge har ni arbetat med hund i undervisningen?

 Vad var era tankar/ert syfte med detta arbetssätt?

 Hur skiljer det sig från andra klasser/skolor?

 Vems initiativ och vem beslutade att börja arbeta med hund i undervisningen?

 Vilka elever är det som får gå i denna/dessa klasser som arbetar med hund? Vem 

bestämmer det?

 Hur tycker du elevernas lärande påverkas av att arbeta med hund i skolan?

 Är det något annat som du tycker dig se händer med eleverna (exempelvis socialt) 

genom att arbeta med hund i skolan?

 Har ni några dokumenterade resultat?

 Tycker du att detta arbetssätt är något andra skolor bör ta efter? Varför/Varför inte?

 Har ni stött på några problem? Kan du beskriva?

 Vem står för eventuella kostnader? Påverkar detta skolan på något vis?

 Behöver hundarna någon speciell utbildning? Och behöver de en specialutbildad 

förare med sig?

 Hur många hundar har ni?

 Vem sköter om hundarna när de inte är i skolan?
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 Varför just hundar? Tror du något annat djur skulle fungera lika bra eller bättre? Vilket

djur och hur tänker du?

 Hur tror du att det kommer se ut i framtiden – kommer fler skolor använda sig av hund

eller något annat djur i undervisningssyfte?
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Bilaga 2

Intervjuguide för intervju med ledningsanställda

 Vad heter du och vad jobbar du med? 

 Hur länge har du jobbat här?

 Har du någon tidigare erfarenhet av att jobba med barn? 

 Kan du berätta lite om hundprojektet ni har på denna skola?

 Vems initiativ var det att starta projektet?

 Vad innebär projektet ekonomiskt för skolan?

 Är det något annat som det fått ”skäras ner på” pga projektet?

 Har projektet visat några resultat?

 Har ni stött på några problem? Hos elever, föräldrar etc.

 Hur kommer det sig att det är just hundar ni valt att jobba med? 

 Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden, tror du fler skolor kommer att ta efter 

er?

 Är det något mer du känner bör sägas i intervjun?

 Kan jag kontakta dig om jag behöver komplettera någon fråga?

Bilaga 3
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Intervjuguide för intervju med representant för företaget skola 2 samarbetar med

 Vad jobbar du med/Vad har du för befattning?

 Hur länge har du jobbat med hundar?

 Varför just hundar?

 Har du någon tidigare erfarenhet av att jobba med barn?

 Hur kommer det sig att du arbetar med ”hundassisterad pedagogik”?

 Vad är din uppgift?

 Kan du berätta lite om hur du jobbar? Kan man jobba på fler sätt?

 Vilka elever jobbar du med?

 Hur tycker du att elevernas lärande påverkas av att arbeta med hundar?

 Kan du se några resultat i barnens lärande av detta arbetssätt?

 Har ni stött på några problem? Kan du beskriva?

 Måste hundarna ha någon speciell utbildning?

 Behöver de ha en specialutbildad förare med sig?

 Vem står för kostnaderna?

 Hur många hundar jobbar här?

 Hur ofta är ni här i skolan?

 Vad gör ni annars?

 Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden?
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