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SAMMANFATTNING   
 
Elever med särskilda behov känner sig ofta mindre delaktiga i skolaktivitet än andra elever på 
grund av att de behöver stöd i skolan. Att använda hund som medel i skolan kan vara ett 
komplement i undervisningen och en hunds närvaro i skolan har tidigare visat på positiva 
effekter på bl.a. elevers lärande och attityd gentemot skolan. Syftet med studien var att 
beskriva hur hundförare uppfattar att hund som medel i grundskolan påverkar möjligheten 
till görande och delaktighet i skolaktivitet för elever med särskilda behov. Tio intervjuer med 
hundförare som arbetar med hund som medel i grundskolan genomfördes. En intervjuguide 
utformades med stöd från teorier om görande och delaktighet i skolaktivitet. Resultatet 
visade att hundförarna uppfattade att hunden kan motivera och stödja elever i skolaktiveter. 
Ett nyckelfynd var att hunden uppfattades kunna göra skolaktiviteter mer lustfyllda, vilket 
ökade deltagandet i skolaktiviteter. Resultatet tyder på att möjligheten till görande och 
delaktighet i skolaktivitet påverkas för elever med särskilda behov genom att bl.a. skapa ett 
mer frivilligt görande, en känsla av grupptillhörighet och påverka uppfattningen om det egna 
görandet i skolaktiviteter. Det finns ett behov av vidare forskning kring effekten av att 
använda hund som medel i grundskolan samt hur elever med särskilda behov upplever och 
hur lärare uppfattar att hunden påverkar görandet och delaktigheten i skolaktivitet.  
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Inledning  

Alla barn har en skyldighet och en rätt att gå i skolan och skolan ansvarar för att ge samtliga 

elever stödet de behöver för att uppnå målen i skolan (Skollagen, SFS 2010:800). Att gå i 

skolan är en grundläggande del i barns delaktighet (Hemmingsson, 2016), men elever med 

särskilda behov har visats känna sig mindre delaktiga i skolaktiviteter än andra elever 

(Eriksson, Welander & Granlund, 2007). Elever ska i skolan göra skolaktiviteter och leva upp 

till de krav som skolutbildningen ställer. Dåligt anpassade skolaktiviteter kan dock påverka 

elever med särskilda behovs görande och delaktighet i skolaktivitet (Hemmingsson, 2016).  

Allt fler upptäcker vilken stark inverkan hundar kan ha på framförallt barn och tonåringar som 

studerar. Att använda hundar inom vård och omsorg har visat på många positiva aspekter och 

att använda hundar inom skolan är ett område som under de senaste åren vuxit (Karlberg & 

Eriksson, 2018). För att hjälpa elever att uppnå målen i skolan kan hunden tillföra variation 

och kreativitet i lärandet samt stödja elever emotionellt och socialt (Friesen, 2010).  

Användandet av djurassisterad terapi är ett växande forskningsområde och en efterfrågan på 

fler studier inom området finns (Andreasen, et al., 2017). Det finns arbetsterapeutisk forskning 

kring hur hundar används inom äldrevården (Cipriani, et al., 2013) men hundar i skolan är ett 

område som är relativt outforskat utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Huvudsyftet med 

studien är därför att utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv undersöka hundförares upplevelse 

om hur hundar som medel i grundskolan påverkar möjligheten till görande och delaktighet i 

skolaktivitet för elever med särskilda behov. I studien syftar elever med särskilda behov till 

elever i grundskolan som av olika anledningar har svårigheter att uppnå målen för grundskolans 

läroplan. Det innefattar elever med olika typer av funktionsnedsättning, psykosocial 

problematik, psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter, hög stressnivå och oro, svårigheter 

med socialt samspel eller elever med frånvaro från skolan. 
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1 Bakgrund  
Skolutbildning klassificeras enligt ICF under livsområden och innebär att elever ska ha tillgång 

till skolan och engagera sig i att utföra de skolaktiviteter som grundskolan kräver 

(Socialstyrelsen, 2003). Skolan ska enligt Kap. 1, 4§ i Skollagen (SFS 2010:800) främja 

utveckling och lärande för samtliga elever och erbjuda elever tillgång till det stöd de behöver 

för att uppnå grundskolans kunskapskrav. Att engagera sig i skolan innebär att regelbundet gå 

i skolan, följa lärares anvisningar, samarbeta med klasskompisar samt genomföra och 

organisera sina studier (Socialstyrelsen, 2003). I relation till skolutbildning kommer 

bakgrunden i denna studie att presentera det mänskliga görandet, delaktighet i skolaktivitet 

samt användningen av hundar inom skolan.  

1.1 Människans görande  
Görande definieras som “(…) en persons görande av en aktivitet i en specifik fysisk och 

sociokulturell miljö” (Sveriges Arbetsterapeuter, s.4, 2018). Människans görande innefattar det 

som individen vill, behöver, förväntas eller tvingas att göra, och handlar om det som engagerar 

individen här och nu (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018; WFOT, 2010). Begreppet görande har 

jämförts med aktivitetsbegreppet av bland annat Pierce (2001) som menar att det framförallt 

finns två tydliga skillnader mellan begreppen aktivitet och görande. Aktivitet har ett mer 

generellt synsätt där aktiviteter beskrivs i kategorier som innefattar vad individer gör. Görande 

är till skillnad från begreppet aktivitet subjektivt och påverkas av den omgivande miljön. 

Görande handlar om en persons upplevelse. Det är ett personligt och eget konstruerat görande 

som innefattar individens subjektiva upplevelse av det som den själv gör. Görandet påverkas 

även av individens perspektiv på den omgivande miljön som innefattar tid och rum samt 

sociokulturella dimensioner. Miljön påverkar även individens perspektiv och upplevelse av det 

egna görandet (Pierce, 2001). 

Görande och förutsättningar för görande påverkas därmed av den omgivande fysiska eller 

sociala miljön. I miljön kan det finnas hinder som begränsar individens möjlighet eller rätt till 

görande av de aktiviteter som individen vill eller behöver göra. Hindren i miljön är strukturella 

och finns på gruppnivå, samhällsnivå och kulturell nivå. Således är görande något som sker 

genom en kontinuerlig interaktion mellan individen, det individen gör och den omgivande 

miljön. Det mänskliga görandet kan ha olika nivåer av engagemang och kan vara framåtriktade, 

det vill säga mot ett blivande görande som kan skapa en sociokulturell tillhörighet för individen 

(Sveriges Arbetsterapeuter, 2018).  

Elever med särskilda behovs förutsättningarna på görandet påverkas av den omgivande 

skolmiljön, engagemanget i skolan samt hur delaktiga eleverna med särskilda behov känner sig 

i skolan (Socialstyrelsen, 2003; Sveriges Arbetsterapeuter, 2018).  

1.2 Delaktighet och delaktighet i skolaktivitet  
Delaktighet handlar om människans engagemang i sin egen livssituation (Socialstyrelsen, 

2003).  Delaktighet i aktivitet syftar till “Engagemang i arbete, lek eller aktiviteter i dagliga 

livet som är delar av vår sociokulturella kontext och som är önskvärda och/eller nödvändiga 

för vårt välbefinnande” (Kielhofner, s. 101, 2012). Delaktighet i aktivitet är subjektivt och 

kontextuellt då delaktigheten kan möjliggöras eller begränsas utifrån den omgivande miljön 

och människans motiv, roller, vanor, förmågor och begränsningar. För barn ses skolan som en 

daglig sysselsättning, det vill säga en typ av arbete (Kielhofner, 2012).  

Enligt Hemmingsson (2016) kan delaktighet i skolan ses utifrån tre centrala aspekter: 

delaktighet i skolaktivitet, social delaktighet samt fysiskt deltagande. Delaktighet i skolaktivitet 

innefattar möjligheten att kunna göra samma saker som de andra eleverna gör, social 
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delaktighet handlar om interaktionsmöjligheter med en känsla av grupptillhörighet och fysiskt 

deltagande står för möjligheten att ha samma tillgång som andra elever till miljöer, objekt och 

arenor. Dessa tre aspekter på delaktighet i skolan integreras ofta med varandra och kommer i 

denna studie sammantaget benämnas som delaktighet i skolaktivitet. Delaktighet i skolaktivitet 

handlar om att eleven ska kunna gå i skolan, vara en del av en klass och ha samma möjlighet 

att delta i skolaktiviteter som att läsa och skriva, vara med i grupparbeten samt kunna delta i 

sociala och praktiska rastaktiviteter. En bristande delaktighet i klassens aktiviteter genom 

enskilt stöd kan innebära en minskad möjlighet till elevens sociala delaktighet med klassen 

(Hemmingsson, 2016).   

Den mest grundläggande delen för elevers delaktighet i skolan är rätten till att gå i skolan och 

att få det stöd som krävs (Hemmingsson, 2016), vilket belyser vikten av att samtliga elever ska 

ha en likvärdig skolgång med möjligheten att känna delaktighet i strukturerade och 

ostrukturerade skolaktiviteter.  

1.2.1 Delaktighet i skolaktivitet för elever med särskilda behov 
Delaktighet i skolan kan hindras av dåligt anpassade skolaktiviteter för elever med särskilda 

behov eller på grund av dåligt integrerande av hjälpmedel i skoluppgifter (Hemmingsson, 

2016). En studie som jämförde delaktigheten hos elever utan och elever med särskilda behov 

visade att elever med särskilda behov känner sig mindre delaktiga i strukturerade och 

ostrukturerade skolaktiviteter (Eriksson, Welander & Granlund, 2007). En annan studie av 

Pereira, la Cour, Jonsson och Hemmingsson (2010) som undersökte hur elever med särskilda 

behov upplever delaktighet i en vanlig klass visade att elever med särskilda behov kan känna 

sig delaktiga trots att de får en annan uppgift att göra än sina klasskamrater, så länge den görs 

tillsammans med de andra. Studien visade att elevernas entusiasm att engagera sig i aktiviteter 

är relaterat till hur de upplevs klara av aktiviteterna och att eleverna verkar lägga en stor vikt 

på hur andra elever uppfattar utförandet i gemensamma aktiviteter då de jämför sina 

prestationer med övriga klassen (Pereira, 2010) 

Studien av Pereira med flera (2010) visade att prestationsmöjligheterna påverkas av den sociala 

omgivningen. Lärare kunde ses som en möjlighetsskapare genom att underlätta för elever med 

särskilda behov att delta i skolaktiviteter genom att anpassa aktiviteterna och därmed underlätta 

möjligheten att vara delaktig. Eriksson med flera (2007) menar dock att känslan av delaktighet 

är mest påtaglig om eleverna har en trygg punkt med sig, som en bästa vän. Samma studie 

visade att elever med särskilda behov har färre vänner och upplever lägre autonomi än andra 

elever, vilket är starkt relaterat till delaktighet. Att få stödhjälp från en lärare påverkar 

autonomin för elever med särskilda behov då de kan känna sig mindre delaktiga under skol-

aktiviteter. Elever med särskilda behov som får stödhjälp kan ofta välja att stanna inne eller 

vara ensamma under ostrukturerade aktiviteter. Känner eleverna däremot ett känslomässigt 

stöd från klasskamrater i strukturerade aktiviteter blir de mer delaktiga även i ostrukturerade 

skolaktiviteter (Eriksson et al., 2007). Studien av Pereira med flera (2010) visade att om stödet 

sker genom att anpassa uppgifter efter eleverna med särskilda behovs förutsättningar så bidrar 

det till viljan att lära sig och lyckas med sina studier. Studien visade även att stödet från läraren 

kan uppfattas som ett hjälpmedel att övervinna svårigheter. Om eleverna med särskilda behov 

dock inte klarar av de anpassade uppgifterna känner de sig däremot uteslutna och mindre 

delaktiga vilket sänker motivationen till att utföra aktiviteterna (Pereira, 2010). 

Att få stöd kan möjliggöra en delaktighet i skolaktiviteter, men hur stödet sker kan påverka 

känslan av delaktighet både positivt och negativt. Det belyser vikten av att anpassa stödet efter 

elevens behov för att övervinna svårigheter i skolaktiviteter (Eriksson et al., 2007; 

Hemmingsson, 2016; Pereira et al., 2010). Ett sätt som visats stödja elever med särskilda behov 

i skolmiljöer är djur och däribland hundar (Andreasen et al., 2017).  
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1.3 Djurassisterad terapi och hundassisterad pedagogik 
Forskning i olika nivåer har visat positiva resultat under eller efter användning av djurassisterad 

terapi för barn med bland annat cerebral pares, kronisk smärta, ADHD, down syndrom, autism-

spektrumtillstånd och barn som fallit offer för missbruk (Andreasen et al., 2017). Djurassisterad 

terapi innefattar bland annat interventioner som ska förbättra motoriska och sociala färdigheter, 

ge stöd i aktiviteter i dagliga livet eller för socialt och emotionellt välbefinnande (Andreasen 

et al., 2017; Friesen, 2010). Djurassisterade interventioner sker vanligen i terapeutiska, 

medicinska eller pedagogiska miljöer. För barn kan dessa miljöer ses som stressande och 

djurassisterad terapi kan då bidra med att lindra stress och ångest (Friesen, 2010). En 

bidragande faktor som kan hjälpa till att lindra stress och ångest är oxytocin. Oxytocin är ett 

hormon och en signalsubstans som finns hos alla däggdjur, även människan. Hormonet bildas 

i hjärnan och kan via nerver i hjärnan orsaka olika effekter och skapa positiva känslor i kroppen. 

Oxytocinet kan även frigöras i kroppen genom blodet och hjälper till med att ge en känsla av 

ett ökat lugn och en ökad tillit när hormonet frigörs i kroppen. Oxytocinproduktionen kan 

påbörjas genom bland annat beröring och om beröringen uppskattas skapas en känsla av 

välmående.  Detta sker hos både hund och människa när människan klappar hunden eller när 

de båda har ögonkontakt (Karlberg & Eriksson, 2018).   

Djurassisterade interventioner med hund kan bland annat ske genom hundassisterad pedagogik 

där arbetet sker inom pedagogiska miljöer. Inom den hundassisterade pedagogiken arbetar 

hundföraren tillsammans med hunden med målinriktade insatser inom utbildning. För att hund-

assisterade interventioner ska få genomföras krävs att hundföraren tillsammans med hunden är 

ett certifierat hundekipage som genomfört utbildning (Karlberg & Eriksson, 2018). För hundar 

som arbetar i skolan finns olika utbildningar, där pedagogisk tjänstehund är ett exempel på en 

utbildning som kräver lärarexamen, erfarenhet av arbete i skolor eller med elever med särskilda 

behov. Utbildningen innefattar kunskap om förutsättningar för lärande, tydliggörande 

pedagogik och hur hunden kan fungera som medel i skolan genom kunskap om hur lågaffektivt 

bemötande och sinnessamverkan påverkar inlärning (Pedagogiska tjänstehundar, u.å.). Vidare 

i studien kommer ett certifierat hundekipage benämnas som hund som medel i skolan.  

1.4 Hundars roll i skolan 

Inom skolan handlar hundassisterad pedagogik om att använda en hund som medel för att 

arbeta med elever med särskilda behov (Sahlén, 2017). I skolan kännetecknas införandet av en 

hund i klassrumsmiljö som ett komplement för att elever med särskilda behov ska uppnå målen 

i skolan (Friesen, 2010). Hur arbetet med hunden i skolan ser ut varierar men i de flesta fallen 

arbetar hundförarna med att utforma uppgifter med hunden som är kopplade till läroplanen. 

Det kan vara räkneövningar där hundens uppgift är att kasta en tärning eller hämta något med 

siffror på till eleverna som ska räkna. Att hunden används vid läsning är vanligt och där är 

hundens uppgift att ligga bredvid eleven som läser och med blicken följa med i boken (Karlberg 

& Eriksson, 2018). En hund kan tillföra variation och kreativitet i lärandet, vilket anpassas efter 

elevens unika behov. Det grundar sig på ett allmänt antagande om att eleverna kan uppfatta 

hundens deltagande som neutralt och inte dömande eftersom hundens samspel inte innefattar 

samma förväntningar som mänskliga relationer gör. Det gör hunden till ett socialt och 

emotionellt stöd i klassrumsmiljön (Friesen, 2010). Det kan även hjälpa eleven att skapa ett 

mervärde i skolaktiviteter och inställningen till skolan kan förbättras eftersom elever kan 

uppleva arbetsstunden som mysig, lekfull och kravlös när en hund närvarar (Vedin, 2017).  

 

1.4.1 Hundar som medels påverkan på elever med särskilda behov   

För elever med särskilda behov kan en hunds närvaro i klassrummet ha positiva effekter på 

lärandet då den kan bidra till förändringar i elevers övergripande känslomässiga stabilitet, 



 

5 
 

attityd till skolan samt i elevernas lärdom om att ta ansvar, visa respekt och känna empati 

(Anderson & Olson, 2006). Klassen som helhet kan bli mer enhetlig av att en hund närvarar i 

klassrummet då beteenden så som aggressivitet och hyperaktivitet minskar. Även om elever 

ägnar mer tid åt att titta på och samspela med hunden blir effekten att de ägnar mer 

uppmärksamhet åt läraren (Kotrschal & Ortbauer, 2003). En hund i klassrummet kan stödja 

och uppmuntra elever till ett socialt engagemang och en kommunikation som är önskvärd i 

klassrumsmiljön, främst för elever med särskilda behov som har svårt med kommunikation och 

interaktion (Friesen, 2010; Kotrschal & Ortbauer, 2003). En del elever kan uppleva att en hunds 

närvaro kan vara en hjälp för att kunna integrera mer samt komma bättre överens med både 

lärare och elever (Anderson & Olson, 2006). Statusen hos klasskamrater kan också förbättras i 

och med arbetet med hund (Vedin, 2017). Elevers inställning till skolaktiviteter och att komma 

till skolan kan förbättras efter införandet av en hund i klassrummet (Anderson & Olson, 2006; 

Vedin, 2017). För elever som känt stress över skolaktiviteter kan hundens närvaro påverka 

lusten att lära. Elever som tidigare har haft svårt med motivation till skolarbete med 

speciallärare eller andra stödinsatser vill gärna arbeta med en hund istället. Stärkt självkänsla 

och ökad motivation till skolaktivitet är således två effekter av att använda sig av en hund som 

medel i skolan (Vedin, 2017). 

Elever med särskilda behov som har svårt med läsning väljer ofta att inte delta i högläsning i 

klassrummet eller är okoncentrerad i skolaktiviteter. Genom att läsa högt för en hund blir 

eleverna mer medvetna om vad de läser. Beroende på hur mycket kontakt som eleverna har 

med hunden kan motivations- och koncentrationsnivån påverkas genom att eleven klappar, 

visar bilder och engagerar hunden under läsningen. Förbättringarna har kunnat bibehållas över 

tid även efter interventionen (Bassette & Taber-Doughty, 2013). Även frekvensen av muntligt 

läsningsflöde och en mer flytande läsning har ökat vid läsning för en hund. Dock har inga 

signifikanta effekter visats på elevernas attityder gentemot läsningen. Att läsa för en hund har 

visats vara mest effektivt och positivt i utvecklingen av läsförmåga främst i den tidiga perioden 

av grundskolan, upp till andra klass. Det är under denna del av utbildningen som läsförmågan 

utvecklas som mest, vilket indikerar att hundar främst bör användas i grundskolans tidiga fas 

(Levinson, Vogt, Barker, Renck Jalongo & Van Zandt, 2017). 

Tidigare forskning har visat att användningen av hund som medel i skolan har haft positiva 

effekter på bland annat läsning (Bassette & Taber-Doughty, 2013; Levinson et al., 2017) samt 

positiva effekter på sociala beteenden som efterfrågas i skolmiljön (Kotrschal & Ortbauer, 

2003; Friesen, 2010; Anderson & Olson, 2006). Studier har visat att elever med särskilda behov 

känner sig mindre delaktiga än andra elever i skolan och belyser vikten av stöd och anpassade 

skolaktiviteter efter den enskilde elevens förmåga (Eriksson et al., 2007; Pereira et al., 2010). 

Inga arbetsterapeutiska studier på hur hundar påverkar elever med särskilda behovs görande 

och delaktighet i skolaktivitet hittades. Denna studie syftar således till att utifrån hundförares 

uppfattningar bidra med ett arbetsterapeutiskt perspektiv på hur användningen av hund som 

medel i skolan kan påverka elever med särskilda behov. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur hundförare uppfattar att hundar som medel i grundskolan 

påverkar möjligheten till görande och delaktighet i skolaktivitet för elever med särskilda behov. 

3 Metod   
Studien har utgått från en kvalitativ metod där datainsamlingen genomfördes genom 

semistrukturerade intervjuer med hundförare. Den kvalitativa metoden valdes med stöd av 

Kristensson (2014) för att undersöka hundförarnas egen uppfattning av att använda hund som 

medel i grundskolan för elever med särskilda behov.   

3.1 Urval och deltagare   
För att göra ett urval identifierades populationen genom inklusionskriterier (Kristensson, 

2014). Studiens inklusionskriterier var att deltagarna tillsammans med sin hund ska vara ett 

certifierat hundekipage samt att deltagaren arbetar eller har arbetat med sin hund som medel i 

svensk grundskola för elever med särskilda behov. Urvalet skedde genom ett bekvämlighets-

urval genom att tillfråga alla tillgängliga personer i ett visst sammanhang om att medverka i 

studien samt genom ett fall av snöbollsurval. Urvalsmetoden tog stöd i tre av Kristenssons 

(2014) fyra steg för rekrytering av deltagare.   

Rekryteringen av deltagare skedde utifrån steg två, tre och fyra i enlighet med Kristenssons 

(2014) fyra rekryteringssteg. För att komma i kontakt med hundförare som kunde tänkas delta 

publicerades ett inlägg med allmän information om studien och en allmän intresseförfrågan om 

att delta i Facebookgrupperna Träna hund!, Hund som pedagogisk resurs i skolan och Hundar 

som arbetar i skolan. Samtliga deltagare i grupperna blev därmed tillfrågade och fick själva ta 

kontakt vid intresse att delta. Elva personer anmälde intresse varav tio av dessa stämde in på 

inklusionskriterierna. Den elfte personen hade vid tillfället ingen erfarenhet av att jobba med 

hund i skolan utan hade enbart arbetat med läxläsning utanför skolan med ett enskilt barn med 

särskilda behov. Personen blev därför tillfrågad om att bli intervjuad i en provintervju eftersom 

personen ändå hade kopplingar till studiens område. När provintervjun genomfördes hade dock 

personen fått erfarenhet av att arbeta med sin hund även i skolan och blev därför tillfrågad att 

delta i studien som en deltagare, vilket personen samtyckte till. De övriga tio personerna som 

passade in på inklusionskriterierna fick ta del av allmän information och samtliga ville ta del 

av ett informationsbrev (bilaga 1) med tillhörande samtyckesblankett om att delta i studien. De 

fick även ta ställning till om de ville ha ett informationsbrev till skolans rektorer (bilaga 2) för 

att denne skulle kunna ge samtycke till hundförarens deltagande i studien. En deltagare efter-

frågade detta. Efter att de tio personerna erhållit informationsbrevet lämnade åtta av dessa ett 

samtycke om att delta i studien. Det blev därmed ett bortfall på två personer som av personliga 

skäl valde att inte delta i studien. Intervjuer bokades in med de åtta deltagarna på tider som 

passade dem. Under en av intervjuerna tipsade en av deltagarna på eget initiativ om en person 

som passade in i inklusionskriterierna. Författarna valde att kontakta denne efter bortfallen som 

tidigare skett. Även denne hundförare erhöll informationsbrevet och lämnade samtycke till att 

delta i studien och därav tillkom ytterligare en deltagare genom ett snöbollsurval. Det 

slutgiltiga antalet deltagare blev därav tio hundförare. 

Samtliga deltagare var kvinnor där erfarenheten av att arbeta med hund som medel i skolan 

varierade mellan fyra månader upp till tre år. Tre av deltagarna arbetade med samtliga grund-

skoleklasser, en deltagare arbetade i högstadiet, en deltagare arbetade i mellan- och högstadiet, 

tre deltagare arbetade i mellanstadiet, samt två deltagare arbetade enbart i lågstadiet. En av 

dessa deltagare arbetade också i en grundsärskola med två klasser, där klasserna var uppdelade 

i vilken grad av funktionsnedsättning som eleverna hade.    
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3.2 Datainsamling   
Datainsamlingen skedde genom tio semistrukturerade intervjuer. Studiens intervjuguide (se 

bilaga 3) skapades i enlighet med Kristensson (2014) och grundar sig på tre frågeområden med 

en tillhörande forskningsfråga vardera. De tre forskningsområdena med tillhörande forsknings-

frågor utgår från studiens syfte. Forskningsfrågorna är 1) I vilket syfte samt hur används hundar 

som medel i grundskolan för elever med särskilda behov?, 2) Hur påverkas elever med 

särskilda behovs görande i skolaktivitet i samband med arbetet med hund som medel? samt 3) 

Hur påverkas elever med särskilda behovs möjlighet till delaktighet i skolaktivitet i samband 

med arbetet med hund som medel? Första forskningsfrågan har tillhörande intervjufrågor som 

kartlägger hundförarnas arbete med hund som medel i grundskolan för elever med särskilda 

behov. Intervjufrågorna till forskningsfråga två och tre formulerades utifrån Sveriges 

Arbetsterapeuter (2018) och WFOT:s (2010) definition av görande samt Kielhofners (2012) 

definition av delaktighet i aktivitet och Hemmingssons (2016) definition av delaktighet i 

skolaktivitet. Utifrån dessa definitioner har intervjufrågorna formulerats med ett vardagligare 

språkbruk (Kvale & Brinkman, 2014). För att reflektera över intervjuguidens frågeområden 

och den logiska kopplingen mellan intervjufrågorna och forskningsfrågorna genomfördes en 

provintervju (Lantz, 2013). Provintervjun inkluderades i studien som en av de tio deltagarna, 

vilket skedde utifrån stöd av Trost (2014) eftersom materialet som framkom under prov-

intervjun fanns inspelad och visades innehålla användbara data som besvarade studiens syfte. 

Inga större ändringar skedde i intervjuguiden, mer än att omfattande frågor förkortades och 

delades upp i flera mindre frågor, vilket gjorde att provintervjun kunde inkluderas.  

Med provintervjun inkluderad genomfördes totalt tio intervjuer om 34–61 minuter. På grund 

av geografiskt avstånd genomfördes intervjuerna via röst- eller videosamtal. Intervjuerna 

genomfördes med två intervjuare, där en var huvudintervjuare som ansvarade för att hålla i 

intervjun och den andre intervjuaren höll koll på tiden, hade möjlighet att ställa följdfrågor och 

höll intervjun i rätt riktning genom att leda tillbaka intervjun till rätt område (Trost, 2014). Vem 

som var huvudintervjuaren i intervjuerna varierades. Intervjuerna inleddes med att informera 

om de etiska ställningstaganden som studiens författare förhåller sig till samt godkännande om 

att samtalet spelades in. Studiens syfte, vår definition av elever med särskilda behov samt 

intervjuguidens upplägg lästes upp innan intervjun påbörjades. Att lästa upp syftet kan enligt 

Lantz (2013) skapa en tyst överenskommelse om vad intervjun ska åstadkomma samt få 

deltagaren att rikta fokus åt området. I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) avslutades 

intervjuerna med att deltagarna fick chans att ställa egna frågor samt om de ville tillägga något.  

3.3 Bearbetning och analys   
De inspelade filerna av intervjuerna delades upp mellan författarna för transkribering, fem 

intervjuer vardera. Innan transkriberingarna påbörjades diskuterades hur författarna skulle 

förhålla sig till bland annat pauser och ohörbara ord för att transkriberingarna skulle 

genomföras på ett likartat sätt (Trost, 2014). Författarna genomförde sin första transkribering 

samtidigt i samma rum för att kunna diskutera om det var något som var otydligt i hur 

transkriberingen skulle gå till. Därefter transkriberades resterande intervjuer var för sig. Att 

materialet transkriberas gör det överblickbart och underlättar analysen (Trost, 2014). För att 

analysera det insamlade datamaterialets innehåll gjordes en innehållsanalys i enlighet med 

Kristenssons (2014) sex steg för att identifiera likheter och skillnader i hundförarnas 

uppfattning. I första steget lästes de transkriberade intervjuerna igenom för att få en 

övergripande känsla av intervjuernas innehåll. Den första genomläsningen skedde var för sig 

och tankar skrevs ned. Därefter lästes materialet igenom igen för att identifiera och markera 

meningsbärande enheter som besvarar syftet, steg två. De nedskrivna tankarna från steg ett 

diskuterades. De delar av materialet som inte relaterade till syftet ströks. Till skillnad från 

Kristensson (2014) som menar att det tredje steget är bra att göra var för sig, så genomfördes 
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steget tillsammans. I det tredje steget jämfördes de meningsbärande enheterna och en tabell 

utformades för att ge varje meningsbärande enhet en kod samt kondensera de meningsbärande 

enheterna. Inför det fjärde steget skrevs tabellen med meningsbärande enheter och koder ut och 

klipptes isär för att lättare kunna sortera koderna. Sorteringen av koderna skedde tillsammans. 

Till en början skedde en grovsortering där meningsbärande enheter med liknande koder 

kategoriserades i preliminära kategorier. Kategorierna bearbetades därefter för att se likheter 

och skillnader på koderna inom och mellan kategorierna. De kategorier som liknade varandra 

sattes samman till en mer övergripande kategori för att minska kategoriantalet. I det femte 

steget lästes texterna, kategorier och koder igenom. Det gjordes för att identifiera huvud-

kategorier och tillhörande underkategorier. Analysen resulterade i två huvudkategorier med två 

respektive tre underkategorier. I det sista steget lästes intervjuerna igenom på nytt. Inget 

övergripande tema hittades, vilket gjorde att analysen stannade i steg fem (Kristensson, 2014).  

3.4 Forskningsetiska ställningstagande   
Författarna har i studien utgått från de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) vid 

utformande av informationsbrev (se bilaga 1).  Principerna användes genom att det i 

informationsbrevet framgick vilken uppgift deltagarna hade i studien och att deltagandet var 

helt frivilligt där deltagarna när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att det skulle 

innebära negativa konsekvenser för dem. I informationsbrevet framgick även hur det insamlade 

datamaterialet från deltagarna skulle behandlas och förvaras samt att den inte skulle spridas 

vidare eller användas till annat än denna studies ändamål. I samband med informationsbrevet 

skickades även en samtyckesblankett där deltagarna fick skriva under sitt samtycke att delta i 

studien samt ta ställning till om de ville att intervjun skulle ske via telefon eller Skype.  

4 Resultat  
Eleverna som hundförarna i studien arbetade med hade olika särskilda behov där det främst 

rörde sig om koncentrationssvårigheter, social problematik, läs- och skrivsvårigheter, oro, 

ångest och depression samt hemmasittande elever. Syftet med att arbeta med hunden i skolan 

varierade, men handlade enligt många hundförare om att motivera och stödja elever samt vara 

en pedagogisk resurs för att hjälpa elever att uppnå målen för grundskolan. Alla hundförare 

hade erfarenhet av att arbeta enskilt med elever och ungefär hälften arbetade även i grupp eller 

i helklass. De flesta arbetade i enskilda rum, enligt vissa pga. allergier och hundrädsla. Ett fåtal 

arbetade i klassrummet med hunden och en del var med på rasterna. Vilka elever som får stöd 

av hunden bestämdes av rektor, specialpedagog eller elevhälsoteamet, med vilka hundföraren 

i sitt arbetsupplägg kunde samråda med om hur stödet med hunden skulle ske. Flera av 

hundförarna uppgav att eleverna ofta behöver träffa hunden några gånger för att vänja sig vid 

situationen och för att se pedagogiska effekter. Hur lång tid det tar innan förändring hos 

eleverna syns varierade mellan några träffar upp till några månader beroende på hur ofta de 

träffar hunden, vilka svårigheter de arbetar med och vilka särskilda behov som eleverna har. 

Några hundförare menade på att det handlar om beteendeförändringar vilket kan ta upp till ett 

halvår för att förändra. En del av hundförarna arbetade med elever i perioder där de tog pauser 

för att sedan återuppta stödet med hunden efter en tid för att befästa. Beroende på hur gamla 

eleverna var skiljde sig arbetet med hunden, där arbetet i de lägre årskurserna handlade mer 

om att locka och leka, medan det i de äldre årskurserna handlade mer om relationen till hunden. 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier med tillhörande underkategorier (figur 1) samt 

en resultatsammanfattning utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 
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Figur 1: Resultatkategorier 
 

4.1 Hunden som motivator till skolaktivitet   
De flesta hundförarna beskrev att ett huvudsyfte med att arbeta med hund som medel i skolan 

var att motivera eleverna. Att använda hunden i motivationssyfte beskrevs av hundförarna 

påverka eleverna till att ta sig an uppgifter, orkar mer och bli mer kommunikativa.  Hundförarna 

har beskrivit att i och med att eleverna uppfattades bli mer motiverade så ökade arbetsinsatsen, 

eleverna skapade en bättre förståelse för uppgifterna och tänker inte på att de arbetar. Hunden 

som motivator till skolarbete beskrivs i underkategorierna 1) Hunden är en inkörsport till 

skolaktivitet och 2) Hunden gör skolaktiviteter lustfyllda för elever. 

4.1.1 Hunden är en inkörsport till skolaktivitet  
I majoriteterna av intervjuerna beskrev hundförarna hur hundar uppfattades nå fram till elever 

snabbare eller på ett sätt som lärare inte tidigare har kunnat. Hundförare beskrev hunden som 

ett pedagogiskt hjälpmedel som kan höja den pedagogiska utbildningen genom att vara en länk 

till att komma förbi låsningar och öppna upp för ett fortsatt arbete. Hundförarna berättade att 

hunden uppfattades kunna motivera elever till att delta i skolaktiviteter som de annars inte hade 

deltagit i. Genom att eleverna får göra uppgiften med hunden så uppfattade hundförarna att 

eleverna väljer att delta, vilket i sin tur leder till att eleverna sedan kan delta i efterföljande 

gruppdiskussion i klassrummet. En hundförare uppfattade att eleverna inkluderar sig själva i 

lektionerna när hunden är med genom att de uppfattades vara mer sociala än när hunden inte 

är där. Med hunden kan eleverna lära sig se samband och skapa en förståelse, till exempel att 

se samband från att fördela hundgodis till hundarna till att lösa matteuppgifter i klassrummet. 

Vissa av hundförarna beskrev att de uppfattade att eleverna efter ett tag inte längre är beroende 

av att hunden närvarar utan att eleverna kunde fortsätta arbeta med material om hunden även 

när hunden inte är närvarande. Några menade dock att det inte går att ta bort hunden helt. En 

annan hundförare berättade att det uppfattades som att hunden hjälper eleverna att ta steget 

över tröskeln, men att det även är viktigt att snabbt slussa ut hunden för att eleverna inte ska 

bli beroende av att hunden är med. Majoriteten av hundförarna uppfattade att hundens 

betydelse för hemmasittande elever var stor då eleverna uppfattades bli motiverade att komma 

till skolan för att de vet att de får träffa hunden. En hundförare beskrev att de medvetet lagt 

lektionen med hunden sist på dagen för en elev för att eleven skulle stanna hela skoldagen.   
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“Det är viktigt att ha med hunden i inkörningsperioden, när man vill få igång en elev eller 

t.ex. som med hemmasittaren, när man vill få tillbaka eleven till skolan. Det viktigaste är att 

hunden är med i början och att eleverna får in rutinerna för sen när man väl har satt 

rutinerna för att jobba eller för att delta på någonting, då är hunden inte lika viktig längre. 

Då tycker de fortfarande att det är roligt att jobba med hunden men det är inte skillnaden 

mellan att jobba och inte jobba.” - Deltagare 9 

I majoriteten av intervjuerna har hundförare berättat att de använder hunden för att locka elever 

till att göra saker genom att påpeka att hunden har ett behov av något. Hundens behov som de 

kunde locka var t.ex. att hunden måste gå ut eller att elever måste förklara något för hunden 

som inte förstår. En hundförare berättade att elever får prata engelska med hunden för att det 

är en engelsk hundras och när eleven ber hunden att t.ex. sitta ner och säger ”sit down” så 

tecknar hundföraren sitt bakom elevens rygg. Hunden sätter sig då ner och hundföraren 

uppfattade att eleven blir motiverad att fortsätta prata engelska för att hunden förstod. Hälften 

av hundförarna har beskrivit att hundarna har använts för att locka elever till läsning genom att 

förklara för elever att de är tvungna att läsa för hunden eftersom hunden inte kan läsa själv. 

Hundförarna uppfattade att eleverna motiveras att högläsning för en vilja att läsa för hunden 

och en del av hundförarna menar att de uppfattade att elevernas lust för läsning ökar även när 

hunden inte närvarar. En del hundförare uppfattade att elevers mod till högläsning i 

klassrummet också ökar tack vare att de lärt sig läsa med hunden. Hundförarna beskrev att de 

uppfattade att eleverna skapar en relation till hunden, vilket gör att fokuset ligger på att lära 

hunden och inte på själva läsningen. En hundförare beskrev att lärarna kunde kontrollera att 

eleverna förstått vad de läser genom att be dem förklara för hunden vad de precis läste.  

“De visar då bilder för hundarna och förklarar och aa... det blir en helt annan 

kommunikation och samtal kring det de läser om.” - Deltagare 1 

Hunden är inte en ersättande kraft eftersom den inte passar alla elever. En hundförare menade 

att eleverna behöver ha en relation med hunden för att hunden ska nå fram och kunna motivera 

elever. En annan hundförare uppfattade att hunden har mest effekt på eleverna med större 

problematik, men att intresset för hunden är avgörande för hur det fungerar.   

4.1.2 Hunden gör skolaktiviteter lustfyllda för elever  
I de flesta intervjuerna beskrev hundförarna att hunden gör skolaktiviteter mer lustfyllda och 

att de uppfattade att eleverna tycker det är roligt att arbeta med hunden. De flesta hundförarna 

beskrev att de med hunden kan göra vanliga skolaktiviteter på roligare sätt, vilket hundförarna 

uppfattade bidrog till att eleverna inte inser att de gör skolaktiviteter eftersom de har roligt. Vid 

några av intervjuerna framkom det att hundförarna uppfattade att hunden kan påverka elevernas 

motivation när de börjar tappa fokus på skolarbetet och få eleven att återgå till skolaktiviteten. 

Hundförarna berättade att de kunde distrahera eleverna genom att låta eleven göra något roligt 

med hunden för att få eleven att tänka på annat. Hundförarna uppfattade att de därmed kunde 

avleda att eleverna får låsning, att bli på dåligt humör eller att eleven startar konflikter.  

“En elev som tappar fokus väldigt lätt och lätt går ner i hjärnaktivitet, blir trött.... orkar 

kanske jobba 10 minuter och sedan säckar eleven ihop. Men om jag tar med mig hunden och 

den får göra lite konster och grejer så ökar hjärnaktiviteten och då orka man jobba lite till”  
- Deltagare 3 

Hunden beskrevs av flertalet hundförare kunna göra skolaktiviteter mer lustfyllda genom att 

hunden har en uppgift i aktiviteten som att hämta material, kasta tärningar eller med blicken 

följa med i boken. Hundförarna beskrev att hunden skapar en lust till lärandet och att de 

uppfattade att tystlåtna elever vill berätta om den roliga stunden med hunden och att elever 

tycker det blir roligt att göra uppgifter eftersom skolaktiviteten uppfattas som en lek.  
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(…) lärandet startar ju med någonting som är lustfyllt och sen så mynnar det ut i det här 

mattetalet och jag uppfattar det nästan som att barnen upplever själva mattetalet nästan som 

en parantes, medan det kanske egentligen är det pedagogiska huvudsyftet” - Deltagare 4 

Flera av hundförarna beskrev att de uppfattade att hunden gör att fokuset ligger på glädje, 

energi och stimulans istället för elevens prestation. En hundförare beskrev att närvaron på 

idrottslektionerna ökat och uppfattade att det berodde på idrottslektionen upplevdes roligare 

när eleverna fick göra uppgifter tillsammans med hunden istället för att tvingas vara med på 

vanliga idrotten. En annan deltagare beskrev hur hunden varit med i samarbetsövningar där 

eleverna med sina kroppar skulle bygga en hinderbana för hunden och att hundföraren 

uppfattade att eleverna inte tänkte på att de samarbetade eller var nära sina klasskompisar på 

samma vis som när hunden inte är med. Hundförarna uppfattade att eleverna tyckte att 

interaktionen med hunden var spännande och uppfattade att det skapade en nyfikenhet för vad 

som ska hända vilket gjorde att fokuset räckte längre i skolaktiviteter.  

“Eleverna gör det mer av fri vilja liksom. Att de inte gör sakerna eller uppgiften för att de är 

tvingade att göra det, utan de gör det mer för att det faktiskt är roligt att jobba. Det är kul 

när man gör det ihop med hunden. Att det, det flyter på. Jag tycker det känns som... vad ska 

man säga... att dom gör det mer frivilligt!” - Deltagare 7 

4.2 Hunden är ett stöd för eleverna bara genom att finnas där  
Flera av hundförarna uppfattade att hunden ger upphov till flera känslor och har en betydelse 

för eleverna bara genom att finnas där. Hunden uppfattades vara ett stöd genom att sitta i knät 

eller bredvid eleven när den räknar matte, följer med i boken som eleven läser eller ligger på 

elevens fötter när den sitter i klassrummet. Hur hunden är ett stöd för eleverna presenteras i 

underkategorierna 1) Hunden lugnar och skapar en känsla av trygghet för elever i skolan, 2) 

Hunden är en kravlös arbetskamrat till eleverna, och 3) Hunden skapar en känsla av 

sammanhang för eleverna.   

4.2.1 Hunden lugnar och skapar en känsla av trygghet för elever i skolan 
Flertalet av hundförarna berättade att de uppfattade att hunden kunde bidra till att eleverna blir 

lugna när de klappar hunden, vilket några hundförare beskrev som en följd av oxytocin. Ett par 

hundförare beskrev vikten av att börja lektioner med att gosa med hunden då de uppfattade att 

eleverna blir lugna och snabbare kan komma igång med uppgifter. Andra hundförare beskrev 

att elever kan ta pauser i uppgifterna när de blir jobbigt för att klappa hunden och de uppfattade 

att elevernas oro minskar och de kan återfå fokus. Hälften av hundförarna beskrev hur de 

uppfattade att eleverna var mindre stökiga och hade bättre fokus även lektionerna efter de varit 

med hunden. En av dessa hundförare berättade att det lett till att en elev som tidigare varit 

exkluderad i klassen på grund av fysiskt agerande kunde delta i klassrummet efter lektionen 

med hunden. Hunden uppfattades även bidra till en lugnare klassrumsmiljö och mindre stök på 

rasterna genom att eleverna har ett lugnare beteende kring hunden. Hundförare uppgav hur de 

kunde avstyra stökiga beteenden genom att ha riktlinjer om beteenden kring hunden.  

“Bara det att hunden är i rummet gör att många blir lugnare, utav dom som är väldigt 

aktiva. Där kan man ju då säga att....’om vi är väldigt yviga och vilda, så blir det väldigt 

oroligt för hunden så nu måste vi försöka att va lite lugna’, och på så sätt så blir ju eleven 

lugn” - Deltagare 10 

Hundförarna uppfattade att hunden kunde skapa en känsla av trygghet hos eleverna i flera 

situationer. En hundförare uppfattade att hunden kunde vara en trygghet på skolutflykter med 

mycket intryck för eleverna där låsningar kunde undvikas genom att eleven fokuserade på 

hunden. En annan deltagare berättade att hunden varit med på badhuset med en elev och gått 
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längs bassängkanten för att skapa en trygghet för en elev som var rädd för att simma. Ett par 

hundförare uppfattade att hunden kan trösta elever under dåliga dagar och att vissa elever bara 

behöver tryggheten från en hund för att delta i lektioner eller över huvud taget komma till 

skolan. Två hundförare beskrev att hunden tar emot vissa elever på morgonen för att 

tillsammans gå in i skolan. En hundförare uppfattade att hunden kan fånga upp elevers oro eller 

registrera att eleven börjar bli orolig och signalera det till hundföraren som kan gå in och ändra 

situationen eller ta bort eleven från orosmomentet för att undvika låsningar. När hunden 

uppfattar oro från eleven beskrev hundföraren att hunden kunde lägga huvudet i knät på eleven 

och kräva att eleven ser hunden vilket hundföraren uppfattade kunde avleda oron.  

En del av hundförarna beskrev hunden som en trygghet vid läsning. Genom att ha hunden 

bredvid sig som stöd så uppfattade hundförarna att eleverna kände sig trygga och orkar ta sig 

igenom en text. En av dessa hundförare beskrev att lästräning med hund har lett till ökat läsflyt, 

ökad säkerhet i avkodningen och en mer avslappnad läsning, just för att eleverna uppfattas 

kunna slappna av när hunden är bredvid. En hundförare upplevde att tryggheten från hunden 

var en katalysator till att våga mer. Nästan hälften av hundförarna beskrev att när hunden är 

med så uppfattas alla elever, även de tystlåtna, våga prata mer och på så vis uppfattades 

eleverna känna sig mer delaktiga på ett vis som de inte annars är. Hundförare uppgav att de 

uppfattade att hunden ger en trygghet då elever samtidigt som de pratar för klassen kan krama 

om hunden. Hundförare uppfattade även att elever kunna känna att de berättar något för hunden 

och då inte tänker på att de pratar högt för klassen. Känslan av prestige och nervositet 

uppfattades därmed minska. Några hundförare beskrev att konflikter uppstår mer sällan när 

hunden är i skolan vilket de uppfattade berodde på att eleverna kan hålla ihop bättre och 

snabbare kunde komma ner i varv med hjälp av hunden. De uppfattade även att eleverna kunna 

berätta om jobbiga saker för hunden och att det ledde till att elever undvek att springa ut från 

klassrummet.  En av hundförarna uppfattade att stunderna med hunden var viktiga för att bygga 

upp eleverna, vilket i vissa fall kan vara viktigare än själva uppgiften i sig.   

“(…) att bara finnas där, att hunden är där, det är gott nog. Sen vad vi gör, om vi spelar fia-

med-knuff eller skalar en banan eller faktiskt läser en bok eller vad vi än gör så kommer det... 

allt det liksom... sekundärt på något vis för ingenting är omöjligt så länge hunden är 

där” - Deltagare 8 

4.2.2 Hunden är en kravlös arbetskamrat till eleverna  
Hälften av hundförarna beskrev att när hunden är med eleverna i en skolaktivitet så uppfattades 

känslan av krav minska. Hunden kritiserar inte det eleverna gör och dömer inte när det blir fel 

eller går långsamt genom att skratta eller sucka så som klasskamrater kan göra. I och med att 

hunden inte dömer uppfattade ett par av hundförarna kunna bidra till att blockeringar minskar. 

“Då är det mycket att de inte vågar för att kompisarna kan skratta och de är rädda att göra 

fel och så. Men de spärrarna, att de är rädda för att göra fel, känns som att det släpper 

väldigt när hundarna är i närheten. ” - Deltagare 7 

Enligt en av hundförarna uppfattas hunden kunna bidra till att stressen och ångesten som kan 

finnas i samband med klara av någon arbetsuppgift minskar. Några av hundförarna beskrev att 

hundens kravlöshet gör att eleverna inte uppfattas känna sig misslyckade. I och med det 

uppfattas elevernas självförtroende öka i och med en glädje och en känsla av att lyckas. En 

hundförare berättade om en elev med låsningar i läsning på grund av en osäkerhet i skolmiljön 

som fick arbeta med läsningen utomhus samtidigt som eleven kastade boll med hunden. 

Hunden och aktiviteten med hunden uppfattades minska kraven på läsprestation och för att av-

dramatisera läraren för eleven fick även läraren delta i aktiviteten. Hundföraren uppfattade att 

osäkerheten i läsningen minskade och eleven kunde slussas in i klassrummet och vågade läsa 
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där. Många av hundförarna beskrev att de med hunden kan få in samma lärandemoment men 

att det kan ske utan tjat. En hundförare beskrev att en hund som ligger vid sidan av eleven och 

ser ut att lyssna på det som eleven läser eller berättar om uppfattas minska känslan av att bli 

utvärderad. Istället får eleverna uppmuntran av hunden som kollar på dem. Hundförarna 

uppfattade att när eleverna känner att de kan läsa så vågar de läsa i klassrummet. En hundförare 

berättade att hunden uppfattades kunna hjälpa elever att förstå att det är okej att det inte alltid 

blir rätt, t.ex. att det inte gör något att ett trick med hunden blir fel eller att eleven läser fel.   

“Om eleven räknar fel på tärningen på något sätt, hunden skiter ju i det, haha. Hunden vet ju 

inte om det är en fyra eller femma på tärningen, egentligen. Det blir ingen sådan tråkig 

värdering (…).” - Deltagare 6 

Hunden ger även uppmärksamhet till elever utan att kräva någonting tillbaka, beskrev en 

hundförare. Det kan exempelvis handla om elever som på rasterna väntar på ett hunden ska 

komma ut, vilket eleverna uppfattades göra just för att få känna sig bekräftade. Två hundförare 

beskrev att hunden är kravlös men att eleverna ändå uppfattades vilja vara hunden till lags och 

lyckas med uppgifter för att göra hunden glad.   

4.2.3 Hunden skapar en känsla av sammanhang för eleverna  
Att få stöd från en hund var inget som hundförarna uppfattade som något som eleverna skämdes 

över. Hunden beskrevs istället ha en hög status på skolan vilket gjorde att eleverna uppfattades 

känna sig utvalda, speciella och blir sedda på ett sätt som de annars inte blir. Ett par av 

hundförarna beskrev att elever som får träffa hunden får en uppmärksamhet kring sig som även 

består när hunden inte närvarar. Hundförarna beskrev att eleverna bli sedda både av hunden 

som känner igen eleven och med hunden av andra vilket uppfattades bidra till en ökad 

självkänsla som gör att eleverna uppfattades våga delta i klassen.   

“(…) framförallt mycket bara för att dom får uppmärksamheten, tänker jag. Att dom... får 

vara med hunden och att det är något speciellt och det får inte alla. Det... det lyfter dem 

väldigt mycket bara det.” - Deltagare 5 

Många av hundförarna berättade att de uppfattar att eleverna lättare kan påbörja konversationer 

tack vare att hunden blir ett gemensamt samtalsämne. Hunden uppfattades kunna skapa en 

gemenskap som gör att eleverna kan mötas lättare och känna en grupptillhörighet även på 

rasterna. Ett par av hundförarna beskrev att de uppfattade det som enklare för eleverna att 

komma in i gruppen, våga ta plats och prata med andra tack vare hunden. Hunden beskrevs 

kunna bidra till att minska utanförskap genom att hundföraren och hunden kan få med sig 

eleverna på ett annat sätt.  

“Ser man en elev som står ensam eller som ser ut att inte ha någonting att göra, då går man 

ju fram dit med hunden och då får man ju liksom en lång svans efter sig med ungar... Så 

att.… det är väldigt lätt att hjälpa barnen att knyta kontakt med varandra genom hunden.” - 

Deltagare 3 

En av hundförarna uppfattade att vissa elever med särskilda behov börjar se sig själv från 

andras perspektiv och känna sig annorlunda i mellanstadiet. Hundförare uppfattade att hunden 

kunde ge dessa elever en högre status som gör att eleverna inkluderas längre än de kanske 

annars gjorts. Två av hundförarna beskrev dock en negativ aspekt av att hunden har hög status 

då det lett till att det blivit en avundsjuka eftersom endast ett fåtal fick arbeta med hunden. För 

att minska den avundsjukan fick hunden börja vara med i klassrummet eller på raster för att ge 

alla chansen att träffa hunden.  
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4.3 Sammanfattning av resultat 
Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv på hundförarnas uppfattning av att använda hund som 

medel i grundskolan tyder resultatet på att elever med särskilda behovs möjlighet till görande 

och delaktighet i skolaktivitet påverkas positivt. Att hundförarna uppfattade hunden som en 

motivator och ett stöd för eleverna till att genomföra och delta i skolaktiviteter samt att hunden 

ger upphov till flertalet känslor som bidrar till trygghet, sammanhang och minskade krav som 

gör att eleverna vågar mer. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv på görande och delaktighet i 

skolaktivitet tyder resultatet därmed på att användningen av hund som medel i grundskolan kan 

ge en ökad möjlighet till görande och delaktighet i skolaktiviteter för elever med särskilda 

behov.  

5 Diskussion   
5.1 Metoddiskussion  
Studien utgår från en kvalitativ metod för att få en förståelse av hundförares uppfattning. En 

kvalitativ metod används för att undersöka människors upplevelse av ett fenomen (Kristensson, 

2014). Som urvalsmetod användes ett bekvämlighetsurval då det är en effektiv metod för att 

snabbt få ihop deltagare. Som komplement till bekvämlighetsurvalet användes ett inslag av 

snöbollsurval eftersom inga fler personer framkom i det första bekvämlighetsurvalet och 

behovet av ytterligare en deltagare fanns. Snöbollsurval användes eftersom det är ett bra 

tillvägagångssätt för att finna deltagare i mindre målgrupper. Det finns dock en risk att 

variationen av deltagare blir mindre med dessa urvalsmetoder eftersom deltagarna rekryteras 

från samma kontexter (Kristensson, 2014) och att ha en bredd på variationen av deltagare är en 

viktig faktor vid en kvalitativ studie (Trost, 2014). Eftersom samtliga deltagare rekryterades 

från samma Facebookgrupper kan det ha påverkat studiens resultat då det inte blev en bredd på 

variationen av deltagare vad gäller kön och erfarenheter inom området. Studiens tio deltagare 

var samtliga kvinnor som relativt nyligen utbildat sig och börjat arbeta med hund som medel i 

grundskolan. Eftersom deltagarna fanns i samma kontext kan de i sitt arbete ha blivit 

inspirerade och utbytt erfarenheter med varandra och andra hundförare, vilket kan ha påverkat 

att deltagarnas uppfattning liknade varandras. Att söka deltagare i fler kontexter hade därför 

varit att föredra för att möjliggöra en större variation av hundförare som inte inspirerats av 

varandra. Resultatet i studien ligger även nära beskrivningen i bakgrunden, vilket gör att 

resultatet i stor del bekräftar det som litteraturen säger. En anledning kan vara deltagarnas 

nyligen utförda utbildning och att de därför inspirerats av teorin som de har lärt sig under 

utbildningen och tolkat sina erfarenheter utifrån teorin. Författarna till studien hade därför 

önskat en större variation vad gäller deltagarnas arbetserfarenhet för att resultatet ska vara mer 

tillförlitligt för populationen. Eftersom det är en liten intervjustudie med få deltagare som 

rekryterats från samma kontext kan det vara svårt att generalisera resultatet till hela 

populationen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Rekryteringen av deltagare skedde med stöd av Kristenssons (2014) steg för rekrytering. Det 

första steget, det vill säga att kontakta verksamheternas företrädare med information om 

projektplanen och för att få tillstånd till att genomföra studien på verksamheten, valdes bort. 

Istället skedde den första kontakten direkt till målgruppen. Anledningen till att deltagarna 

kontaktades direkt var för att det är en liten målgrupp som inte finns representerade på så många 

skolor i Sverige. En del av hundförarna arbetar även som konsulter och därmed själva hyr ut 

sina tjänster till skolan utan att vara anställda på verksamheten. För att ge deltagarna möjlighet 

att involvera verksamheten de arbetar på erbjöds deltagarna ett informationsbrev anpassat till 

skolornas rektorer. Informationsbrevet informerade om vad hundförarens deltagande i studien 

skulle innebära för verksamheten samt en samtyckesförfrågan. Författarna till studien 

uppfattade inte att studien skulle påverka verksamheterna som deltagarna arbetade på, men 
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genom att deltagarna fick möjlighet att få ett samtycke från rektorerna till att delta kunde de 

involvera verksamheten ändå om de önskade. Övriga steg för rekrytering av deltagare skedde 

i enlighet med Kristensson (2014), vilket gjorde att deltagarna var väl förberedda på vad studien 

handlade om och därmed var förberedda på vilken information som författarna ville att 

intervjuerna skulle generera.   

För att undersöka hundförarnas uppfattning av fenomenet användes en semistrukturerad 

intervju som datainsamlingsmetod. Att genomföra studien med semistrukturerad intervju anses 

fördelaktigt då det enligt Denscombe (2016) gör det möjligt för forskarna att se saker ur 

deltagarnas synvinkel genom att deras erfarenheter och resonemang kan beskrivas på en 

djupare nivå. Det kan ha varit en bidragande faktor till en stor mängd insamlade data. 

Denscombe (2016) menar också att semistrukturerade intervjuer ger dem som blir intervjuade 

möjligheten att föra diskussionen i den riktningen som de anser viktiga. Det kan ha påverkat 

studiens resultat då deltagarna som intervjuats är positivt inställda till hund som medel i skolan 

och gärna belyste den positiva aspekten. Därav kan det ha lett till att eventuella negativa 

aspekter inte framkom och att intervjua en intressent, som hundförarna är, kan ha haft en 

påverkan på tillförlitligheten i resultatet. Om författarna hade inkluderat frågor om eventuella 

negativa aspekter som arbetet med hund kan medföra i intervjuguiden hade det funnits en större 

chans att alla aspekter på arbetet med hund som medel i skolan hade belysts och resultatet hade 

kunnat bli mer tillförlitligt. En annan lösning för att minska riskerna som finns kring att 

intervjua en intressent skulle kunna vara att istället intervjua någon som inte kan dra vinning 

av ett positivt resultat på samma sätt som hundförare kan göra. Ett alternativ hade varit att 

intervjua lärare som arbetar på skolor som använder hundar i undervisningen för att efterfråga 

deras uppfattning om att använda hund som medel i skolan för elever med särskilda behov. 

En intervjuguide skapades i enlighet med Kristensson (2014) med tematiska forskningsfrågor 

som delades in i intervjufrågor som utgick från referensramar om delaktighet och görande. 

Intervjufrågorna formulerades i ett vardagligare språk, vilket gjorde det möjligt att närma sig 

forskningsfrågorna från flera synvinklar och mer lättförståeligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Författarna kunde därmed undersöka hundförares uppfattning av hur hunden som medel 

påverkar möjligheten till görande och delaktighet utan att använda de teoretiska begreppen 

vilket underlättade datainsamlingen och gav en stor mängd material. Om författarna hade varit 

mer erfarna intervjuare hade fler tillfällen för följdfrågor kunnat uppmärksammats där 

deltagarens svar kunnat utvecklas och materialet hade därmed kunnat få en högre kvalitet än 

det fick. I denna studie har författarna valt att undersöka möjligheten till delaktighet och 

görande för elever med särskilda behov. Det gjordes då delaktighet är en subjektiv känsla och 

att görande påverkas av den subjektiva upplevelsen (Kielhofner, 2012; Pierce, 2001). Eftersom 

det är hundförarna som har intervjuats och inte eleven i fråga kunde inte den subjektiva känslan 

av delaktighet och görande undersökas. Därav togs beslutet att undersöka om hund som medel 

kunde påverka möjligheten för elever med särskilda behovs görande och att känna delaktighet 

i skolaktivtet. Hade intervjuerna skett med eleverna istället för hundförarna hade den subjektiva 

upplevelsen av elevernas faktiska delaktighet och görande i skolaktivitet kunnat undersökas. 

Intervjuerna skedde med två intervjuare och en deltagare, vilket kan ha påverkat intervju-

situationerna. Att det är två intervjuare kan ur deltagarens synvinkel upplevas som en pressad 

situation där risken finns att deltagaren upplever sig vara i underläge och inte vågar öppna upp 

sig under intervjutillfället (Trost, 2014). Ur intervjuarnas synvinkel kan dock två intervjuare 

vara till fördel om intervjuarna är samspelta. De kan då stödja varandra så att informations-

mängden blir större och förståelsen kan bli bättre, vilket leder till en bättre intervju. Om 

intervjuarna inte är samspelta kan dock effekten bli motsatt (Trost, 2014). Genom att vara två 

intervjuare i studiens datainsamling kunde en vara huvudintervjuare och hålla i intervjun och 
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den andra hade uppgiften att hålla koll på tiden, hålla intervjun inom intervjuguidens område 

samt ha möjlighet att ställa följdfrågor. På så sätt blev huvudintervjuaren den som hade den 

huvudsakliga kontakten med den intervjuade deltagaren vilket minskade risken för känslan av 

maktövergrepp. Författarna uppfattade inte att deltagarna blev hämmade på grund av en makt-

obalans, utan att de vågade öppna upp sig under intervjun ändå. Genom att intervjuerna 

genomfördes med två intervjuare kunde författarna även lära sig av varandra vid intervju-

situationen och intervjuerna blev likvärdigt genomförda. På grund av geografiskt avstånd 

skedde intervjuerna med röst- eller videosamtal där deltagaren fick bestämma hur de ville att 

intervjun skulle ske. En intervju är en levande situation där ansiktsuttryck och kroppsspråk ger 

uttryck för det som berättas (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid intervjuerna som genomfördes 

med videosamtal var kontakten med deltagaren som intervjuades lättare och flytet i intervjun 

blev bättre eftersom tystnader kunde tolkas och gester och ansiktsuttryck ge uttryck åt det som 

sades. Genom röstsamtal blir intervjusituationen mindre levande eftersom de icke-språkliga 

uttrycken och gesterna missas (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuer ansikte mot ansikte hade 

därför varit att föredra för att kunna ta del av samtlig information som delgavs under intervju-

situationen.   

Analysen av det insamlade datamaterialet skedde enligt Kristenssons (2014) innehållsanalys. 

Att analysera materialet enligt en innehållsanalys kan vara en trygghet eftersom det är ett 

strukturerat arbetssätt (Kristensson, 2014). Istället för att koda och kondensera de menings-

bärande enheterna var för sig skedde steg tre gemensamt för att båda skulle ta del och bearbeta 

hela materialet utan att dela upp texterna mellan varandra. Författarna uppmärksammade att de 

tolkat vissa meningsbärande enheter på olika sätt och genom att göra kodningen tillsammans 

möjliggjordes en diskussion och en djupare förståelse av materialet.  

5.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva hur hundförare uppfattar att hund som medel i grundskolan 

påverkar möjligheten till görande och delaktighet i skolaktivitet för elever med särskilda behov. 

Utifrån hundförarnas uppfattning om att använda hund som medel i skolan tyder resultatet ur 

ett arbetsterapeutiskt perspektiv på att möjligheten till görande och delaktighet i skolaktivitet 

påverkas för elever med särskilda behov genom att hunden motiverar och är ett stöd för 

eleverna.  

Ett av nyckelfynden i resultatet var att hundförarna uppfattade att hunden gjorde skolaktiviteter 

lustfyllda vilket var en bidragande faktor till att hunden kunde motivera elever. I tidigare studier 

inom ämnet är lustfyllt ett område som inte belyst som huvudsaklig motivationsfaktor. Vedin 

(2017) beskriver att elevers inställning till skolan förbättras då arbetsstunden med hunden är 

mysig, kravlös och lekfull. En förklaring till att motivationen förbättras genom lustfyllda 

skolaktiviteter kan vara dopamin, som är en signalsubstans i det centrala nervsystemet som 

bland annat påverkar motivation, entusiasm och uppmärksamhet vid lustbetonade upplevelser 

(Willis, 2008). I resultatet beskrivs hur hundförarna uppfattade att skolaktiviteter uppfattades 

som roligare när eleverna fick göra saker med hunden. Hundförarna uppfattade att eleverna 

fokuserar på det roliga och glömmer att de faktiskt arbetar samt att nyfikenheten om vad som 

ska hända härnäst, gör att elever håller fokus längre och mer frivilligt gör skolaktiviteter. 

Individer påverkas av det egna perspektivet och upplevelsen av det egna görandet (Pierce, 

2001). Att hundförarna uppfattar att eleverna blir mer engagerade och nyfikna tyder på att 

hundens lustfylldhet i skolaktiviteter påverkar görandet genom av att elevers perspektiv på 

skolaktiviteten i relation till den lustfyllda kontexten förändras med hjälp av hunden. 

Resultatet visade att hundförarna uppfattade hunden som en betydelsefull motivator för elever 

på grund av viljan att delta i skolaktiviteter tillsammans med en hund. Hundförarna berättade 

att de kunde motivera elever genom att locka med hundens behov eller att eleverna får göra 
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något roligt med hunden efter att ha gjort en uppgift. Friesen (2010) beskriver hunden som ett 

komplement för att lärandet ska bli mer kreativt, vilket resultatet har visat leder till högre 

motivation och ökad lust till skolaktiviteter. Vedin (2017) menar att elevers lust att lära 

påverkas av en hunds närvaro och elever som varit omotiverade att arbeta med stödlärare eller 

med stödinsatser är mer motiverade att arbeta med en hund. Resultatet visade även att 

hundförare uppfattade att hemmasittande elever kom till skolan för att de får träffa hunden. Det 

stärks av Anderson & Olson (2006) och Vedin (2017) som menar att en hund kan förbättra 

elevers inställningar till skolaktiviteter och att gå till skolan. Eftersom hundföraren uppfattar 

att hunden skapar en vilja att delta i skolaktiviteter påvisar resultatet att hunden kan motivera 

till ett mer frivilligt görande i skolaktiviteter. Görandet sker i relation till individens uppfattning 

av det den gör och den omgivande miljön (Pierce, 2001) och resultatet tyder därmed på att 

hunden är ett tillägg i miljön som påverkar elevers inställning till görande. I och med att elever 

kommer till skolan och deltar i skoluppgifter när de får vara med hunden så uppfattade 

hundförarna att eleverna även kunde delta efterföljande gruppdiskussioner i klassen. Att gå i 

skolan är en grundläggande del i barns delaktighet och att delta i skolaktiviteter såsom 

grupparbeten påverkar delaktigheten (Hemmingsson, 2016), vilket gör att möjligheten till 

delaktighet påverkas positivt av elevernas deltagande i skolaktivitet.   

Många hundförare har beskrivit hunden som ett pedagogiskt verktyg för att nå fram till elever 

med särskilda behov. Skolan ansvarar för att erbjuda elever det stöd de behöver för att uppnå 

målen för grundskolan (Skollagen, SFS 2010:800) och resultatet visade att hundförarna 

uppfattade hunden som ett alternativt stöd eftersom elever fått godkända betyg efter att ha 

arbetat med en hund. Det går att relatera till Pereira med flera (2010) som menar att om 

uppgifter är anpassade efter elevers förutsättningar så ökar viljan att lära sig. Elever med 

särskilda behov har dock tidigare visats känna sig mindre delaktiga när de får stödhjälp från en 

lärare (Eriksson et al., 2007) och att få enskilt stöd där eleverna inte deltar i övriga klassens 

aktiviteter kan minska möjligheten till delaktighet i klassen (Hemmingsson, 2016). Resultatet 

visade dock att elevernas möjlighet till delaktighet i skolaktiviteter ökar när de får stöd från en 

hund, vare sig det sker i ett enskilt rum eller tillsammans med övriga klassen i klassrummet. 

Individer påverkas av känslan av att klara av att utföra uppgifter (Pierce, 2001) samt att 

möjligheten till delaktighet förbättras genom känslan av att göra saker tillsammans med andra 

(Hemmingson, 2016). Det går därmed att relatera till att hundförarna uppfattade att eleverna 

tycks känna att de klarar av skoluppgifter som att läsa och prata högt även i klassrummet efter 

att ha arbetat enskilt med hunden, vilket gör att eleverna deltar i klassen.  

Resultatet visade att hundförarna uppfattade att hundar kan vara ett stöd som lugnar eleverna. 

En bidragande faktor till att hunden uppfattades kunna lugna och minska stress som framkom 

i resultatet och stärks av Karlberg och Eriksson (2018) är det lugnande hormonet oxytocin som 

sprids genom interaktionen mellan hund och elev. I resultatet framkom att hundförarna upp-

fattade att det är viktigt att börja lektionen med att klappa hunden, vilket kan relateras till att 

oxytocinproduktion påbörjas (Karlberg & Eriksson, 2018). Det kan bidra till ett görande efter-

som hundförarna uppfattade att eleverna orkar ta sig an och fokusera bättre på strukturerade 

skolaktivitet. Görandet påverkas av individens uppfattning om den omgivande miljön 

(Sveriges Arbetsterapeuter, 2018; WFOT, 2010) och resultatet tyder därmed på att hunden kan 

bidra till en skolmiljö som främjar elevernas fokus vilket leder till ett görande. Även att avsluta 

lektioner med att klappa hunden beskrevs av hundförarna ha en påverkan på eleverna som var 

lugnare under efterföljande lektioner och därmed inte exkluderades de i klassrummet på grund 

av stökiga beteenden. Resultatet visade även att hundförarna uppfattade att elever som känner 

oro oftare stannar kvar i klassrummet när de kunde ta pauser för att krama om hunden. I och 

med det så möjliggörs en delaktighet i skolaktivitet då hundförarna uppfattade att eleverna 

stannar kvar och inkluderas i klassrummet tack vare stöd från hunden i klassrumsmiljön. 



 

18 
 

Görande kan vara sådant som individen förväntas och behöver göra (Sveriges Arbetsterapeuter, 

2018; WFOT, 2010) och att hunden får elever att stanna i klassrummet för att genomföra skol-

aktiviteter leder således till ett görande som kan möjliggöra att elever uppnår grundskolans 

krav (Socialstyrelsen, 2003). Hundförarna uppfattade även att hunden kunde vara ett stöd för 

att våga prata inför klassen eftersom det uppfattades som att eleverna tänker att de pratar med 

hunden istället för till klassen. Att delta i en grupp påverkar känslan av grupptillhörighet vilket 

påverkar delaktighet i skolaktivitet (Hemmingsson, 2016). Att hundförarna uppfattade att 

eleverna vågar prata i klassrummet leder därmed till en ökad möjlighet till delaktighet.  

Tidigare studie har visat att elever som får enskilt stöd från en lärare ofta väljer att stanna inne 

på rasten (Eriksson, et al., 2007). Resultatet visade dock att hunden i ostrukturerade skol-

aktiviteter kan uppmuntra till social interaktion, i enlighet med Anderson och Olson (2006) 

som menar att en hunds närvaro kan hjälpa elever att interagera och komma bättre överens. 

Resultatet visade att hundförarna uppfattade att hunden har en positiv påverkan på eleverna 

under sociala rastaktiviteter i och med att hunden uppfattas skapa ett sammanhang som leder 

till gemenskap mellan eleverna. Delaktighet i skolaktivitet innefattar att elever känner en 

grupptillhörighet (Hemmingsson, 2016), vilket innebär att elevernas möjlighet till delaktighet 

ökar genom att hunden uppfattas hjälpa elever till att delta i rastaktiviteter. Resultatet visade 

även att hundförarna uppfattade att eleverna får en uppmärksamhet i och med arbetet med 

hunden vilket uppfattade kunna leda till ett ökat självförtroende som gör att eleverna vågar 

mer. Det stärks av Vedin (2017) som beskriver att statusen hos klasskamrater kan förbättras 

genom att arbeta med hund. I och med att engagemang i vardagliga aktiviteter i den socio-

kulturella miljön där individen befinner sig i är nödvändigt för individens välbefinnande i 

relation till känslan av delaktighet (Kielhofner, 2012) så tyder resultatet därmed på att 

möjligheten till delaktighet för eleverna ökar i samband med ökat självförtroende och ökad 

vilja att delta.  

Elevers prestationsmöjligheter vid gemensamma skolaktiviteter har visats påverkas av den 

sociala omgivningen (Pereria et al., 2010). Resultatet påvisade att hunden är en kravlös arbets-

kamrat som hundförarna uppfattade kunde stötta elever och minska låsningar. Hunden 

utvärderar och tjatar inte som lärare och klasskamrater gör, vilket stämmer överens med Friesen 

(2010) som beskriver hunden som ett emotionellt och socialt stöd i klassrummet just på grund 

av hundens neutrala deltagande. Görandet påverkas av individens subjektiva upplevelse av den 

omgivande miljön (Pierce, 2001). Resultatet tyder därför på att den sociokulturella miljön i 

skolan kan uppfattas ställa höga krav på prestation, men att den omgivande miljöns uppfattas 

om mindre kravlös när hunden är med. Resultatet visade även att hundförarna uppfattade att 

eleverna blir uppmuntrade av hunden vilket ökar självförtroendet då eleverna känner att de kan 

läsa för en hund. Hundförarna uppfattade att det ledde till att eleverna våga läsa även i klass-

rummet. Görandet påverkas av den subjektiva upplevelsen av det som individen gör (Pierce, 

2001). Att hundförarna uppfattade att eleverna vågar ta för sig mer i klassen kan således 

relateras till att elevens uppfattning av den egna läsprestationen har förbättrats.   

Utifrån hundförarnas uppfattningar om hund som medel i skolan kan författarna ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv se att hundar kan möjliggöra ett görande och en delaktighet i 

skolaktiviteter för elever med särskilda behov. Hunden bidrar genom motivation och stöd till 

att till att elever deltar och inkluderas i skolaktiviteter tillsammans med klassen, uppmuntras 

till social interaktion och minskar kraven i miljön. Det leder i sin tur till en känsla av 

grupptillhörighet och ett mer frivilligt görande där uppfattningen av det egna görandet 

påverkas, vilket möjliggör ett görande och en delaktighet i skolaktivitet för elever med 

särskilda behov.  
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6 Konklusion 
Den här studien har beskrivit hundförares uppfattning av hur hundar som medel i grundskolan 

kan påverka möjligheten till görande och delaktighet i skolaktivitet för elever med särskilda 

behov. Utifrån intervjuer med hundförare har det framkommit att användningen av hund som 

medel i grundskolan är viktig utifrån en motivationsaspekt för elever samt utifrån att den kan 

ge stöd till elever bara genom att finnas där. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv ses hunden 

som ett tillägg i skolmiljön som påverkar elevernas möjlighet till görande och delaktighet i 

skolaktivitet eftersom det är subjektiva upplevelser som påverkas av den omgivande kontexten. 

Att använda hund som medel uppfattades av hundförarna vara ett verktyg för att arbeta mot 

kraven i grundskolan. Dock är det nödvändigt med mer forskning inom området för att se 

effekten av användandet av hund som medel i skolan och dess påverkan på görande och 

delaktighet i skolaktivitet. Även att undersöka elevernas upplevelser eller lärares uppfattning 

av hur hunden påverkar elevernas görande och delaktighet i skolaktivitet skulle kunna vara 

vidare studie inom område.    
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Bilaga 1: Informationsbrev till deltagare 
 

 

Hund som pedagogisk resurs i grundskolan för elever 
med särskilda behov 

En studie om hundförares uppfattning av att använda hund som pedagogisk resurs 
i skolan samt dess påverkan på görande och delaktighet i skolaktivitet 

Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och vill fråga dig 

om du vill delta i en studie som ska utmynna i ett examensarbete. I det här dokumentet får du 

information om studien och om vad det innebär att delta. 

Arbetsterapi utgår från personers görande där fokus ligger på att möjliggöra aktivitet och 

delaktighet i personens vardagsliv utifrån dennes egna förutsättningar. Utifrån 

arbetsterapeuters kompetens om aktivitet och olika funktionsnedsättningar och dess 

konsekvenser på skolarbete ligger vikten av de arbetsterapeutiska insatserna i skolan på att ta 

vara på de förmågor som en person har och hitta alternativa tillvägagångssätt som fungerar för 

denne. Vi kan se kopplingar mellan det pedagogiska stöd som hundar i skolan beskrivs bidra 

med och det arbetsterapeutiska tänket kring att motivera personer till utförande av aktivitet och 

känslan av delaktighet i skolan.  

Syftet med studien är att undersöka hur samt i vilket syfte hundförare använder hundar som 

pedagogiskt medel i grundskolan samt hur det påverkar görandet och delaktighet i skolaktivitet 

för elever med särskilda behov. Detta är anledningen till varför vi önskar intervjua just dig för 

denna studie. I denna studie kommer elever med särskilda behov att syfta till elever i 

grundskolan som av olika anledningar har svårigheter att uppnå målen för grundskolans 

läroplan. Det kan innefatta elever med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, 

psykosocial problematik, svårigheter med socialt samspel eller koncentration, samt frånvaro 

från skolan.  

Som deltagare i studien kommer du att delta i en intervju på 30–45 minuter där du kommer att 

svara på frågor kring hur hund som pedagogisk resurs används i skolan samt vilken påverkan 

det har för elever med särskilda behov. Intervjun kommer antingen att ske personligen eller via 

Skype och den kommer att spelas in.  

Insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt. Insamlat material planeras att 

presenteras i form av ett examensarbete. Du som individ kommer inte att vara igenkännbar när 

resultatet presenteras. Vid transkriberingen av intervjun kommer vi därmed ta bort samtliga 

personuppgifter så som namn och information som kan härleda till dig eller din arbetsplats. 

Materialet kommer att förvaras på privata lösenordskyddade datorer. Vid godkänt resultat av 

detta examensarbete kommer samtliga intervjuer och transkriberingar att raderas. Om du 

önskar ta del av studiens resultat så kan vi via e-post skicka dig examensarbetet när det är 

godkänt. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer 

inte heller att påverka dig och ditt arbete. Om du vill avbryta ditt deltagande ta kontakt med 

oss studenter eller ansvarig lärare, se uppgifter nedan.   



 

23 
 

  

Om du har frågor kring studien och dess genomförande, vänligen kontakta oss studenter:  

Kajsa Westling, Telefon: XXX-XXX XX XX, E-post: XXXXXXXXXX 

Amanda Liljekvist, Telefon: XXX-XXX XX XX, E-post: XXXXXXXXXX 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig lärare för examensarbeteskursen i arbetsterapi: 

Universitetslektor Elin Ekbladh, Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet  

Tel: XXX-XXXXXX, E-post: XXXXXXXXXX 

  

 Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. 

Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Hund som pedagogisk resurs i grundskolan för elever 

med särskilda behov  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen. 

 Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  

  

Efter att vi mottagit samtycke om deltagande i studien kommer vi höra av oss till dig för att 

planera in när intervjun sker. Vi är öppna för att genomföra intervjun på en tidpunkt som passar 

dig. Bokningen av intervjun kommer att ske via mail. 

Vänligen fyll i hur du vill att intervjun ska genomföras: 

☐ Intervju vid Skype. Mail/tel: …................... 

☐ Intervju via röstsamtal. Tel: …..................... 

 

  



 

24 
 

Bilaga 2: Informationsbrev till rektorer 
 

 

Hund som pedagogisk resurs i grundskolan för elever 
med särskilda behov 

En studie om hundförares uppfattning av att använda hund som pedagogisk resurs 
i skolan samt dess påverkan på görande och delaktighet i skolaktivitet 

Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och vill informera 

dig om vad det skulle innebära om hundföraren på din skola deltar i denna studie som ska 

utmynna i ett examensarbete. I det här dokumentet får du information om studien.   

Arbetsterapi utgår från personers görande där fokus ligger på att möjliggöra aktivitet och 

delaktighet i personens vardagsliv utifrån dennes egna förutsättningar. Utifrån 

arbetsterapeuters kompetens om aktivitet och olika funktionsnedsättningar och dess 

konsekvenser på skolarbete ligger vikten av de arbetsterapeutiska insatserna i skolan på att ta 

vara på de förmågor som en person har och hitta alternativa tillvägagångssätt som fungerar för 

denne. Vi kan se kopplingar mellan det som hundar som pedagogiskt stöd i skolan beskrivs 

bidra med och det arbetsterapeutiska tänket kring att motivera personer till utförande av 

aktivitet och känslan av delaktighet i skolan.   

Syftet med studien är att undersöka hur och i vilket syfte som hundförare använder hundar som 

pedagogisk resurs i grundskolan samt hur det påverkar görandet och delaktighet i skolaktivitet 

för elever med särskilda behov. Detta är anledningen till att vi önskar intervjua skolans 

hundförare för denna studie.   I denna studie kommer elever med särskilda behov att syfta till 

elever i grundskolan som av olika anledningar har svårigheter att uppnå målen för grundskolans 

läroplan. Det kan innefatta elever med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, 

psykosocial problematik, svårigheter med socialt samspel eller koncentration, samt frånvaro 

från skolan. 

Studien kommer att utgå från intervjuer med hundförare. I intervjuerna kommer hundföraren 

svara på frågor kring användandet av hund som pedagogisk stöd i skolan samt vilken påverkan 

det har för elever med särskilda behov. Intervjun kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas. Intervjun kommer antingen att ske personligen eller via Skype.    

Insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt. Insamlat material planeras att 

presenteras i form av ett examensarbete. Deltagaren och skolan kommer inte att vara 

igenkännbar när resultatet presenteras. Vid transkriberingen av intervjun kommer vi därmed ta 

bort uppgifter som namn och information som kan härleda till deltagaren eller skolan.  

Materialet kommer att förvaras på privata lösenordskyddade datorer. Vid godkänt resultat av 

detta examensarbete kommer samtliga intervjuer och transkriberingar att raderas. Om du 

önskar ta del av studiens resultat så kan vi via e-post skicka dig examensarbetet när det är 

godkänt. Hundförarens deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas om så önskas. 

Om hundföraren väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver ingen orsak 

uppges och det kommer inte heller att påverka hundförarens arbete eller skolan där hundföraren 

arbetar. Om du vill avbryta deltagandet, ta kontakt med oss studenter eller ansvarig lärare, se 

uppgifter nedan.    
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Om du har frågor kring studien och dess genomförande, vänligen kontakta oss studenter:   

Kajsa Westling, Telefon: XXX-XXX XX XX, E-post: XXXXXXXXXX   

Amanda Liljekvist, Telefon: XXX-XXX XX XX, E-post: XXXXXXXXXX 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig lärare för examensarbeteskursen i arbetsterapi:  

Universitetslektor Elin Ekbladh, Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet   

Tel: XXX-XXXXXX, E-post: XXXXXXXXXX   

 

Samtycke till att delta i studien  

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. 

Jag får behålla den skriftliga informationen.   

☐ Jag samtycker till att hundföraren på skolan deltar i studien Hund som pedagogisk resurs i 

grundskolan för elever med särskilda behov.   

☐ Jag samtycker till att uppgifter om skolverksamheten och deltagaren behandlas på det sätt 

som beskrivs i informationen.   

Plats och datum  Underskrift  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

Intervjunummer: …..................................................  

Intervjuplats: ............................................................  

Längd på intervjun: ..................................................  

Datum & tid: ............................................................  

Intervjuare: ...............................................................  

 

Syftet med studien är att undersöka hur samt i vilket syfte hundar används som medel i 

grundskolan samt hundförares uppfattning om hur det påverkar görandet och möjligheten till 

delaktighet i skolaktivitet för elever med särskilda behov.   

I denna studie kommer elever med särskilda behov att syfta till elever i grundskolan som av 

olika anledningar har svårigheter att uppnå målen för grundskolans läroplan. Det kan innefatta 

elever med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, psykosocial problematik, 

svårigheter med socialt samspel eller koncentration, samt frånvaro från skolan.  

Frågeområde 1: Hundförarens uppfattning av syftet och användandet av hundar som 

pedagogisk resurs 

Forskningsfråga: I vilket syfte samt hur används hundar som medel i grundskolan för elever 

med särskilda behov?   

Intervjufrågor:  

• Vilken typ av skola arbetar du på med din hund? I vilken klass/åldersgrupp?  

• Hur länge har du jobbat på den skolan med din hund?   

• Vad är syftet med att du och din hund arbetar på skolan?  

• Vilka svårigheter/särskilda behov har eleverna som ni arbetar med?   

• Berätta om några situationer där du arbetar med din hund i skolan. 
o Hur jobbar du med din hund i de olika situationerna?  
o Handlar det bara om skolaktiviteter i klassrummet, utanför klassrummet eller 

även på raster?   
o Varför (i vilket syfte) arbetar du så?  

▪ Finns det några andra situationer där ni arbetar?  

• Arbetar ni med enskilda elever, i grupp med flera elever eller med alla elever i 

klassrummet? (En bristande delaktighet i klassens aktiviteter genom enskilda särskilda 

stöd kan innebära en minskad möjlighet till elevens sociala delaktighet med klassen 

(Hemmingsson, 2016)). 
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o  Om du arbetar med enskilda elever, sker det utanför klassrummet eller 

tillsammans i klassen?  
• Vem bestämmer vilka elever som ska få stöd av hunden? (Du, rektor, lärare, 

specialpedagog, eleven?)  (Elevers rätt att gå i skolan & få det stöd som krävs 

(Hemmingsson, 2016)) 
o Vem bestämmer hur det pedagogiska stödet med hunden ska ske?   

• Arbetar du och din hund själv med eleverna eller finns det någon lärare, stödlärare eller 

liknande närvarande?  (Elevers rätt att gå i skolan & få det stöd som krävs 

(Hemmingsson, 2016)) 

 

Frågeområde 2: Hundförarens uppfattning av hundens påverkan på görande i 

skolaktivitet 

Forskningsfråga: Hur påverkas elever med särskilda behovs görande i skolaktivitet i samband 

med arbetet med hundar som medel?  

Intervjufrågor: 

• Kan du se att hunden påverkar elevernas utförande av skolaktivieter, så som att läsa, 

skriva och räkna i klassrummet? Att eleverna är med i lektionerna?  (Elevens görande 

av en aktivitet i en specifik fysisk och sociokulturell skolmiljö (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2018)) 
o (Ja) På vilket sätt?  
o (Nej) Varför inte?  

• Kan du berätta på vilket sätt hundarna kan påverkar eleverna att uppnå målen för 

grundskolan? (Vad eleverna förväntas eller tvingas göra (Sveriges Arbetsterapeuter, 

2018))  

• Upplever du att hunden kan engagera eleverna till att utföra skolaktiviteter? (Det som 

engagerar individen här och nu (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018)) 
o På vilket sätt?  
o Upplever du att hundarna påverkar elevernas motivation till att vilja göra det 

som krävs i skolan? (Vad individen vill och behöver göra (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2018)) 
• Kan du se någon skillnad på elevernas utförande av skolaktiviter efter en tid du har 

arbetat med eleven?  (Framåtskridande mot ett blivande görande (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2018)) 
o På vilket sätt?   
o Under vilket tidsspann handlar det om? När märker du av förändringarna?  

• Upplever du att hunden kan bidra till förändringar i elevernas utförande av 

skolaktiviteter som består, även när hunden ej är närvarande?  (Framåtskridande 

görande för en sociokulturell tillhörighet (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018)) 
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Frågeområde 3: Hundförarens uppfattning om hunden kan möjliggöra delaktighet i 

skolaktivitet 

Forskningsfråga: Hur påverkas elever med särskilda behovs möjlighet till delaktighet i 

skolaktivitet i samband med arbetet med hund som medel.  

Intervjufrågor: 

• Hur upplever du att hunden påverkar elevernas möjlighet att känna att de kan delta i 

skolans schemalagda aktiviteter?  (Att ha samma möjlighet att delta i skolaktiviteter 

som att läsa och skriva) 

• Upplever du att hunden kan möjliggöra att elever blir en del av klassen där de kan och 

vågar göra samma saker som de andra eleverna i klassrummet? Ge exempel.  (Att vara 

en del av en klass, att ha samma möjlighet att göra samma saker som de andra eleverna 

(Hemmingsson, 2016) samt engagemang i aktiviteter som ön önskvärt eller nödvändigt 

för individens välbefinnande (Kielhofner, 2012)) 
o Upplever du att hunden kan möjliggöra att eleverna deltar mer i klassrummet 

t.ex. genom att interagera mer med andra elever och lärare? Ge exempel, på 

vilket sätt? (Att eleven har möjlighet till interaktion och en känsla av 

grupptillhörighet (Hemmingsson, 2016)) 
• På rasterna, kan du uppleva att hunden kan bidra till någon skillnad för elevernas 

möjlighet till att vara delaktiga i skolan?  (Att eleven har möjlighet till interaktion, 

känsla av grupptillhörighet samt kunna delta i sociala och praktiska rastaktiviteter 

(Hemmingsson, 2016)) 
• Hundar i skolan beskrivs ofta ha en positiv påverkan på sociala färdigheter för elever 

med svårigheter med detta, kan du se att arbetet med hundarna påverkar elevernas 

möjlighet till att känna grupptillhörighet i klassrummet och på rasterna? (Elevers 

möjlighet till social delaktighet i klassen, känna en känsla av grupptillhörighet och 

interagera med andra (Hemmingsson, 2016)) 
• Kan du se någon skillnad på elevernas möjlighet till att känna sig delaktiga 

i skolaktiviteterna efter en tid du har arbetat med eleven och hunden? (Aktiviteter som 

är nödvändiga för elevers välbefinnande (Kielhofner, 2012)) 
o Samarbete med andra? Tillhörighet i klassen? (Möjliggöra elevers känsla av 

grupptillhörighet (Hemmingsson, 2016)) 
• Upplever du att hunden kan bidra till förändringar i elevernas möjlighet till att vara 

delaktiga i skolans aktiviteter som består, även när hunden ej är 

närvarande? (Möjliggöra aktiviteter som är nödvändiga för elevers välbefinnande 

(Kielhofner, 2012)) 


