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Abstract 

The purpose of the study is to explore different experiences of Animal Assisted 
Therapy and search into how Animal Assisted Therapy in schools/preschools is 
already being pursued.To get the answer to my research question, I have done 
qualitative interviews with people working withAnimal Assisted Therapy in schools 
and preschools to share their experiences. 

The purpose of Animal Assisted Therapy may be to practice a specific knowledge, for 
example reading, but it may also be social interaction, communication, respect and 
responsibility.During my interviews, I have learned that Animal Assisted Therapyalso 
increases self-respect, self-esteem and empathy for others. It helps in the 
understanding of social interaction and respect of humans and animals. The 
individual becomes more able to take responsibility, communicate with others and 
take on school work. All my informants believe that the animal contributes to a 
relaxed, stress- and anxiety-reducing environment, through the hormone Oxytocin. 
Animal Assisted Therapy can be used as an educational tool in teaching to help 
students overcome their problems and continue learning. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter som finns av djurassisterad 
pedagogik och vilka olika syften som finns med djurassisterad pedagogik på de 
skolor/förskolor som redan bedriver det.För att få svar på min forskningsfråga har 
jag gjort kvalitativa intervjuer med personer som använder sig av djurassisterad 
pedagogik i förskola eller skola, för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser. 
 
Djurassisterad pedagogik kan användas för att öva en specifik teoretisk kunskap, t.ex. 
högläsning, men även för att förbättra kommunikation, socialt samspel, empati, 
respekt och ansvar.Jag har genom mina intervjuer fått insikt om att djurassisterad 
pedagogik även kan användas som metod för ökad självrespekt och självkänsla, större 
empatiförmåga, ökad förmåga till socialt samspel, en ökad respekt och förståelse för 
både människor och djur, ett större ansvarstagande, ökad kommunikations förmåga, 
bättre kroppsuppfattning samt ökad motivation till allt skolarbete.Alla mina 
informanter är eniga om att djuren bidrar till en avslappnad och stressreducerande 
miljö, de anser att det beror på att hormonet oxytocin utsöndras när vi samspelar 
med och klappar djur. Mina informanter upplever alla att närheten till djuren många 
gånger minskar oro, ångest, stress och skänker glädje och positivitet. Den 
djurassisterade pedagogiken kan även användas som metod för att överbygga olika 
sorters problem hos elever samt användas som motivator för att motivera elever/barn 
i skolarbetet eller för att komma till skolan överhuvudtaget. 
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Inledning 
 

Jag vill i denna studie undersöka hur man kan använda och ta hjälp avdjur,av sorten 
sällskapsdjuri ett pedagogiskt syfte. Något jag i texten kommer benämna som 
djurassisterad pedagogik. Jag har valt att göra undersökningen i förskola och skolans 
yngre åldrar då det är där jag själv arbetar. Jag tror också att det är här det finns mest 
utrymme för att bedriva djurassisterad pedagogik. När jag i texten skriver om djur 
menar jag djur av sällskapsart. Jag kommer inte att behandla fritt levande djur som 
av naturen finns runt elevernat.ex. ekorrar, insekter, småfåglar mm. Jag kommer 
heller inte att behandla de djur om finns i närmiljön för de elever som går 
naturbrukslinje eller liknande, då detta inte är av intresse för min studie. 

Djurassisterad pedagogik kan knytas till flera av läroplanernas punkter. Här nedan 
har jag valt ut några som jag finner extra relevanta. I läroplanen för förskola, Lpfö 98 
reviderad 2016,står det under förskolans värdegrund och uppdrag att: 
”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 
(Skolverket, 2016a, s.5). Där står även att: ”Alla barn ska få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig 
vara en tillgång i gruppen”(Skolverket, 2016a, s.5).I grundskolans läroplan, Lgr11, 
står att: ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2016b,s. 8).Detta kan 
naturligtvis ske på flera sätt, men djurassisterad pedagogik kan absolut vara ett 
alternativ då det fungerar väldigt bra för barn med speciella behov och sociala 
svårigheter enligt Friesen (2010). Men även barn och elever utan speciella behov kan 
ibland behöva mer stöd och stimulans, och djurassisterad pedagogik bör vara ett 
alternativ även för dem. Mer om detta i avsnittet ”Kopplingar till läroplanen”. 
 
 

Bakgrund 

 
De flesta av oss människor tycker om att ha djur omkring oss. Ända sedan urminnes 
tider har människan haft olika slags djur både som sällskap och för överlevnad. Jag 
tror de flesta djurägare kan hålla med mig när jag säger att djuren får oss att må bra. 
Att ha ett husdjur innebär att man får en otroligt trogen vän. Någon som väntar på en 
när man kommer hem, någon som leker med en när man är glad och tröstar när man 
är ledsen. Någon som lyssnar på allaproblem utan att döma eller skvallra. Jag själv 
har otaliga gånger gått i stallet och högt diskuterat mina problem eller vardagliga 
händelser med hästarna under tiden jag mockat. Har jag varit ledsen har jag fått en 
varm mule mot min kind och allting har känts bättre och mycket lättare efteråt. Jag 
ser även hur mina egna barn gör samma sak med vår hund. De kryper tätt intill och 
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ligger och småpratar om alltmöjligt och är någon av dem ledsen kommer hunden 
genast dit för att trösta och ge kärlek. Det är som att djuren känner av och förstår 
våra innersta känslor och behov. 
 
Jag har tidigare arbetat på en privat förskola som har djur med i sin verksamhet. Det 
hela började med att ägaren hade sin hund med till arbetet. Detta var förstås mycket 
populärt bland barnen och hunden blev en del i verksamheten. Man kunde se att 
barnen sökte sig till hunden om de var ledsna eller rädda, eller för att berätta om 
något skojigt som hänt under dagen. Hunden svarade då med en glad svansviftning, 
en slick på handen eller genom att bara komma riktigt nära och låta sig bli klappad. 
Men vad är det då som gör att vi dras så till djuren och hur kan djuren så väl vetavad 
vi behöver? Kan jag som lärare använda mig av det lugn som djuren sprider för att 
hjälpa mina elever? 
 
Jag har uppmärksammat att det under senare år blivit mycket populärt att använda 
sig av djur inom äldreomsorg, terapi och rehabilitering. Man ser många positiva 
effekter av att arbeta djurintegrerat. Men vad är det för effekter och är det något 
elever i förskola och skola kan dra nytta av? I andra delar av världen, framförallt 
England och USA, är det allt vanligare att man integrerar djur i undervisningen. 
Många klasser har ett eget husdjur som eleverna hjälps åt att sköta om och 
användandet av läshundar och pedagoghundar är ganska vanligt. I Sverige är detta 
fortfarande ett relativt nytt fenomen, men det har gjort mig väldigt nyfiken. Med 
tanke på mina egna och mina barns upplevelser av djursamt det jag sett i mitt arbete 
påförskolan, såbörjade jag fundera på hur man skulle kunna använda djur inom 
förskola och skola. Vilka erfarenheter finns det av att arbeta djurintegrerat och vilka 
syften har de skolor/förskolor som arbetar med djurassisterad pedagogik med sitt 
arbete? 
 

De resultat jag samlat här är en sammanställning av mina informanters erfarenheter, 
upplevelser och syften. Djurassisterad pedagogik kan därmed självklart bedrivas på 
fler sätt än de som framkommer i denna studie. 

 
 
Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter som finns av djurassisterad 
pedagogik,och vilka olika syften som finns med djurassisterad pedagogik på de 
skolor/förskolor som redan bedriver det. 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande 
frågeställningar valts: 

Vilka erfarenheter finns från djurassisterad pedagogik i förskola och skola? 
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Vilka syften finns det med att använda sig av djurassisterad pedagogik i de 
skolor/förskolor som redan bedriver det? 
 
Hur går djurassisterad pedagogik till i praktiken? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Det finns ännu inte så mycket forskning inom metoden djurassisterad pedagogik i 
Sverige men ämnet är verkligen på frammarsch. Den forskning som finns kommer 
framförallt från England och USA och rör mestadels användning av hund. Det 
kommer därför bli en tyngdpunkt vid just hundar i min studie, även om jag anser att 
man kan använda sig även av andra djur. Det finns en del forskning som rör 
användandet av djur inom andra områden ex. äldreomsorg, terapi och 
rehabilitering.Där använder jag delar som är relevantaför min studie. 
 
Kapitlet inleds med en genomgång av arbetets centrala begrepp. Därefter 
behandlasforskning somrör psykosociala och fysiologiska effekter av djur i terapi, 
specialpedagogik samt äldreomsorg och hur den kan vara relevant för min 
undersökning. Vidare behandlas området läshundar och hur den djurassisterade 
pedagogiken kan kopplas samman med läroplanerna för skola och förskola. 
 

Centrala begrepp: 

Djur: När jag skriver djur menar jag levande djur, främst sällskapsdjur (katt, hund, 
kanin etc.). Jag inkluderar inte de djur som av naturen finns i barns och elevers 
närmiljö (fria djur t.ex. ekorrar, daggmaskar,insekter mm). Dessa är givetvis 
spännande, intressanta och lärorika men jag väljer att titta på fall där man inkluderar 
djur i pedagogiken med en riktad pedagogisk grundtanke. 
 
Djurassisterad pedagogik: Animal Therapy eller Animal AssistedTherapy (AAT) är 
de engelska termer man använder för att beskriva det jag här kallar Djurassisterad 
pedagogik. I Sverige finns ännu inte något fastslaget samlat begrepp. Jalongo et al. 
(2004) förklarar Animal AssistedTherapy som en undervisningsform där djuren 
under en längre tid är intrigerade i undervisningen och finns till för att hjälpa elever 
att uppnå ett speciellt mål. Detta ska skiljas från Animal AssistedActivity (AAA) där 
interaktion med djur sker mer sporadiskt och utan specifika mål (Jalongo et al., 
2004). 
 
Besöks- Terapihund: Svenska terapihundsinstitutet (2016) skriver: ”En Besöks- och 
Terapihund arbetar tillsammans med sin förare i ett team som kallas för Besöks- och 
Terapihundsteam. Det är tillsammans med sin förare som hunden kan hjälpa 
människor att må bättre. Hunden hjälper människor genom att fungera som en 
motivator – helt enkelt höja motivationen och inspirera till förbättring och 
utveckling. Oftast ingår terapihundsekipaget i ett större team bestående av 
exempelvis personal vid vård, omsorg och skola, läkare, lärare, psykolog, 
specialpedagoger m.m.”(Svenska terapihundsinstitutet ,2016) 
 
Pedagoghund/Skolhund:Svenskaterapihundsinstitutet (2016) skriver: ”Hunden 
arbetar tillsammans med sin förare, föraren innehar lärarexamen, i ett team som 
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kallas för Pedagoghundsteam. Det är tillsammans med sin förare som hunden kan 
hjälpa barn, ungdomar och elever att klara skolan på ett bättre sätt. Hunden 
tillsammans med hundförare/lärare hjälper eleverna att fungera som en motivator 
eller dörröppnare för lärandet och kan hjälpa till för att öka självförtroende, 
självkänsla och utveckla språk och kommunikation. Den medverkar till att höja 
motivation och inspirera till utveckling och lärande. En Pedagoghundsförare kan 
tillsammans med sin hund hjälpa elever att nå målen i skolan.” (Svenska 
terapihundsinstitutet ,2016) 
 
Hundförare: Den person som tränar och ansvarar för hunden, i de flesta fall ägaren. 
 
Barn/Elev: Barn benämner jag de individer som befinner sig i förskolans omsorg, och 
elever de som nått skolålder och därmed befinner sig i skolväsendet. 
 
 

Psykosociala och fysiologiska effekter av djur i terapi och 
specialpedagogik 

Barnpsykologen Boris Levingston ses ofta som pionjären inom djurterapi med barn. 
Under senare delen av 60-talet och början på 70-talet började Levingston att 
inkludera sin egen hund under terapisamtalen. Han upplevde att hunden fungerade 
som ett slags socialt smörjmedel mellan psykologen och barnet och gjorde att 
samtalen gick lättare och att miljön i rummet blev mer avslappnad (Friesen,2010). 
Under de senaste åren har det unika stödet som djuren, framför allt hundar, ger till 
barn blivit studerat i hemmet, terapeutiska miljöer, i klassrum, sjukhus och i miljöer 
för speciella behov(Friesen, 2010).Studier har påvisat stora fördelar för barn som 
umgås med djur fysiologiskt, emotionellt och socialt (Friesen, 2010).Både Friesen 
(2010) och Jalongo (2005) skriver att interaktion med en hund kan minska stress hos 
barn. I flera fall har det visat sig mer effektivt att ha en hund med sig än närvaron av 
en vuxen eller jämnårig kompis. En hund kan t.ex. minska stressen inför ett 
läkarbesök eller en redovisning i skolan. Stress kan mätas bland annat genom puls 
och blodtryck, vilket gör att det är relativt enkelt att mäta hundens effekt (Friesen, 
2010; Jalongo, 2005). Friesen (2010) skriver även att en hund kan hjälpa elever att 
bli tryggare, mer uppmärksamma och tålmodiga gentemot den vuxna i klassrummet.  
 
Djurassisterad pedagogik kan även hjälpa elever med speciella behov eller sociala 
svårigheter att komma närmare sina klasskamrater och lärare samt bli mer sociala 
och utåtriktade. Eleverna uppfattar djuret som en god lyssnare och att djuret är 
accepterande, djuret dömer eller kritiserar dem inte. Detta gör att djuren erbjuder en 
unik och värdefull form av stöd i klassrummet eller i andra sociala situationer 
(Friesen, 2010).Om just detta fenomen skriver Andersson (2007) i sin artikel, 
”Wholet the dog in?”, där hon beskriver hur en pojke med sociala svårigheter fick en 
hund som hjälpmedel i skolan. Hunden hjälpte pojken i undervisningen men även 
med att börja leka med sina kamrater. I artikeln berättar pojken att hunden är lätt att 
umgås med då den på ett tydligt sätt visar om den vill göra något. Likaså att den 
skäller eller går därifrån om det är något den inte vill göra. Enligt Andersson (2007) 
kunde hunden även känna av om pojkens sinnesstämning ändrades. När pojken 
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började bli arg eller orolig gick hunden och lade sig vid pojkens fötter och lugnade 
honom. Tack vare hunden fick pojken betydligt större motivation att gå till skolan 
(Andersson, 2007). 
   
I boken Flickan och hästen skriver Sven Forsling(2001)om ett behandlingsprojekt för 
flickor som hamnat snett i livet. Flickorna hade missbruk, ätstörningar och andra 
personliga problem. De fick som behandling bo på en gård med hästar. Syftet med 
behandlingshemmet var att flickorna skulle få en hästskötarutbildning samtidigt som 
de genom hästarna skulle lära sig ta hand om sig själva. Varje flicka fick en egen häst 
att ansvara för. Hästar är stora djur som känner av sinnestämningar mycket bra. För 
att kunna ta hand om hästen och börja rida den måste flickorna först vinna hästarnas 
respekt och tilltro. För att kunna göra detta måste flickorna först börja respektera sig 
själva och varandra. Till en början handlade det om att lära sig sköta och uppfylla 
livets grundbehov, mat, vatten, kärlek och omvårdnad. De varma, stora, trygga 
hästarna var dessutom bra på att lyssna och att lätta sitt hjärta för. Det hårda arbetet 
i stallet var skönt för kroppen och gav en skön sömn på natten, vilket också bidrog till 
att flickorna mådde bättre. Genom att ta hand om och respektera hästarna började 
flickorna ta hand om och respektera sig själva och varandra (Forsling 2001). Många 
elever har dålig självkänsla och självrespekt, vilken kan byggas upp genom 
djurassisterad pedagogik och samspel med det icke dömande djuret som ger kravlös 
kärlek och acceptans. 
 
Karin Taube skriver i sin bok Läsinlärning och självförtroende (2007) om vilken 
betydelse barns och elevers självkänsla och självförtroende har på deras mentala 
hälsa och deras handlingar. Självkänslan är personens uppfattning om sitt eget värde, 
och barns och elevers självkänsla är relaterade till situationer och prestationer från 
vardagen. Hon menar att vi alla föds med en stark lust att förstå hur världen fungerar 
och en stark vilja att värdera oss själva positivt. När barn och elever misslyckas med 
sina försök att förstå tillvaron, eller med sin inlärning, kommer självkänslan att 
försämras och lusten att lära minska (Taube, 2007). Hon menar att när lusten att lära 
kommer i konflikt med lusten att värdera sig själv positivt, kommer många barn och 
elever att prioritera det sistnämnda och slutar därför att försöka med sin inlärning. 
Självbilden kan försvaras genom att uppgifter som kan leda till misslyckande undviks 
(Taube, 2007). Hon beskriver också hur viktigt det är att barn och elever lyckas, 
speciellt i områden som är betydelsefulla för dem. Lyckas en individmed exempelvis 
sin idrott kan det ge goda effekter på inlärningen som sker i skolan. Misslyckas en 
individ inom ett betydelsefullt område kan det få negativa konsekvenser för 
individens utveckling. Taube (2007) beskriver även hur individer som lyckas 
acceptera sig själva blir mer toleranta och accepterande mot andra individer. En 
sådan uppmuntrande och stödjande miljö får fram det bästa av eleverna.”En varm 
och positiv atmosfär, som kännetecknas av en accepterande inställning och förståelse 
för olika elevers olika behov, ger ett inlärningsvänligt klimat” (Taube, 2007, s110). 
Hon anser även att det är viktigt att inte enbart fokusera på kunskaper i skolan utan 
även se till elevernas psykosociala välmående. Den lärmiljö som finns i skolan har en 
stor betydelse för elevers möjlighet att utvecklas (Taube, 2007). Enligt både Friesen 
(2010) och Jalongo (2005) kan närvaro av djur minska stress och oro hos barn vilket 
borde leda till ökat välmående hos eleverna. Enligt Andersson (2007), Friesen (2010) 
och Forsling (2001) kan barn och elever få ett ökat självförtroende och bättre 



 

7 
 

självkänsla genom att samspela med djur. Ett ökat välmående, självförtroende och 
självkänsla hos eleverna leder enligt Taube (2007)  till en mer gynnsam inlärning och 
ett inlärningsvänligt klimat.  
 

Linda Handlin, forskare vid högskolan i Skövde, menar att interaktion med ett 
husdjur gör att det sker en höjning av hormonet Oxytocin i kroppen. Oxytocin är vårt 
eget ”må bra hormon” som utsöndras i kroppen vid närhet eller kontakt med djur 
eller människor (Handlin, 2015).Hormonet har många positiva egenskaper, då det 
aktiverar flera andra system i kroppen. Det kan få personer att känna mindre stress, 
mindre rädsla, bli lugna, trygga, mer sociala, det ökar välbefinnandet och gör oss 
gladare. Handlin såg även att dessa positiva effekter dröjde sig kvar i kroppen även 
efter att interaktionen med djuret ägt rum (Handlin, 2015).  
 
ForskarnaBeezt, Uvnäs-Moberg et al. har gjort en stor studie där de sammanställt 
forskning om hur djur, särskilt hundar, påverkar människors stressymptom i olika 
situationer. I sin forskning såg de att djuren fick försökspersonerna att blilugnare, 
mindre oroliga, de fick lättare med kommunikation och var mer avslappnade vid t.ex. 
läkarbesök och redovisningar. Människor med sociala svårigheterfick lättare för 
sociala sammanhang. Försökspersonerna fick också en ökad motivation till fysisk 
aktivitet och träning. Störst effekt sågs när försökspersonerna fick klappa djuret, 
speciellt de gånger försökspersonerna klappade ett djur de hade en relation till, men 
man såg även effekt på de personer som enbart hade djuret i sin närhet utan att röra 
det(Beeztet al. 2012). Även elever som inte har speciella behov kan ibland känna sig 
stressade, rädda, otrygga eller ha svårigheter med någon del av skolarbetet t.ex. 
muntliga redovisningar. Att då få ha ett lugnande djur vid sin sida kan vara oerhört 
värdefullt.Att barn och elever känner sig lugna och trygga är till stor fördel för 
inlärningen. Att de blir mer avslappnade och får en ökad kommunikationsförmåga 
leder till lättare samspel vilket i sin tur leder till mer utveckling. Skolan ska vara 
något positivt och djurassisterad pedagogik kan hjälpa elever att få motivation, glädje 
och övervinna sina rädslor. 
 
 

Djur i äldreomsorgen 

I Sverige använder man hund inom äldrevården främst på två olika sätt. Begreppen 
som man valt att använda är hundassisterad intervention, HAI, och hundassisterad 
aktivitet, HAA,(Lundström, 2012). 
 
HAI är en individanpassad, målinriktad träning som utförs på remiss. Målet kan vara 
träning eller bibehållen funktionsförmåga i något avseende. Men det kan också vara 
en del i behandlingen vid depression, ångest, andra psykiatriska eller 
beteendemässiga symptom. Syftet är att försöka undvika, minska eller vara 
komplement till läkemedelsbehandling för ökad hälsa och välbefinnande 
(Lundström, 2012). Hunden kan genom HAI användas för minnesträning, 
kommunikation och språk, problemlösningsförmåga, ökat välbefinnande och 
självkänsla, socialt engagemang, öva fokus och koncentration, balans och 
muskelstyrka, finmotorik, greppförmåga, precision och förflyttning av egen kraft. 
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Förutom träning av funktionsförmågor går HAI även ut på att minska oro, dämpa 
agitation, minska nedstämdhet och förebygga depression (Vårdhundskolan, 2016). 
 
HAA är en metod som är till för att öka de vårdboendes välmående, livskvalité samt 
öka socialiseringen mellan vårdboende. HAA kan genomföras av ett djur som 
kommer och hälsar på med sin skötare, eller så kan det vara ett djur som bor på till 
exempel ett vårdhem eller på ett sjukhus. De vårdboende får gå ut och gå med djuret 
eller leka och gosa med det (Lundström, 2012). Mötet mellan djur och människa kan 
vara spontant och längden kan variera från en kort till en längre stund beroende på 
situation. Det finns inte samma krav på dokumentation och mål som i HAI. Hunden 
kan finnas med för att motivera de boende i en gruppaktivitet eller bara för att öka 
den sociala samvaron (Lundström,2012). 
 
De positiva effekterna man sett inom äldrevården borde vara allmängiltiga för 
människor och man borde således få samma positiva effekter hos elever och barn. 
 

Skillnaden mellan att använda djur inom terapin och inom pedagogiken ligger i det 
fokus man har för användning av djuret. Inom terapin arbetar man med en persons 
mående och välbefinnande, inom pedagogiken är man ute efter ett lärande och en 
kunskapsutveckling.Taube (2007) menar dock att det är viktigt att inte enbart 
fokusera på kunskaper i skolan utan även se till elevernas psykosociala välmående 
och hur den kan påverka inlärningen. Den lärmiljö som finns i skolan har en stor 
betydelse för elevers möjlighet att utvecklas. 

En första förutsättning för lyckad inlärning är frihet från stress i 
en varm, förstående, accepterande och stödjande atmosfär 
( Taube, 2007, s. 136). 

Taube(2007) menar att om eleverna inte upplever ett välmående i skolan så kommer 
inlärningen inte att fungera på ett gynnsamt sätt. Hon skriver även att många lärare 
och skolpsykologer är övertygade om att det finns ett starkt samband mellan 
självbilden och prestationer i skolan. Utvecklingen kan ske åt båda hållen, att 
självbilden påverkar skolprestationerna samt att skolprestationerna påverkar 
självbilden. Hon menar att det är viktigt att eleverna får det stöd som krävs för att 
lyckas med sina inlärningsuppgifter. 
 
 

Läsa högt för hunden 

Intermountain Theraphy Animals är en icke vinstdrivande organisation som finns i 
USA och som arbetar med att tillhandahålla djur för mänskliga behov. 
Organisationen är specialiserad på djurassisterad terapi inom arbetsterapi, 
fysioterapi, psykoterapi, språkterapi samt specialundervisning. Organisationen drivs 
till stor del av volontärarbete (Intermountaintherapy animals, 2016). 
 
Organisationen lanserade 1999 projektet R.E.A.D. – the 
ReadingEducationAssistanseDogs som var det första stora läs- och skriv 
kunnighetsprojektet byggt runt den tilltalande idén om att läsa för hundar.  Det hela 
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började som ett fyra veckors projekt på biblioteket i Salt Lake City och har idag 
spridit sig över hela världen. Idag finns R.E.A.D.-team i USA, Kanada, England, 
Italien, Finland, Frankrike, Sverige, Sydafrika, Slovenien, Spanien, Nederländerna 
och Norge. Antalet registrerade ekipage bara fortsätter att öka 
(Intermountaintherapy animals, 2016). 
 

R.E.A.D. förbättrar barns läsning och kommunikation. Det hela går ut på att 
volontärer och deras hundar lästränar med barn ett par timmar i veckan. Barnet får i 
en mysig och lugn miljö läsa högt för hunden som lugnt ligger bredvid och lyssnar. 
Hundföraren finns till hands för att säkerställa att inget händer, kommer med förslag 
på spännande litteratur och kan hjälpa till med svåra ord. Men själva lästräningen 
pågår enbart mellan barn och hund. Syftet är att öka motivationen att läsa, erbjuda 
uppmuntran för läsare som har det svårt och tycker det är jobbigt med högläsning 
och därmed bidra till läsflytet (Intermountaintherapy animals, 2016).Ibland är 
lässtunden till för att enbart träna läsning, ibland kan syftet med lässtunden vara att 
träna läsförståelse. Hundföraren kan då be barnet att förklara innehållet i texten för 
hunden, eller innebörden av ett svårt ord. Detta görs på ett lekfullt sätt genom att 
man använder hundent.ex. ”Fido förstår inte det här ordet, kan du förklara för 
honom”. Efter genomförd lässtund får barnet ge hunden en belöning och en lekstund 
(Intermountaintherapy animals, 2016). 
 
Hundar och hundförare tränas och utbildas genom ett av R.E.A.D. speciellt framtaget 
kursprogram. Det innebär att hunden har blivit hälsoundersökt och testad för 
säkerhet, temperament och färdigheter. Hundförarna genomgår prov med sin hund 
samt får utbildning för att stödja elever i READ projekt (Intermountaintherapy 
animals, 2016). Även Jalongo (2005) påpekar vikten av att både hundförare och hund 
i liknande projekt har en bra utbildning. Hunden bör vara väl tränad och under 
ordentlig lydnad för att undvika att farliga situationer uppstår. I Sverige bedrivs 
lästräning med hund bl.a. av organisationer som Svenska terapihundsinstitutet, 
Vårdhundskolan och privata hundförare som utbildat sig och sin hund. Det finns 
uppskattningsvis mellan 50-100 utbildade ekipage i Sverige för närvarande. Men då 
utbildarna blir fler och fleroch det inte finns någon gemensam organisation för 
hundteamen, så är det ingen som vet helt säkert hur många som arbetar aktivt i 
dagsläget. Mer om svenska hundteam i mina intervjuer (Svenska 
terapihundsinstitutet,2016; Vårdhundskolan, 2016) 
 
Ett stort forskningsprojekt om läshundar kallat ”Bokhunden och Astrid Lindgren” 
pågår just nu på Linnéuniversitetet i samarbete med Dyslexiförbundet i nordvästra 
Skåne, Åstorps kommun, Wallåkra skola i Helsingborg och Fajansskolan i Falkenberg 
(Linneuniversitetet,2016). De har fått 8 miljoner i ekonomiskt stöd från arvsfonden 
till sitt projekt. Arvsfonden delar inte ut pengar till forskning, utan till verksamhet 
som kommer barn med funktionsnedsättningar till godo. Därför kommer projektet 
att fokusera på just själva praktiken, att låta barn läsa för hundar. Men verksamheten 
ska dokumenteras så att den genererar forskningsmaterial inom flera områden: bland 
annat barn- och ungdomslitteratur, pedagogik, didaktik, svenska, svenska som andra 
språk och hemspråk (Cervin,2013). 
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Kopplingar till läroplanen 

Som jag tidigare skrivit kan djurassisterad pedagogik knytas till flera av läroplanernas 
punkter.  Här nedan har jag valt ut några som jag finner extra relevanta. 
 
I läroplanen för förskola, Lpfö 98, reviderad 2016,står under förskolans värdegrund 
och uppdrag att: ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 
som möjligt” (Skolverket,2016a, s.5). Där står även att: ”Alla barn ska få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig 
vara en tillgång i gruppen”(Skolverket,2016a, s.5). Detta kan naturligtvis ske på flera 
sätt, men djurassisterad pedagogik kan absolut vara ett alternativ då det fungerar 
väldigt bra för barn med speciella behov och sociala svårigheter enligt Friesen (2010). 
Men även barn och elever utan speciella behov kan ibland ha behov av mer stöd och 
stimulans och djurassisterad pedagogik bör vara att alternativ även för dem. 
 
Under mål och riktlinjer i Lpfö 98 står att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar en respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” 
(Skolverket, 2016a, s.8)samt att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sittkunnande om 
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”, 
(Skolverket,2016a, s.10). Forsling (2001) menar att barnen, genom att lära sig ta 
hand om och respektera ett djur,har lättare för att ta hand om och respektera 
varandra och miljön. 
Vidare kan man under mål och riktlinjer i Lpfö 98 läsa att ”Förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 
samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 
(Skolverket,2016a, s.9). Den djurassisterade pedagogiken kan enligt Lundström 
(2012) samt Vårdhundskolan (2016) uppmuntra till motorisk träning, koordination, 
bättre kroppsuppfattning och ökat välbefinnande.Under mål och riktlinjer i Lpfö98 
står även att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, 
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 
ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2016a, s.10). 
Många barn finner det kravfyllt att öva sitt språk med en vuxen. Djuren ger en 
kravlös kommunikation där man både kan öva sitt kroppsspråk, ordförråd, 
begreppsförråd, öva sitt berättande och sätta ord på sina tankar 
(Intermountaintherapy animals, 2016; Svenska terapihundsinstitutet, 2016). 
 
I grundskolans läroplan, Lgr11 står att: ”Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 
2016b, s.8). Det står även att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2016b, s.14) samt 
”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 
2016b, s.14). Både Friesen (2010) och Andersson (2007) skriver i sina texter om hur 
djurpedagogiken kan hjälpa barn med speciella behov. Vidare kan man i läroplanen 
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läsa att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 
rikamöjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sinamöjligheter 
att kommunicera, och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”(Skolverket, 
2016b,s.9). Hos både Svenska terapihundsinstitutet (2016) och 
Intermountaintherapy animals (2016) kan man läsa hur elever utvecklar sin 
kommunikativa förmåga både i tal och läsning genom djurassisterad pedagogik.I 
Lgr11 kan man även läsa att”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt 
arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. 
Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 
hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få 
utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 
göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2016b, s.10) samt att läraren 
ska ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” 
(Skolverket, 2016b, s.14). Forsling (2001), Andersson (2007), Vårdhundskolan (2016) 
samt Intermountaintherapy animals (2016) beskriver alla hur djurassisterad 
pedagogik kan ge ökad självkänsla, mer motivation till skolarbetet, ökad social 
förmåga och ökad chans att övervinna hinder och svårigheter och komma vidare i sitt 
lärande. 
 
Idag används djurassisterad pedagogik främst för de barn och elever som har 
speciella behov, men med tanke på anknytningarna man kan göra till läroplanerna 
borde djurassisterad pedagogik vara en möjlighet för alla förskolans och skolans 
elever.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
I det här kapitlet redogör jag för det sociokulturella perspektivet. Jag beskriver även 
hur det passar in i min studie. 

 
Sociokulturellt perspektiv 

Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för min studie. 
Mitt syfte är att undersöka en praktik som innehåller redskap och kommunikation 
vilket båda är viktiga begrepp i det sociokulturella perspektivet. 
 
Det sociokulturella perspektivet grundades av den ryske psykologen Lev 
SemjonovitjVygotskij (1896-1934). Enligt det sociokulturella perspektivet har 
lärandet sin utgångspunkt i relationer där deltagande och samspel är centrala. 
Grundläggande i dessa lärprocesser är således språket och kommunikationen 
(Vygotskij, 1995).Vygotskij menar att det är genom den sociala samvaron som barnet 
upptäcker språket, samt att samtal med vuxna ger stöd för att språket senare ska 
utvecklas. Avståndet mellan barnets egen utvecklingsnivå och den nivå som ligger 
närmast över kallar Vygotskij för närmaste utvecklingszonen (Vygotskij,1995). Det 
innebär att barnet har en förmåga att genom samarbete förflytta sig från det barnet 
själv kan till en nivå där barnet inte kan, genom imitation, för att höja sig till en högre 
intellektuell nivå. Det är på så sätt som inlärningen är av stor betydelse för 
utvecklingen vilket utgör innehållet i begreppet den närmaste utvecklingszonen 
(Vygotskij,1999).Vygotskij menar att språkinlärningen och inlärningen i skolan 
bygger på imitation. Han menar att skolan inte lär barn sådant de redan kan göra 
själva, utan sådant som de ännu inte behärskar, men som de har möjlighet att 
tillgodogöra sig i samarbete med läraren och under lärarens handledning. Att barnet 
lär sig något nytt är grundläggande för inlärningen och därför är den närmaste 
utvecklingszonen det viktigaste momentet i relationen mellan inlärning och 
utveckling (Vygotskij, 1995, 1999). Ett annat centralt begrepp för Vygotskij är 
mediering, vilket betyder att vi inte möter vår omvärld direkt utan genom och med 
hjälp av olika artefakter, föremål och redskap (Vygotskij, 1995). 
 
I Sverige är den främste förespråkaren för det sociokulturella perspektivet 
pedagogikprofessorn Roger Säljö. Säljö (2000) anser att ett sociokulturellt 
perspektiv, grundat i Vygotskijsidéer, är ett synsätt på lärande där människor lär sig 
hela tiden, i alla sociala situationer, livet ut. Det är i de sociala sammanhangen och i 
det kulturella arvet vi tillägnar oss den kunskap som är nödvändig. Lärprocessen 
börjar därför som en social aktivitet i den intellektuella miljön som barnet växer upp i 
och fortsätter hela livet. 
 
Vygotskijs teorier är användbara i min studie då han anser att den sociala miljön är 
mycket viktig. En stor del inom den djurassisterade pedagogiken är enligt Andersson 
(2010) att djuren i många fall får eleverna att bli mer öppna för sociala situationer. 
Man skulle också kunna se djuret som den medierande artefakten, som hjälper 
barnet att upptäcka sin omvärld, skapa relation mellan elev och lärare, men också 
mellan olika elever. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 
I det här kapitlet beskriver jagvald metod, samt alternativa metoder som kunde ha 
använts. Jag redogör genomförandet av min datainsamling, analys, urval och de 
etiska ställningstaganden jag har gjort, samt presenterar mina informanter. 
 
 
Datainsamlings metod 
 
Innan det sker ett metodval är det viktigt att precisera vilket syfte undersökningen 
har. Trost (1997) menar att om syftet med en undersökning är att få fram ett antal för 
att skapa jämförelser handlar det om en kvantitativ studie. Om syftet istället är att få 
fram tankar och skapa en förståelse för människors handlingar är det en kvalitativ 
studie. Även Patel och Davidsson (2003) menar att syftet med kvalitativa 
undersökningar är att få en djupare kunskap och en bättre förståelse för ett fenomen 
än vad som ges vid kvantitativa undersökningar.För att få svar på mina 
forskningsfrågor har jag valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom jag vill få en 
helhetsbild och förstå sociala processer och sammanhang hos mina informanter 
(Holme & Solvang, 2008; Patel & Davidsson 2003; Trost, 1997). 
 
Enannan tänkbar metod hade varit att göra en enkätundersökning. Patel och 
Davidsson (2003) beskriver enkäter som ett frågeformulär som kan ha hög eller låg 
standardisering. En fördel med enkäter är att de kan skickas ut till en större grupp av 
individer vilket ger ett större statistiskt underlag för undersökningen. Men då min 
undersökning består av ett fåtal informanter, samt att jag ville nå en djupare 
helhetsbild, var enkät ingen lämplig metod för min studie. Ytterligare en metod hade 
varit att göra observationer. Observationer är enligt Patel och Davidsson (2003) 
framförallt användbara för att samla information inom områden som rör beteenden 
och händelser i naturliga situationer. På grund av för långa geografiskaavstånd till 
mina informanter fanns inte möjlighet att göra observationer inom tidsramen för 
denna studie. 
 
För att få svar på mina forskningsfrågor har jag gjort sökningar på internet, via 
tidningsartiklar, organisationer och företag. Jag har även valt att göra kvalitativa 
intervjuer då jag vill få en djupare helhetsbild och förstå socialaprocesser och 
sammanhang hos mina informanter (Holme & Solvang, 2008). Jag har inför 
intervjuerna förberett en intervjumall, men frågorna är öppna och ställs utan 
inbördes ordning för att jag ska få så beskrivande svar som möjligt, samt att jag som 
forskare ska ge mindre styrning till intervjun (Holme & Solvang, 2008). Jag använder 
även följdfrågor för att få så uttömmande svar som det går av mina informanter, då 
jag gärna vill att informanten ska beskriva sin verksamhet hur den fungerar i 
praktiken, och gärna ge fallbeskrivningar (Holme & Solvang, 2008). 
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Genomförande 
 
Jag har genom internet, tidningsartiklar och hemsidor hittat företag, organisationer, 
skolor och förskolor som arbetar med djurassisterad pedagogik. Jag har via dessa 
sökt vidare för att komma fram till personer som kan tänkas vara aktuella för min 
studie. Under mitt sökande hittade jag 4st utbildare som utbildar 
pedagoghundsteam. Jag fann 7st förskolor, varav 4st hade samma ägare samt 10 st 
grundskolor. Av hundteamsutbildarna drivs alla i privat regi, av förskolorna drivs 1st 
kommunalt, 6st drivs privat eller via kooperativ. Av grundskolorna drivs 6st 
kommunalt och 4st privat eller via kooperativ. Jag fann även 3 st bibliotek som haft 
läshund som projekt under kortare perioder. 
 
Innan intervjuerna förberedde jag två intervjumallar, en för personer verksamma i 
skola/förskola och en förhundförare. Jag har tagit kontakt med mina informanter via 
brev/mail och berättat om min uppsats och att jag vill göra en intervju. 
Informanterna och jag har bestämt tid för intervjun, informanterna har även godkänt 
att intervjun spelas in. Jag har varit mycket tydlig med att inspelningen enbart är för 
mitt eget bruk och kommer att kasseras när studien är klar. På grund av långa 
geografiska avstånd till mina informanter och den begränsande tiden har jag valt att 
göra intervjuerna via telefon och Skype. Informanterna fick intervjumallen skickad 
till sig innan intervjun för att kunna förbereda sig.Jag vill att informanten ska 
beskriva sin verksamhet, hur den fungerar i praktiken, och ge fallbeskrivningar. Jag 
använder därför öppna frågor som ställs utan inbördes ordning så att jag påverkar 
informanten så lite som det går under intervjun. Jag använder mig även av följfrågor 
för att få så uttömmande svar som möjligt från mina informanter.Intervjuerna pågick 
i mellan 30 och 40 minuter, 3st av intervjuerna gjordes via Skype och 3stgjordes via 
telefon.Genom att ha spelat in/filmat mina samtal har jag haft möjlighet att lyssna 
igenom dem flera gånger efteråt för lättare transkription. Jag har valt att transkribera 
samtalen men utesluta fyllnadsord, ljud, harklingar mm. När alla intervjuer var 
gjorda skrev jag ut mina transkript för att lättare kunna se likheter och skillnader i 
mina informanters berättelser. Med utgångspunkt i mitt teoretiska perspektiv har jag 
kategoriserat detta efter mina forskningsfrågor och olika underrubriker. 
 
 
Urval 
 
Då spridningen av djurassisterad pedagogik ännu inte är så stor har urvalet fått bli de 
personer jag fått kontakt med och som varit villiga att ställa upp. Av de 21 ställen jag 
hittade under min översiktliga sökning, kontaktades 10 för en intervju. 4 
avförskolorna jag hittat har samma ägare, och arbetar under samma upplägg. Jag 
valde därför att enbart intervjua personal vid 1 av dessa förskolor. De övriga 8 
ställena jag hittade, kunde jag p.g.a. bristande information eller sekretess inte få 
kontakt med. Av 10 st. kontaktade personer var det 6st. som deltog i studien. Jag har 
intervjuat personer som arbetar med djurassisterad pedagogik på olika 
förskolor/skolor, samt hundförare som arbetar med pedagoghund/läshund. 
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Tabell 1: Översikts information om informanter 

 

 
 
Reliabilitet/validitet 
 
Min undersökning kan i viss mån te sig lite smal då jag endast intervjuat 6 st 
informanter. Genom fler intervjuer hade validiteten blivit högre, dock fanns inte 
utrymme för detta inom tidsramen för studien. Jag har en geografisk, åldersmässig 
och yrkesmässig spridning på mina informanter. Jag finner därför att jag har en 
tillräckligt god validitet på min undersökning, då mina informanters svar, trots 
spridning, pekar åt samma håll. Resultaten jag fått fram i min studie borde därmed 
vara generaliserbara för alla som arbetar med djurassisterad pedagogik. 
 
Vad gäller reliabiliteten i arbetet är det svårare att bedöma för en kvalitativ studie än 
en kvantitativ. I den kvantitativa undersökningen handlar det om datainsamlingen, 
medan det i den kvantitativa studien handlar om datainsamlingen och analysarbetet i 
sin helhet (Holme och Solvang, 2008). Då alla mina informanter är eldsjälar som 
verkligen brinner för sitt arbete har alla intervjuer tett sig olika. Jag har ändå försökt 
hålla mig till intervjumallen och de förberedda frågorna. Intervjuerna har även pågått 
under olika lång tid vilket naturligtvis lett till olika mängd insamlad information, alla 
informanter har dock svarat på alla frågor. Även jag som forskare utvecklades och 
lärde mig ställa frågorna på olika sätt mellan första och sista intervjun vilket också 
kan innebära en skillnad i resultatet. Dock består ju studien av endast 6st intervjuer 
så skillnaden borde inte blivit så stor. Jag anser att reliabiliteten för studien är 

Namn Arbetsplats Utbildning Arbetat med 
djurassisterad 
pedagogik 

Djur 
som 
används 

Geografisk 
placering 

Förskollärare1 Förskola A Förskollärare 9 år Hund, 
fisk, samt 
lantdjur 

Medelstor 
stad i 
mellan 
Sverige 

Förskolärare2 Förskola B Förskollärare 8 år Lantdjur Mindre by i 
södra 
Sverige 

Rektor1 Skola C Lärare/ rektors utb. 4 år Hund Storstad i 
mellan 
Sverige 

Hundförare1 Skola C Musikpedagog/ 
pedagoghundsteam 

5 år Hund Storstad i 
mellan 
Sverige 

Hundförare2 Skola D Lärare/ 
Pedagoghundsteam 

2 år Hund Mellanstor 
stad i norra 
Sverige 

Fritidspedagog1 Skola E Fritidspedagog/ 
Pedagoghundsteam 

5 år Hund Mindre stad 
i Södra 
Sverige 
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tillräcklig då alla informanter svarade på alla mina frågor. Jag anser också att min 
efterbearbetning av dessa har varit samma för alla informanters svar. 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Jag har läst och tagit ställning till de anvisningar för forskningsetik som 
vetenskapsrådets expertgrupp har utarbetat (Vetenskapsrådet, 2011). Mina 
informanter har skriftligen fått information om intervjun, dess tillvägagångssätt, 
orsak och att de närsom helst kan avbryta sin medverkan. Alla informanter har 
skriftligen godkänt att intervjun spelas in/filmas. Jag har varit mycket tydlig med att 
inspelningen enbart är för mitt eget bruk och kommer att kasseras när studien är klar 
(Vetenskapsrådet, 2011).Jag har valt att inte namnge varken mina informanter eller 
deras arbetsplats i min studiedå detta skulle äventyra konfidentaliteten för de elever 
som beskrivs. Av samma anledning har jag valt att utesluta nästan all informationom 
hundarna. Eftersom det finns ett fåtalpedagoghundsteam skulle man annars genom 
ras på hunden kunna spåra vilken skola och vilka elever informationen gäller 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
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Resultat och analys 
 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa mina informanters erfarenheter, upplevelser, 
åsikter och syften samt min analys av dessa. Kapitlet är indelat i tre underrubriker 
utifrån studiens frågeställningar. 

 
Vilka erfarenheter finns från djurassisterad pedagogik i 
förskola/skola 

 
Var förekommer det djurassisterad pedagogik 
 
Jag har genom internet, tidningsartiklar och hemsidor hittat företag, organisationer, 
skolor/förskolor som arbetar med djurassisterad pedagogik på något sätt. Under mitt 
sökande hittade jag 4st utbildare som utbildar pedagoghundsteam, jag fann 7 st 
förskolor och 10 st grundskolor som arbetar med djurassisterad pedagogik.Av 
hundteamsutbildarna drivs alla i privat regi. Av förskolorna är 1st kommunalt ägd 
och 6st drivs privat eller via kooperativ, 4 st av dessa har samma ägare. Av 
grundskolorna drivs 6st kommunalt och 4 st privat eller via kooperativ. Jag fann även 
3 st bibliotek som haft läshund som projekt under kortare perioder. Jag såg i mitt 
sökande att djurassisterad pedagogik är vanligare i större städer och att det 
förekommer mer i södra och mellersta Sverige, i norra regionerna är det ännu 
ovanligt. Djurassisterad pedagogik förekommer både i privata och kommunala 
skolor/förskolor. 
 
 
Mina informanters erfarenheter av djurassisterad pedagogik 
 
Av mina informanter så uttrycker 5 av 6 att de har ettstort bakomliggande 
djurintresse. De har alla även en pedagogisk bakgrund samt en brinnande vilja att 
sammanföra dessa intressen i ett enda begrepp: djurassisterad pedagogik. 

Hundförare1: Äntligen kunde jag kombinera det bästa i livet: 
pedagogiken och hundarna! 

Man kan med andra ord se det som att alla utom Rektor1 är delar av ett socialt 
sammanhang där djur och pedagogik är gemensamma nämnare.Rektor1 uttrycker 
inget bakomliggande djurintresse, han kom först i kontakt med djurassisterad 
pedagogik genom artiklar i pedagogiska tidskrifter. Han säger att han på så sätt 
försöker hålla sig informerad om vad som är på gång i den pedagogiska världen. Han 
hade sedan en tid tillbaka intresserat sig för läshundar och deras arbete, men inte 
tagit steget att dra igång något eget projekt. Så blev han kontaktad av Hundförare1 
som tidigare arbetat på skolan men nu var utbildad pedagoghundsförare.  
 

Rektor1: Hon kom med ett färdigt koncept och det kändes 
självklart att haka på. 
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Hans erfarenhet om djurassisterad pedagogik kan således ses som 
medierat med utgångspunkt i Vygotskijs teorier(Vygotskij, 1995).  

 
 

Hur fungerar djurassisterad pedagogik i praktiken 

 

Hur de olika informanterna arbetar 
 
Förskollärare1 berättar att det på hennes förskola finns ett akvarium med fiskar som 
barnen tillsammans hjälps åt att sköta om. Barnen är indelade i olika grupper som 
turas om att mata fiskarna, fylla på vatten och städa. Alla barn deltar efter sin 
förmåga, och barnen tar uppdraget på största allvar. Varje vecka besöker förskolan 
även en närliggande 4H gård där barnen få klappa och umgås med de djur som finns.  

Barnen får från tidig ålder därigenom lära sig hur man umgås 
med djur, att man pratarlugnt i stallet och inte springer 
omkring för då kan djuren bli rädda. 

Varje termin anordnas också något som kallas Djurens vecka, då man lägger särskilt 
stort fokus på den djurassisteradepedagogiken. Det kan handla om att man bjudit in 
gäster som visar och berättar om olika slags djur, man kan prata om djurens 
rättigheter och behov eller om t.ex. gatuhundar.Förskolan arbetar också mycket med 
R.E.D.E. -materialet som är ett värdegrund material där man använder djur för att 
diskutera värdegrundfrågor.På förskolan finns även två hundar i ett särskilt 
hundrum. Hundrummet är skiljt från resten av förskolan med en grind. 
Förskollärare1 berättar att barn och hundar skiljs åt för bådas säkerhets skull.  

Hundarna får inte vara lösa i barngruppen ifall något händer. 
En hund är en hund och känner den sig trängd kan faran vara 
framme, hur lugn och väldresserad den än är. 

Men grinden finns även för att hundarna ska kunna gå undan och få lugn och ro och 
kunna vila från barngruppen. Men barnen kan när helst de vill sätta sig vid grinden 
och titta på och prata med hundarna. Oftast kommer de då fram till grinden och låter 
sig klappas. 
 
Förskollärare2 arbetar på en förskola där barn och djur går hand i hand eller ”hand i 
tass eller klöv kanske snarare” säger hon och skrattar. Förskolan är inhyst i en 
gammal skollokal, och runt om ligger ladugårdar, hönshus och stora ängar. Förutom 
barn finns får, getter, grisar, höns och kaniner på förskolan. Förskolan arbetar 
lekpedagogiskt och personalen deltar aktivt i samspelet mellan barn och barn, och 
barn och djur. Barnen får fritt umgås med djuren hela dagen, men måste respektera 
om djuren visar att de behöver lugn och ro. Personalen finns alltid i närheten för att 
hjälpa barnen att tolka djurens signaler.Barnen är indelade i olika grupper som 
tillsammans med sina pedagoger turas om att ta hand om de olika djuren. De ska ha 
mat, det ska krattas och göras rent och en del djur behöver även borstas och skötas 
om. Förskollärare2 beskriver hur barnen får ta del av naturens livscykel, de är med 
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när kaniner, får och grisar får ungar och hönsens ägg kläcks och blir till kycklingar, 
det blir en naturlig del. Lika naturligt blir det att något djur är gammalt och dör. 

Då har vi begravning och pratar även om de känslorna berättar 
Förskollärare2. 

Hundförare1, Hundförare2 och Rektor1 arbetar alla med läshund/pedagoghund. 
Upplägget av den djurassisterade pedagogiken ser därför likartat ut hos dem.Arbetet 
kan bestå av alla möjliga uppgifter. Det är framför allt lästräning genom högläsning, 
men det kan vara träning av ordförståelse, lägesord, räkning, matematikspel, 
geometriska figurer,färg och form, kroppsmedvetenhet och balans. Hundarna kan 
även hjälpa eleverna att träna socialtsamspel, utveckla empati, respekt och ansvar. 

Hundförare1: Det är egentligen bara fantasin som sätter 
gränserna för vad man kan träna med hundarnas hjälp. 
 

Rektor1 berättar att lästräning erbjuds elever som har behov av det, som har 
svårigheter på något sätt, men det är helt frivilligt att delta. 

Det är något som eleven själv får besluta om i samråd med sina 
föräldrar förstås. Alla elever som hittills erbjudits att delta i 
projektet har dock tackat ja. 

 
Hundförarna har även ett nära samarbete med elevernas lärare och kan därigenom 
även träna på andra färdigheter om eleven kört fast någonstans.Lässtunderna börjar 
med att eleven, på förbestämd tid, kommer in till hundrummet, hälsar på hunden, 
klappar och busar. I detta moment övas samspel, kroppsspråk och respekt. 

Hundförare1: Eleverna har oftast önskemål om att få göra 
cirkustrix eller spela något spel med hundarna när de kommer, 
och givetvis får de det. Detta leder till glädje och positivitet och 
ökat självförtroende. 

Ett exempel på en sådan lek är trixtärning- eleven slår på en tärning där varje siffra 
står för ett trix som hundarna kan. Eleverna får sedan utföra detta trix meden av 
hundarna. Detta ger övning i att leda och läsa av kroppsspråk, samt ökad självkänsla 
och självförtroende när eleverna lyckas. 

Hundförare1: Det är särskilt härligt att se de osäkra eleverna 
som inte tror att de ska klara uppgiften, de lyser som små solar 
efteråt!  

Efter detta börjar själva lästräningen. Eleverna får själva välja en bok, och slår sig 
sedan ner någonstans där de är bekväma, många väljer att sitta på kuddar på golvet. 
Hunden lägger sig då näramed nosen i elevens knä och eleven låter en hand vila på 
hunden när de läser. Detta har en lugnande effekt då hormonet oxytocin utsöndras 
vid närhet och beröring, berättar både Hundförare1 och Hundförare2. Detta bidrar 
till att lässtunden blir lugn, avslappnad och harmonisk menar de båda. Sedan läser 
eleverna högt för hunden i caen kvart. I det här momentet ska hundförarna försöka 
hålla sig så mycket som möjligt i bakgrunden. Lästräningen pågår mellan elev och 
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hund, hundförarna finns till hands enbart om det skulle hända något, eller för att 
guida om eleven fastnar vid ett ord.  

Hundförare1: Det är just detta som gör lästräning med hund så 
magiskt. Många elever tycker det är jobbigt att läsa högt inför 
andra då de känner kraven på sig. En hund har inga sådana 
krav, den bara lyssnar kärleksfullt. Detta i kombination med det 
lugnande Oxytocinet gör hundläsningen unik! 

 Även den egenskapen att hunden är en hund, som inte alls kan läsa, får eleverna att 
få ett större självförtroende. Eleven kan ju därmed något som hundarna inte kan 
menar både Hundförare1 och Hundförare2. Hundförare1 berättar att hon har många 
dyslektiker som kommer till henne för lästräning. För dessa elever är det extra tufft 
då texten hoppar omkring, och bokstäver flyttar på sig. Men många lyckas bättre i 
hundens sällskap. 

Hundförare1: Om eleven fastnar vid ett ord, stakar sig eller inte 
förstår, brukar jag be dem stava det ordet för hunden så att 
hunden ska förstå. På detta vis tar jag dem via hunden över det 
ord som är svårt. De får ett verktyg för att komma vidare i sin 
läsning, fastnar inte och tappar suget. 

Hundförare1 har även lärt hundarna att de ska titta i böckerna med eleverna t.ex. 
följa elevens finger när de läser, allt för att ge en ökad känsla av att hunden förstår 
eleven och är med i läsningen. Hundförare1 brukar också be eleverna förklara svåra 
ord, eller diskutera handlingen i boken med hundarna, vilket blir ytterligare ett sätt 
att träna språket. Efter ett par ensamma lässtunder brukar Hundförare1 para ihop 
eleverna två och två, detta för att fortsätta öva på socialt samspel, respekt, empati och 
kunna ha boksamtal även mellan elever.  
 
Fritidspedagog1 och hennes hundar har varit runt på lite olika skolor/förskolor och 
arbetat med olika uppgifter. De har arbetat som läshundsteam, jobbat med 
matematik, samarbete, social träning, mobbning, balans och koordinationsträning ja 
uppdragen har varit av väldigt olika karaktär. Men det är också det som är så 
spännande tycker Fritidspedagog1. Att hon får tänka till, hitta nya idéer och lösningar 
på hur hon och hundarna ska kunna hjälpa den eller de elever som behöver hjälp. 
Fritidspedagog1 berättar om en skolklass där hon och hundarna nu varit i ett års tid. 
Det var från början en väldigt stökig klass, mycket motsättningar, konflikter, 
negativitet och förtryck. Det gjordes insatser från olika håll i klassen och 
Fritidspedagog1 var en av insatserna som sattes in.  

Att kunna använda hunden som verktyg för att lösa upp 
samarbetsproblemen har visat sig mycket effektivt. 

Hon berättar vidare att de arbetat mycket i grupp med klassen. Eleverna har fått 
samarbetsövningar t.ex. att bygga en hinderbana åt hunden, det tog ett par gånger 
innan det fungerade. De har även arbetat mycket med värdegrund, empati och att 
höja elevernas självförtroende. 

Att diskutera dessa stora, lite svåra saker genom hundarna, är 
ofta mycket lättare än att diskutera direkt med eleverna. Jag 
kan t.ex. låtsas att den ena hunden inte får vara med o leka för 
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den andra hunden, en situation som de flesta elever helt klart 
känner igen. Vi kan sedan diskutera problemet, hur eleverna 
tror att hundarna känner just nu och hur kan vi lösa situationen 
för hundarna. Detta är oftast enklare att diskutera då det inte 
blir så personligt, men själva känslan och kunskapen bär de 
ändå med sig efteråt 

Vid träffarna med hundarna får varje elev dessutom gosa, klappa och göra trix med 
hundarna. Detta för att hundarna har en positiv påverkan på oss när vi klappar dem, 
dem gör oss lugna och harmoniska menar Fritidspedagog1.Trixen är till för glädje och 
ökat självförtroende hos eleverna. 

Känslan när man kan be hunden göra ett trix och man lyckas 
med det, det är härligt! Man känner sig som en vinnare. Att få 
ge hundarna godis och belöning efteråt ökar också den positiva 
känslan. 

Fritidspedagog1 berättar också att hon haft i uppdrag att träna motorik med några 
barn på förskolenivå. Detta var barn som behövde mer motorisk träning men som var 
svåra att få med sig. Ingenting som personalen hittade på lockade barnen. Här 
använde Fritidspedagog1 hunden som motivator och föregångare. Med hundens hjälp 
och mycket lek tränade de olika rörelser. 

Kan hunden gå balansgång, så kan du säkert det du med! 

Hon berättar att de gjorde olika hinderbanor där de tränade olika rörelser, hunden 
fick gå först och barnen efter. Det var som att barnen fick lite av hundens mod till att 
pröva på nya aktiviteter, hundens glädje smittade av sig på barnen. Att bara umgås 
och leka med hunden i sig ger ju upphov till rörelse och träning menar 
Fritidspedagog1. Hon säger att oxytocinet som utsöndras i våra kroppar när vi umgås 
med djuren, får oss att må bra och känna oss lugna och trygga. Fritispedagog1 tror att 
det är det som bidrar till att hundarna kan få oss att övervinna våra rädslor och 
hinder. 
 
Hundförare1, Hundförare2, Fritidspedagog1 samt Rektor1 är alla rörande överens om 
hur viktigt det är att både hund och hundförare är ordentligt utbildade. Hunden bör 
vara i bra mental balans och vara under ordentlig lydnad. Det gäller också att man 
som hundförare hela tiden kan läsa av sin hund och se om den inte trivs eller inte mår 
bra. 
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Analys av mina informanters svar 

 
I min undersökning har jag fått insikt i att djuren används på olika sätt inom den 
djurassisterade pedagogiken, vilket ger upphov till olika former av inlärning för 
eleverna och barnen.Enligt det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1995) har 
lärandet sin utgångspunkt i relationer där deltagande och samspel är centrala. 
Grundläggande i dessa lärprocesser är således språket och kommunikationen. Även 
Säljö (2000) menar att lärprocessen är en socialaktivitet, och lärandet sker hela 
tiden, i alla sociala situationer.I min bearbetning av mina informanters svar såg jag 
att det fanns ett mönster av återkommande arbetssätt och arbetsområden. Här under 
redogör jag för hur mina informanter arbetar med dessa områden och hur man kan 
se på användandet av djuren ur ett sociokulturellt perspektiv. 
 
 
Lärande genom imitation 
 
I alla mina informanters svar ingår delar där eleverna/barnen får lära sig att umgås 
med, och ta hand om djuren. Jag ser därför detta som en viktig del inom den 
djurassisterade pedagogiken. På båda förskolorna finns djur som dagligen ska ha 
mat, vatten,rena burar mm. Barnen är delaktiga i detta arbete. För de elever som 
arbetar med läshund sker detta omhändertagande arbete genom att eleverna får göra 
olika trix och övningar, samt ge hundarna godis och beröm efter utfört arbete. Enligt 
Vygotskijs teori är det genom imitation som barnen kan förflytta sig från det barnet 
redan vet och behärskar, till det område som barnet ännu inte behärskar, den sk. 
Proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999). Genom att barnen och eleverna 
imiterar den mer vana djurskötaren/hundföraren lär de sig hur de skall göra för att ta 
hand om ett djur, hur man ska tolka dess signaler och hur man beter sig i djurets 
närhet.  
 
Djurassisterad pedagogik kan även enligt mina informanter användas för att öva 
motoriska färdigheter. Dels får barnen öva både sin grov- och finmotorik i samvaron 
och skötseln av djuren. De imiterar då skötaren/ hundföraren hur de ska använda sin 
kropp för att utföra det arbete som behövs. Hundar kan även användas för att träna 
specifika rörelser t.ex. hoppa eller krypa genom en tunnel. I det fallet får hunden gå 
först, barnen imiterar sedan hunden för att lära sig t.ex. att krypa genom en 
tunnel.Genom trixträning och olika övningar med hundarna kan eleverna träna sin 
kroppsuppfattning, balans, koordination samt kroppsmedvetenhet. Även detta 
genom att imitera hund och hundförare. 
 
 
Djuren som kommunikatörer 
 
Vygotskij menar att lärandet utgår ifrån språket och kommunikationen. Språket 
upptäcks och utvecklas i sin tur genom interaktion med andra (Vygotskij, 1995).  
Alla mina informanter är eniga om att barn och elever, genom att samspela med 
djuren, övar sin kommunikativa förmåga. De får öva sin verbala förmåga genom att 
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kommunicera med djuren, varandra och de vuxna. De barn och elever som tycker det 
är jobbigt att prata med andra människor har oftast lättare att prata med ett djur. 
Man kan då öva på djuret för att senare överföra kunskapen till kompisar och vuxna. 
Med hjälp av en läshund/pedagoghund kan man även öva högläsning, ordförståelse, 
lägesord och berättande. Även när barnen gör trix med hundarna övas det sociala 
samspelet och kommunikationsförmågan. Mina informanter menar även att barn och 
elever genom samspel med djur, lär sig förstå och tolka deras kroppsspråk och 
signaler och får således lättare att förstå andra människors kroppsspråk och signaler, 
vilket också blir en övning i kommunikation.  
 
 
Lärande genom socialinteraktion/socialt sammanhang 
 
Genom att förbättra sina sociala och kommunikativa förmågor med hjälp av djur, 
ökar även barns/elevernas förutsättningar att i samspel med andra ta sig an den 
proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1995, 1999). Jag har i undersökningen sett att 
alla mina informanter är eniga om att djurassisterad pedagogik är en bra metod för 
att träna empati, respekt och ansvar, förbättra elevers självkänsla och självbild samt 
skapa glädje och motivation för lärandet. Empatin kan t.ex. som Förskollärare1 
beskriver det tränas genom: 

Att barnen med hjälp av djuren lär sig att läsa av kroppsspråk, 
och därigenom knyta an till sina egna känslor. T.ex. hur ser en 
hund ut när den är arg? Hur ser jag själv ut? Hur känns det 
inom mig när jag är arg? Hur tror jag hunden känner? 
Därigenom övar barnen sin emotionella förmåga och sin 
empatiförmåga. 

Genom att barn och elever lär sig knyta an till sina egna känslor har de också lättare 
att förstå andras. Mina informanter är dessutom eniga i att barn och elever har lättare 
för att känna empati mot ett djur än en kompis, då djuret ses som okomplicerat, 
kravlöst och accepterande. Man kan även som Förskollärare1 och Fritidspedagog1 
berättar använda djuren för att diskutera värdegrundsfrågor, då de flesta barn och 
elever har lättare att diskutera dessa frågor om de flyttas från ett människoperspektiv 
till ett djurperspektiv. Man kan sedan ta tillvara på den kunskapen som 
djurprojektionen ger och överföra den till ett människoperspektiv igen. Mina 
informanter är även eniga om att barnen/elever lär sig respekt och ansvar för andra 
levande varelser genom att vara med och sköta om och ta hand om djuren.  
 
Jag har även genom mina informanters berättelser sett att en stor del av den 
djurassisterade pedagogiken går ut på att stärka barns och elevers självförtroende, 
självbild och självkänsla. Skapa glädje och positivitet i samband med inlärningen och 
därigenom öka motivationen till skolarbetet.Taube (2007) menar att det finns ett 
starkt samband mellan barn och elevers självbild, självförtroende och deras 
prestationer i skolan. 
 
Rektor1, Hundförare1, Hundförare2 samt Fritidspedagog1 berättar om elever som har 
haft stora sociala svårigheter, varit mycket utåtagerande och aggressiva. Men när de 
kommer in i hundrummet och känner djurens lugn och närvaro blir de som förbytta. 
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De kan då ta fram sina andra sidor och våga visa även de fina, mjuka sidor de har. 
Genom att samspela med hundarna, och med hundarnas hjälp samspela med 
varandra elev till elev, växer elevernas självkänsla. Den mörka aggressiviteten byts så 
småningom ut mot positiv glädje. Eleverna har genom hundarna hittat ett lugn och 
kommit tillfreds med sig själva. Rektor1, Hundförare1 samt Hundförare2 menar alla 
att eleverna som lästränat med hund får ett ökat självförtroende och en bättre 
självkänsla och lyckas bättre även i andra ämnen. Rektor1 berättar:  

Flera av lärarkollegorna upplever att elever kan gå till 
lästräningen som bråkiga vildar och komma tillbaks som 
fromma små lamm. Eleverna behåller oftast den 
sinnesstämningen resten av dagen. Det händer helt enkelt något 
magiskt inne i hundrummet. 

 
Mina informanter är också eniga om att djuren kan bli en motivation för barn och 
elever att komma till förskolan/skolan för de som tycker att det är jobbigt. Både 
Förskollärare1 och Förskollärare2 berättar hur barn som är ledsna eller mår dåligt tyr 
sig till djuren som då får dem att må bättre.Rektor1, Hundförare1, Hundförare2 samt 
Fritidspedagog1 berättar alla om olika fall där de sett att den djurassisterade 
pedagogiken har fått elever att må bättre och hitta en större motivation till det övriga 
skolarbetet genom arbetet med djuren.  

Han hade större motivation att gå till skolan efter att projektet 
med hunden börjat. De dagar vi hade träff kom han alltid till 
skolan glad och förväntansfull vilket även ledde till att det gick 
bättre i de andra ämnena i skolan. Han kände sig speciell och 
utvald som fick träna med hunden, och efter varje tillfälle fick 
han även berätta för resten av klassen vad de gjort. Detta ledde 
till bättre självförtroende och självkänsla. Att dessutom hunden 
var överlycklig varje gång han mötte pojken på skolgården blev 
ytterligare en positiv förstärkning. Han tycker fortfarande att 
skolan är tuff, men arbetet med hundarna har blivit en morot 
att gå dit, Hundförare2. 

 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan man tolka det som att det är det sociala 
samspelet mellan barnen/eleverna och djuren som leder till lärande, utveckling och 
kunskap. Genom att träna sin sociala och empatiska förmåga, samspel, kroppsspråk 
och kommunikation med djuren får barnet kunskaper som förbättrar deras sociala 
och kommunikativa förmåga även i andra sammanhang. Detta gäller för barn med 
sociala svårigheter men även barn utan svårigheter har nytta av denna träning.  
Genom att stärka barns och elevers självkänsla och självförtroende ökar den positiva 
självbilden och motivationen. Detta gör att barnen och eleverna blir mer socialt 
öppna och har således lättare att delta i sociala sammanhang där lärandet sker enligt 
det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1995).  
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Djuren som medierande artefakt 
 
Inom det sociokulturella perspektivet används även begreppet mediering. Begreppet 
förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskap, artefakter, som 
människor använder för att förstå och agera i omvärlden. Mediering innebär alltså att 
människan samspelar med externa redskap när hon varseblir omvärlden (Vygotskij, 
1995). I min undersökning såg jag flera exempel på hur djuren kan användas som 
medierande artefakter för att hjälpa barn och elever att tillgodogöra sig kunskap samt 
ta sig förbi hinder och problem i inlärningen.  
 
Vid användande av läshund går det hela ut på att eleven läser högt för en hund, utan 
en vuxens inblandning. Hunden blir med andra ord en länk mellan eleven och texten 
som ska läsas och kan därmed ses som en medierande artefakt. Enligt mina 
informanter ses hunden som kravlös och ickedömande, vilket gör att de flesta elever 
känner att läsandet blir mindre kravfyllt än om man läser för en vuxen.Enligt mina 
informanter bidrar även hormonet oxytocin, som utsöndras vid närhet och beröring 
och sägs ha en lugnande och avslappnande effekt, till att lässtunden blir lugn, 
avslappnad och harmonisk. Hunden kan under lästräningen även bli en länk mellan 
eleven och den vuxne. Hundförare1 berättar:  

Om eleven fastnar vid ett ord, stakar sig eller inte förstår, 
brukar jag be dem stava det ordet för hunden så att hunden ska 
förstå. På detta vis tar jag dem via hunden över det ord som är 
svårt. De får ett verktyg för att komma vidare i sin läsning och 
fastnar inte och tappar suget. 

Mina informanter berättar att man på liknande sätt kan be eleverna förklara 
innerbörden av svåra ord, eller diskutera handlingen i boken med hundarna. Man 
kan på detta sätt även använda hundarna för träning av begrepp, färg och form, 
räkning, uttal, ja nästan vad som helst. Detta sker genom att hunden hämtar t.ex. 
bollar med siffror till en additionsuppgift. Eleven förklarar sedan lösningen och hur 
han/hon tänkt för hunden. Mina informanter säger i intervjuerna att det gäller att ha 
en fingertopps känsla när och hur mycket de ska stötta eleverna i sin läsning. Det 
antyder att de, medvetet eller omedvetet, försöker lägga elevernas nivå vid den 
närmaste utvecklingszonen för att utmana dem att utföra aktiviteter med 
handledning av en vuxen/hunden så att de senare ska kunna göra det självständigt. 
 
 
Djuret som problemlösare 
 
Alla mina informanter har berättat hur de vid tillfällen använt sig av den 
djurassisterade pedagogiken för att lösa och överbygga problem och svårigheter hos 
barn och elever. Även här används då djuret som en länk, en medierande artefakt 
(Vygotskij, 1995) för att ta barnen över eller genom sina problem. Förskollärare1 
berättart.ex. hur hon en gång använde hunden för att överbygga en låsning hos ett 
barn. Det hela handlade om en 4 årig kille som inte kunde klä på sig själv.  

Det hade totalt låst sig för honom, han hade bestämt sig för att 
han inte kunde. Varje påklädningssituation slutade i tårar och 
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gråt. Så en dag gav jag pojkens kläder till hunden istället. Jag 
frågade pojken om han trodde att hunden kunde klä på sig 
kläderna. Pojken kom då av sig i gråten och började skratta och 
sa att:” neeej det kan han ju inte.” Jag bad då pojken visa och 
förklara för hunden hur man gjorde när man tog på sig byxor, 
jacka och mössa. Genom denna enkla handling fick pojken lite 
självförtroende, han kunde något som inte hans bäste vän 
hunden kunde. Pojken började sakta klä sig samtidigt som han 
hela tiden pratade med hunden och berättade vad han gjorde, 
och rätt var det var så var han klädd. Gissa om han var stolt! 
Efter den dagen är påklädningen inget problem längre. Är det 
något som krånglar tar pojken med sig kläderna till hundarna 
och klär sig där. 

Förskolärare2 upplever att hon genom djurpedagogiken har lättare att prata om svåra 
frågor t.ex. detta med liv och död.  

Vi hade för ett tag sedan en gammal get på gården,som hade 
varit med länge och var mycket omtyckt av barnen. Men så blev 
hon sjuk och vi var tvungna att ta bort henne. Det var såklart 
mycket ledsamt. Men vi ordnade en begravning och barnen 
samlade blommor och sjöng för henne. Vi pratade mycket om 
hur det var att förlora någon man tycker mycket om och att det 
var ok att känna sig både arg och ledsen. En tid efter var det ett 
barns mormor som gick bort. Pojken berättade då att de skulle 
göra för mormor som vi gjort för geten.Genom arbetet med 
djuren avdramatiserades händelsen för pojken. Genom 
upplevelsen med geten kunde han lättare prata om sina känslor 
för mormor och hennes begravning. 

 

Man kan alltså i dessa situationer se att lärandet sker genom att djuret används som 
en länk mellan barnet/eleven och omvärlden, en medierande artefakt, och via den 
länken kan barnet/eleven tillgodogöra sig den kunskap som den behöver för att ta sig 
vidare i sin utveckling. 
 
 

Syftet med att använda djurassisterad pedagogik 

Mina informanter uppger att syftet med den djurassisteradepedagogiken är att 
barnen/eleverna med hjälp av djuren övar sitt språk och sin kommunikativa förmåga, 
de övar sin sociala, empatiska och emotionella förmåga, de lär sig visa hänsyn, 
respekt och omsorg till både varandra och djurensamt att de lär sig ta ansvar. Genom 
den djurassisterade pedagogiken kan även grovmotorik, finmotorik, 
kroppsuppfattning, koordination och samarbete övas. Djuren gör inlärningen 
lustfylld och positiv samt skapar motivation till ny kunskapsutveckling. 

 
Hundförare2: Jag vill med hjälp av hunden kunna motivera 
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hemmasittande elever att komma till skolan och hjälpa elever 
övervinna svårigheter Jag brinner för att kunna förändra elevers 
tuffa skolgång till någonting positivt, genom att kunna använda 
hunden som ett pedagogiskt verktyg och framförallt få 
skolväsendet att förstå att kunskap kan nås på flera sätt. 

 
Det hundförare2 uttrycker i citatet ovan skulle kunna liknas med kärnan för syftet 
med djurassisterad pedagogik enligt alla mina informanter. Då de alla, på ett eller 
annat sätt, uttryckt att det är detta de vill upp nå. De vill alla skapa en möjlighet för 
barn och elever att tillgodogöra sig kunskap på ett för skolsystemet nytänkande sätt. 
Att kunskapsutveckling kan ske inte bara mellan elev och lärare, eller elev och elev, 
utan också mellan elev och djur.Genom att använda djuren som medierande 
artefakter, kommunikatörer, i socialasammanhang eller helt enkelt låta barnen och 
eleverna imitera djuren, hittar de nya vägar för kunskapsutveckling och lärande. De 
tänker helatiden utanför boxen och kommer med djurens hjälp på nya lösningar för 
barn och elever som har det svårt. 
 
Genom att låta barn och elever öva sina sociala, kommunikativa och empatiska 
förmågor med djuren, blir individerna bättre på sociala samspel i olika sociala 
situationer vilket har stor betydelse för lärandet, då lärandet är en socialaktivitet där 
språk, kommunikation, deltagande och samspel är centrala menar både Vygotskij 
(1995) och Säljö (2000). 
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Slutsatser 

 
Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter som finns av djurassisterad 
pedagogik i förskola och skola, och vilka olika syften som finns med djurassisterad 
pedagogik på de skolor/förskolor som redan bedriver det. 

 
Vilkaerfarenheter finns från djurassisterad pedagogik i förskola, skola  
 
Jag såg i mitt sökande att djurassisterad pedagogik är vanligare i större 
städer och att det förekommer oftare i södra och mellersta Sverige, än i de 
norra regionerna där det ännu är ovanligt. Djurassisterad pedagogik 
förekommer både i privata och kommunala skolor/förskolor. 
 
Av mina informanter hade 5 av 6 ett stort bakomliggande djurintresse 
samt pedagogisk utbildning. Man kan ur ett sociokulturellt perspektiv 
tolka detta som att de alla ingår i ett socialtsammanhangdär djurintresse 
och pedagogik är de gemensamma nämnarna. Rektor1 har inget 
bakomliggande djurintresse. Han har istället läst sig till kunskap om 
djurassisterad pedagogik. Hans kunskap kan således ses som medierat 
med utgångspunkt i Vygotskijs teorier.  

 

Hur går djurassisterad pedagogik till i praktiken? 
 
I min undersökning har jag sett att djuren används på olika sätt inom den 
djurassisterade pedagogiken, för att skapa olika typer av lärsituationer för 
eleverna/barnen.Genom att använda djuren som medierande artefakter, 
kommunikatörer, i sociala sammanhang, eller helt enkelt låta barnen och eleverna 
imitera djuren, hittar informanterna nya vägar för kunskapsutveckling och lärande. 
 
Genom att träna sin sociala och empatiska förmåga, samspel, kroppsspråk och 
kommunikation med djuren, får barnet/eleven kunskaper som förbättrar deras 
sociala och kommunikativa förmåga även i andra sammanhang. Därigenom ökar 
barns/elevers förutsättningar att i samspel med andra ta sig an den proximala 
utvecklingszonen (Vygotskij, 1995, 1999), erövra nya kunskapsnivåer och stärka sina 
olika förmågor. 
 
Den djurassisterade pedagogiken tenderar även att stärka barns och elevers 
självkänsla och självförtroende, vilket ökar den positiva självbilden och motivationen. 
Taube (2007) menar att det finns ett starkt samband mellan barn och elevers 
självbild, självförtroende och deras prestationer i skolan.Ett bättre självförtroende 
och en förbättrad självbild medför även att barnen och eleverna blir mer socialt 
öppna och har således lättare att delta i sociala sammanhang där lärandet sker enligt 
det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995).  
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Vilka syften finns det med att använda sig av djurassisterad pedagogik i de 
skolor/förskolor som redan bedriver det? 
 
Alla mina informanter är eniga om att den djurassisterade pedagogiken är en bra 
metod för att öva empati, respekt, ansvarstagande, socialt samspel, språk, 
kommunikation och kroppsuppfattning, öka självrespekt, självkänsla och motivation 
till skolarbetet. De är också eniga om att djuren bidrar till en avslappnad och 
stressreducerande miljö. Mina informanter upplever alla att närheten till djuren 
många gånger minskar oro, ångest, stress och skänker glädje och positivitet.Den 
djurassisterade pedagogiken kan även användas som metod för att överbygga olika 
sorters problem hos elever samt användas som motivator för att motivera elever/barn 
i arbetet, eller för att komma till skolan överhuvudtaget. 
 
Framför allt har jag i min undersökning sett att det viktigaste syftet med 
djurassisterad pedagogik är att hitta nya vägar för kunskap och lärande, där vanlig 
undervisning inte fungerar. Sammanfattningsvis kan man säga att mina informanters 
syften grundar sig i att barn och elever, genom samspel med djur, övar sina sociala-, 
kommunikativa- och empatiska förmågor. Genom att öva dessa förmågor blir 
individerna bättre på sociala samspel i olika sociala situationer och kan därigenom på 
ett lättare sätt nå den proximala utvecklingszonen, vilket leder till ökad kunskap. 
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Diskussion 
 
Diskussion av metod 
 
För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att göra sökningar på internet, via 
tidningsartiklar, organisationer och företag, samt kvalitativa intervjuer.De vida 
sökningarna på internet var för att få en uppfattning om hur utbredd metoden 
djurassisterad pedagogik är. Med mer tid till mitt förfogande hade denna sökning 
kunnat göras betydligt noggrannare. Man hade t.ex. kunnat kontakta varje kommun 
för att få en exakt bild av spridningen. Jag anser mig dock ha fått en ganska god 
uppfattning om metodens utbredning. 
 
De kvalitativa intervjuerna ger en djupare inblick av arbetet med djupassisterad 
pedagogik, dock en ganska smal sådan, då erfarenheterna jag samlat ihop enbart 
gäller för de informanter jag pratat med.Man hade också kunnat tänka sig att 
observation av djurassisterad pedagogik gett ytterligare en dimension till studien. Jag 
tror att jag har fått ett tillräckligt gott svar för att kunna besvara min forskningsfråga, 
då alla mina informanter beskrivit liknande upplevelser. 
 
På grund av långa geografiska avstånd och begränsat med tid, valde jag att göra mina 
intervjuer via telefon eller programmet skype. Det hade varit bättre att träffa 
informanterna personligen, då man kan läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck och 
sinnestämning hos den man intervjuar, och på så sätt undvika missförstånd, men 
detta var tyvärr inte genomförbart inom tidsramen för denna studie.Genom att 
använda programmet skype får man via datorn upp en bild på den man pratar med. 
Detta ger lite mer personlighet och framför allt möjlighet att avläsa kroppsspråk. 
Därför är skype att föredra gentemot telefon. Nackdelen med telefon/skype, 
gentemot ett personligt möte, är risken för att saker omkring den man intervjuar stör 
eller distraherar. För att, i den mån jag kunde, förhindra detta avtalade jag en 
bestämd tid för intervjun, och jag måste säga att det fungerade bra. Några skällande 
glada hundar var den enda störning jag hade. Jag upplever att mina telefon-/skype 
intervjuer gick bra, ingen av informanterna hade särskilt svårt för att prata. 
 
Jag har valt att transkribera mina intervjuer utan fyllnadsord, då jag inte anser att 
enskilda små ord har betydelse för min studie, utan informanternas erfarenheter i 
stora drag är det som intresserar mig. Här finns således en risk för feltolkning av mig, 
dock inte särskilt stor. Då alla mina informanter verkligen brinner för sitt arbete, var 
det lätt att ryckas med under intervjuerna. Jag har därför medvetet,flera gånger 
under skrivandets gång, mentalt backat från mitt material för att försäkra mig om att 
jag ser det på ett objektivt sätt. Jag använde sedan mina transkript för att hitta 
skillnader och likheter, med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, i mina 
informanters berättelser. 
 
Då spridningen av den djurassisterade pedagogiken ännu inte är så stor fick jag 
förlita mig på de personer som jag fick kontakt med, och som var villiga att ställa upp 
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på en intervju, av 10st kontaktade personer så deltog 6 st. Givetvis hade studien fått 
en bättre validitet om fler intervjuer hade genomförts. Jag intervjuade 2 st 
hundförare, 2 st förskollärare, 1 st fritidspedagog och 1st rektor i min studie. För att 
få en ännu större erfarenhetsbild kunde jag ha gått vidare och även intervjuat 
föräldrar och barn som kommit i kontakt med djurassisterad pedagogik. Dock var 
detta inte genomförbart inom tidsramen för studien. 
 
 
Mina resultat kontra forskningen 
 
Friesen (2010) och Andersson (2007) skriver i sin forskning att djur kan hjälpa elever 
att bli tryggare, mer uppmärksamma, hjälpa elever med speciella behov eller sociala 
svårigheter att bli mer sociala och utåtriktade. Detsamma beskriver informanterna 
under mina intervjuer. Friesen (2010) och Jalongo (2005) menar att interaktion med 
hund kan minska stress hos barn. Detta beskriver även Handlin (2015) i sin forskning 
och förklarar att det beror på hormonet oxytocin som är ett ”må bra hormon”. Genom 
mina intervjuer har jag fått tagit del av liknande erfarenheter från alla mina 
informanter. Hur vida det rör sig om hormoner eller inte har mina informanter inga 
bevis för, men de har alla upplevelser som säger att barn och elever blir lugna och 
avstressade i djurens närvaro. Forsling (2001) beskriver i sin text hur flickorna på 
behandlingshemmet, genom att umgås med hästarna, fick en ökad självkänsla, 
respekt mot både sig själv och andra samt större empatiförmåga. Även här stämmer 
det jag funnit under mina intervjuer, då flera av informanterna beskrivit hur de sett 
en ökad självkänsla, respekt och empatiförmåga hos de elever som haft djurassisterad 
pedagogik.Taube (2007) menar att det finns ett starkt samband mellan barn och 
elevers självbild, självförtroende och deras prestationer i skolan. 
 
Inom äldreomsorgen används redan djur i stor utsträckning bl.a. för att behandla 
depression och ångest. De används också för minnesträning, kommunikation och 
språk, problemlösningsförmåga, öka välbefinnande och självkänsla, socialt 
engagemang, öva fokus och koncentration, balans och muskelstyrka, finmotorik, 
greppförmåga, precision, förflyttning av egen kraft samt motivera de äldre i en 
gruppaktivitet (Lundström, 2012). Alla dessa positiva resultat återfinner jag hos mina 
informanters erfarenheter. Men då forskningen på samspelet mellan barn och djur 
inte kommit lika långt som forskningen inom äldrevården, kan det idag vara svårt för 
lärare och skolpersonal som vill satsa på djurassisterad pedagogik att få loss pengar 
till sådana projekt. Alla mina informanter uttrycker att de gärna skulle vidareutveckla 
den djurassisterade pedagogiken, då de alla ser fördelar med den. Men pengar är ofta 
en stor käpp i hjulen för att detta ska bli verklighet. Det behövs därför helt klart mer 
forskning inom området så att fler elever kan få njuta av och ta del av djurassisterad 
pedagogik. 
 
Vad gäller läsning för hund så förekommer sådana projekt i hela världen, även om det 
i Sverige är ett relativt nytt begrepp. Alla mina informanter säger sig uppleva att 
konceptet fungerar, vilket jag också tror att det gör. Det finns dock inga konkreta 
siffror på detta än. Ett stort forskningsprojekt om läshundar kallat”Bokhunden och 
Astrid Lindgren” pågår i Skåne, men inga resultat finns än. Men det ska bli 
spännande att följa och även att se vad den studien har för effekt. Jag hoppas den 
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hjälper oss att få fler läshundar till skolorna. 
 
 
Tankar om min studie 
 
Genom att använda djuren på olika sätt, genom imitation, som kommunikatörer, 
genom social interaktion samt som medierande artefakt använder mina informanter 
djuren och den djurassisterade pedagogiken för att skapa nya vägar till kunskap och 
lärande. Värt att diskutera här är att om det verkligen bara är djuren som har en 
betydelse för att den djurassisterade pedagogiken fungerar så bra. Alla mina 
informanter är eldsjälar som verkligen brinner för barnen/eleverna, djuren och hur 
man kan hitta nya vägar till kunskap. De tänker ofta utanför den annars ganska 
fyrkantiga boxen för skola och undervisning. Min uppfattning efter denna studie är 
att det inte bara är djuren som gör en skillnad för barnen/eleverna, utan dessa 
enormt engagerade pedagoger/hundförare har också en viktig del i att den 
djurassisterade pedagogiken gör skillnad för elever. 
 
Allergi är något som ofta tagits upp av andra som hört vilket ämne jag studerar. Jag 
har inte skrivit så mycket om det i denna studie, då allergier inte inneburit några 
problem för mina informanter. De har alla löst det genom att t.ex. ha verksamheten 
med den djurassisterade pedagogiken utomhus eller i särskilda rum för att inte 
utsätta allergiska elever/barn. Det finns även djur, t.ex. vissa hundraser som är 
mindre allergiframkallande som man kan välja att använda sig av om något barn/elev 
är känslig. 
 
 
Nyttan av studien 
 
Genom denna studie har jag fått ta del av erfarenheter och upplevelser som beskriver 
att djur absolut kan användas som verktyg i många olika pedagogiska situationer. Jag 
har genom intervjuerna fått mycket inspiration och insikt om min egen roll som 
lärare. Alla elever är inte likadana och de tar inte till sig kunskap på samma sätt. 
Ibland behöver vi lärare tänka utanför de vanliga ramarna och där kan den 
djurassisterade pedagogiken vara en metod.Jag kansjälv tänka mig att utbilda mig 
och min hund till pedagoghundsteam då arbetet verkar fantastiskt roligt, utmanande 
och givande, särskilt då elever med svårigheter ligger mig extra varmt om hjärtat. Jag 
hoppas genom min studie att kunna inspirera fler lärare att våga ta språnget och 
använda sig av djurassisterad pedagogik. Där finns en hel värld av möjligheter. 
 

 
Vidare forskning 

 
Då forskningen inom detta ämne fortfarande är i startgroparna så finns det mycket 
mer att göra. Ett stort forskningsprojekt om läshundar är precis påbörjat i Skåne, 
detta är intressant att följa. När det gäller läshundar så finns inga mätbara resultat på 
att elevernas läsning har förbättrats. Detta vore en intressantstudie att göra. Läser de 
snabbare, förstår de mer eller på vilket sätt har läsningen blivit bättre. 
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De informanter jag haft, och även den forskning som redan är gjord, grundar sig i 
huvudsak på användandet av hundar. Det vore intressant att studera om även andra 
djur, t.ex. fåglar, fiskar, hamstrar skulle fungera lika bra. 
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Missivbrev 
 
 
 
 
 
 
Hejsan! 
 
 
Mitt namn är Karin Byström och jag skriver nu mitt examensarbete på 
Lärarprogrammet på karlstads Universitet. Jag har valt att skriva om hur man kan 
använda djur som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Jag har genom artiklar läst 
att ni arbetar med djurassisterad pedagogik och jag skulle gärna vilja komma i 
kontakt med er för en intervju om ert arbete.  
 
Pågrund av långa avstånd och många intervjuer har jag tyvärr inte möjlighet att träffa 
er personligen, utan intervjun kommer att genomföras på telefon eller via Skype. Jag 
skulle gärna vilja spela in/filma intervjun för att under mitt skrivande kunna gå 
tillbaka och lyssna igen. Men för detta krävs ert medgivande.  Inspelningen är endast 
till för mitt forskningsarbete och kommer att kasseras när studien är klar. 
 
Jag nås på telefon nummer xxxxxxxxxx 
eller mail:  xxxxxx@xxxxxxx.xxx 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Karin Byström 
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Intervju mall för lärare 
 
Personlig bakgrund 
namn 
ålder 
utbildning 
verksamma år som lärare 
eget djurintresse 
 
förskolan/skolan 
Beskriv förskolan/skolan du arbetar på.  Vart ligger den, mitt i stan eller vid skogen? 
Hur ser området ut? Storlek på barngrupper/klasser 
 
Djurpedagogiken 
Berätta hur det kom sig att ni började använda djurassisterad pedagogik 
Hur länge har ni hållit på 
Vilket/Vilka djur används 
Hur fungerar djurassisterad pedagogik i praktiken hos er? 
när? Var? Hur ofta? I vilket sammanhang? 
Vilket var ert syfte när ni började? 
Vilka effekter ville ni uppnå? 
Känner ni att ni uppnått dessa? 
Kommer ni fortsätta använda djurassisterad pedagogik? 
Kan du beskriva en situation där du känner att djurpedagogiken har varit extra 
användbar 
 
Problem 
Har det funnits några hinder eller motsättningar i början på projektet? Vilka i så fall? 
Ser ni någon skillnad på det nu? 
Hur har stödet/reaktioner varit hos föräldrar, rektor, kommun? 
 
Kan du tänka dig att utveckla djurassisterade pedagogiken och i så fall på vilket sätt? 
Hur har djuren förändrat dagen för eleverna 
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Intervju mall för hundförare 
 
Personlig bakgrund 
namn 
ålder 
utbildning 
verksamma år som hundförare 
har du även ett annat yrke 
eget djurintresse 
 
förskolan/skolan 
Beskriv förskolan/skolan du arbetar på.  Vart ligger den, mitt i stan eller vid skogen? 
Hur ser området ut? Storlek på barngrupper/klasser 
 
Djurpedagogiken 
Berätta hur det kom sig att ni började arbeta med djurassisterad pedagogik 
Hur länge har ni hållit på 
Vilket/Vilka djur används 
Hur fungerar djurassisterad pedagogik i praktiken för dig? 
Har du flera olika uppdrag/ uppdrag av olika art 
när? Var? Hur ofta? I vilket sammanhang? 
Vilket var ert syfte när ni började? 
Vilka effekter ville ni uppnå? 
Känner ni att ni uppnått dessa? 
Kommer du fortsätta arbeta med djurassisterad pedagogik? 
Kan du beskriva en situation där du känner att djurpedagogiken har varit extra 
användbar 
 
Problem 
Har det funnits några hinder eller motsättningar i början på projektet? Vilka i så fall? 
Ser ni någon skillnad på det nu? 
Hur har stödet/reaktioner varit hos föräldrar, rektor, kommun? 
 
Kan du tänka dig att utveckla djurassisterade pedagogiken och i så fall på vilket sätt? 
Hur har djuren förändrat dagen för eleverna 
 


