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Sammanfattning 
 

Sociala tjänstehundar, som tillsammans med sina förare arbetar i pedagogiskt syfte, ökar 

i Sverige (Manimalis, 2017). Detta gäller framför allt i skola, vård och omsorg. Dessa 

förare har tillsammans med sin hund utbildat sig till hundteam för att arbeta i pedagogisk 

verksamhet. I detta arbete syftar vi till att undersöka i vilken omfattning hundföraren 

använder hundassisterad pedagogik (HAP) som komplement i den svenska förskolan och 

i så fall hur den används ur ett didaktiskt perspektiv. Som grund för vår undersökning 

ligger frågorna vad, varför, hur och för vem? Ytterligare frågeställningar omfattar 

rektorers kunskap om och förhållningssätt till HAP. Som premiss i bearbetning och analys 

av resultat har arbetet en kvalitativ och kvantitativ ansats. För att undersöka arbetets 

huvudämne har fyra hundförare blivit intervjuade där en kvalitativ analys har genomförts. 

En enkät har skickats ut till 101 förskolerektorer i en svensk kommun och en kvantitativ 

analys har genomförts av enkätresultatet. 

  

De intervjuer och enkäten vi har genomfört visar att HAP förekommer i förskolan men 

att hundteamen än så länge är få. De hundförare som intervjuats berättar att de arbetar 

utifrån ett didaktiskt perspektiv och mot de mål som finns i förskolan utifrån läroplanen 

(Skolverket, 2018). Enkäten visar att de flesta rektorerna inte känner till HAP men är 

intresserade och önskar mer information om den typen av pedagogik i undervisningen. 

Den största invändningen till att föra in hund i förskolan är att det finns eller kan finnas 

barn och vuxna med allergier. Forskning har visat på hundens positiva påverkan för barns 

lärande och utveckling. Resultaten från vår undersökning stödjer den forskningen. Därför 

föreslår vi att HAP i förskolan kan fungera som ett sätt att stärka barnens 

inlärningsprocess samt fysisk och psykisk utveckling. 

 

Nyckelord:  

didaktik, förskola, hund, hundassisterad pedagogik, lärande, motivation, utveckling 
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Inledning 

Hundar som används som hjälpmedel och verktyg kan man hitta inom skola, vård och 

omsorg. Enligt olika studier och empiriskt dokumenterade resultat (Daly & Suggs, 2010; 

Friesen, 2010; Gee, Gould, Swanson & Wagner, 2012) är djurassisterad pedagogik till 

stor hjälp i undervisning för barn samtidigt som den främjar deras utveckling. Kopplingen 

mellan personen och djuret förbättrar barnens motoriska, kognitiva, kommunikativa och 

emotionella färdigheter. Andra studier (Anderson & Olson, 2006; Connor & Miller, 2000; 

Kron & Ludekus, 2014; Mockler, 2010) visar också på att interaktion med djur är 

gynnsam för den sociala, emotionella och kognitiva utvecklingen hos vuxna och barn 

med kliniska och sociala problembeteenden. 

I detta arbete undersöker vi hundassisterad pedagogik (HAP) vilket innebär användning 

av hund i en pedagogisk verksamhet. Hundteamet består av en hundförare som arbetar 

tillsammans med sin hund i pedagogiskt syfte. Föraren dokumenterar och utvärderar 

också det arbete som utförs med hunden i verksamhet som exempelvis i förskolan. 

Hundteamet kan ha inverkan på exempelvis barns motorik, självkänsla, samspel, empati, 

språk och minskad oro (https://terapihundskolan.se). Manimalisrapporten (2017) uppger 

att trots att djur som arbetar i skola, vård och omsorg ökar i Sverige ligger många andra 

länder före. Det som är unikt för Sverige är att hundteamet anställs eller arbetar på 

konsultbasis till skillnad från andra länder där det är vanligare att arbeta ideellt (a.a.). I 

Sverige finns ytterst lite forskning i ämnet. De internationella studier som gjorts 

har främst riktat sig till skola, vård och omsorg. Endast några få studier berör förskolan. 

Forskningen kommer framför allt från USA (Anderson & Olson, 2006; Jalongo, Astorino 

& Bomboy, 2004) och England (Hall, Gee & Mills, 2016; Stevenson, Jarred, Hinchcliffe 

& Roberts, 2015). Hund som används i undervisningen har visat sig ge positiva resultat 

såsom ökad uppmärksamhet, motivation och läsengagemang bland barn från tidig ålder. 

Detta är fallet med studien om genomförandet av programmet Reading Education 

Assistance Dogs (READ) i skolor i England. Studien fastställer att detta är en källa till 

glädje och inspiration för barn. Det ger fördelar som återspeglas i deras lärande (Noble & 

Holt, 2018). Samma resultat har Jalongo et al. (2004) visat i sin studie där användningen 

av hundar på sjukhus och i klassrummet leder till ett positivt resultat i barnens 

välbefinnande, både fysiskt och mentalt. 

Didaktik fokuserar på vilka faktorer som påverkar undervisning och lärande samt analys 

och förståelse av dessa faktorer. Förskolläraren ska arbeta målmedvetet med olika 

inlärningsprocesser och det är här de didaktiska frågorna som svarar på vad man ska 

undervisa, varför ska det här undervisas, hur det ska gå till och för vem ska det läras ut 

kommer in (Skolverket, 2019). Dessa frågor blir också relevanta vid HAP. När det gäller 

att föra in en hund i undervisningen behöver frågan ställas om varför det gynnar barnen 

och undervisningen. Verksamheten ska följa läroplanens mål om barns delaktighet och 

inflytande (Skolverket, 2018). Enligt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide 

(2011) kräver detta att pedagogiken i förskolan utgår från barns perspektiv. Detta innebär 

att man utgår från barnet och dess erfarenheter, kunskaper, behov, intressen och åsikter. 

Sommer et al. menar att barnen ska ges möjligheten att aktivt delta i planeringen och 

utvärdering av aktiviteterna. Detta blir att ta i beaktande när hundar deltar i förskolans 

aktiviteter. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) bör flera alternativ erbjudas barn 

för ett bredare spektrum av lärande där miljöer bidrar till en ökning av barns val av 

aktiviteter och lekmönster. Samtidigt poängteras det att barnen ska ges förutsättningar att 

ta initiativ, vara självständiga och kunna arbeta både självständigt och med andra. Barns 

https://terapihundskolan.se/
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intresse bör uppmuntras och lärmiljöerna anpassas så att alla barn kan utvecklas i sin egen 

takt och på olika sätt.  

Nyfikenheten om HAP ligger till grund för detta arbete. Vi ville därför undersöka denna 

typ av pedagogik som ökar i användning. Utifrån egna erfarenheter har vi upplevt att 

hunden kan vara till stort stöd för barn. Vi är också intresserade av detta relativt nya sätt 

att använda sig av hund i barns utbildning. Forskning inom området innehåller få och små 

studier som är svåra att generalisera till större grupp människor. Detta väckte vårt intresse 

att undersöka närmare hur hunden kan användas som ett verktyg i undervisning av barn 

och fördjupa oss i hur detta arbete går till rent praktiskt i förskolans pedagogiska 

aktiviteter. 

 

Syfte och frågeställningar 

Med denna studie avser vi att undersöka om det finns hundteam som arbetar i förskolan 

och belysa det pedagogiska arbete hundförare och hund eventuellt gör i pedagogisk 

verksamhet. Vi vill också ta reda på varför det är motiverat att föra in hund i förskola och 

vilka som får träffa teamet. Syftet med arbetet är att undersöka i vilken omfattning HAP 

används i förskolan. Frågeställningarna för det här arbetet utgår från de fyra didaktiska 

frågor som används i förskolans pedagogiska arbete: 

• Vad används HAP till i förskolan? 

• Varför används HAP i förskolan? 

• Hur används HAP i förskolan? 

• För vem används HAP i förskolan? 

Det är rektorn på förskolan som avgör om HAP ska användas i verksamheten. Då är det 

intressant att undersöka rektorers kännedom om och inställning till att använda HAP i 

förskolan. Ytterligare frågeställningar för undersökningen är: 

• Vilka kunskaper har rektorer om HAP? 

• Vilket förhållningssätt har rektorer till användning av HAP i förskolan? 

Centrala begrepp 

För att tjäna arbetets syfte definieras användning av följande begrepp: 

 

Barn innefattar barnen i förskoleåldern  

Besökshund är hunden som är utbildad för att genom enkla besök ge stöd, motivation, 

aktivitet och sällskap  

HAP är förkortningen för hundassisterad pedagogik 

Hundförare är en person som tillsammans med en hund utför olika uppgifter. 

Läshund är hunden som används som hjälpmedel för barnen för att utveckla läsförståelse 

och läsandet  

Omsorg innefattar barnens välbefinnande och trygghet i förskolan 

Skolhund är hunden som används i en pedagogisk verksamhet som pedagogiskt verktyg 

Social tjänstehund är en särskild utbildad hund som ger stöd till människor inom skola, 

vård och omsorg 
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Litteraturgenomgång 
 

Detta avsnitt inleds med hur vi sökt efter litteratur. Därefter följer hur hunden bistått 

människan ur ett historiskt perspektiv. Vidare sammanförs hundens olika arbetsområden 

där hundens personlighet och utbildning behandlas. Senare behandlas området om barn i 

behov av särskilt stöd när dessa gynnas av hundens närvaro i olika sammanhang. Följande 

beskrivs vilken påverkan hunden kan ha på människan. Därefter redogörs risker och 

regler med användning av hund i förskolan upp. Den sista delen belyser förskolans 

pedagogik och läroplan. 

 

 

Litteratursökning 
 

Informationskällorna som användes i denna forskning stärkte det teoretiska och 

metodologiska stödet för arbetet. Det möjliggjorde också tillgång till och utvidgning av 

kunskap om ämnet som studerades. I sökningen efter relevant information för vårt arbete 

användes flera databaser som Eric (EBSCOhost), DiVA och Gupea. För att utföra en 

effektiv sökning identifierade vi specifika termer av ämnet, det vill säga ett specifikt 

ordförråd. Vi använde oss också av synonymer för de valda orden och olika grammatiska 

varianter. Nyckelord som djurassisterade program, hundterapi, schooldog, barn, lärande 

och didaktik användes. De flesta av nyckelorden skrevs på engelska för att täcka en större 

sökning. Flera termer och symboler som användes i informationssökningsprocessen för 

att utveckla effektivare sökstrategier som trunkera: *...*, frassökning: “...”, or, and 

tillämpades. Sökningen avgränsades också genom att markera Peer Review för att få 

vetenskapligt granskat material. När vi insåg att detta ämne är mycket begränsat inom 

förskolans verksamhet använde vi andra sökmotorer som Google Search för att kunna nå 

bredare informationskällor. Andra källor som användes för forskning var böcker, artiklar, 

både tryckta och publikationer på webbplatser, avhandlingar och uppsatser på 

kandidatnivå. Behandlingen av ovannämnda källor genomfördes genom kritisk analys av 

all förvärvad information, för att utöka kunskap och teoretiskt argumentera för arbetet. 

 

 

Historiskt perspektiv 
 

Redan på 1700-talet användes lantbruksdjur som hästar, höns och kor i England för att 

hjälpa personer med psykisk ohälsa. Det var inte långt efter det som man insåg att även 

katter och hundar kan ge positiva effekter hos människor. Efter båda världskrigen har det 

i USA använts hundar vid rehabilitering av män som led av psykisk ohälsa till följd av 

kriget (Höök, 2010). I början av 70-talet använde psykoterapeuten Levinson sig av hundar 

i sina behandlingar. Han upplevde att patienterna fick ökat förtroende för honom när hans 

hund var närvarande (Serpell, 2010). Senare på 80-talet kom en studie (Friedmann, 

Katcher, Lynch & Thomas, 1980) som visade på de positiva effekter husdjuren kan ha på 

människor. Det är runt den här tiden djurassisterad terapi i framför allt vården får fäste 

(Höök, 2010). Termen terapidjur användes för första gången 1964 av Levinson 

(Levinson, 1997) Han var den första som preciserade de terapeutiska fördelarna med 

kontakt med djur. Levinson dokumenterade hur djur hjälper barnet att hitta en kontinuitet 

i terapiprocessen, med fokus på uppmärksamheten i nuet och framtiden (a.a.). 
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Hundens olika arbetsområden 

Hund som ska arbeta med människor behöver, förutom utbildning tillsammans med 

förare, ha ett intresse för människor. Den ska ha positiva erfarenheter av människor och 

vara intresserad av dessa möten. Personligheten är också viktig då hunden måste vara 

trygg och pålitlig i alla situationer. Den behöver tränas i olika miljöer och socialiseras. 

Hundföraren i sin tur ska kunna utforma aktiviteten efter det behov som finns i det 

specifika mötet med exempelvis ett barn. Det är inte enbart hunden som genomgår 

utbildning utan också dess förare för att arbeta tillsammans (Höök, 2010).  

 

Sociala tjänstehundar (vårdhund/terapihund) är utbildade tillsammans med förare för att 

arbeta inom skola, vård och omsorg. De arbetar målinriktat med psykisk, fysisk, social 

och kognitiv träning där arbetet dokumenteras och följs upp (Terapihundskolan, 2018). 

En social tjänstehund kan hjälpa barn förbättra sin verbala kommunikation, skapa positiva 

relationer till andra, hjälpa barn med lång frånvaro komma tillbaka till skolan. Den kan 

också vara en hjälp för att förebygga beteendeproblematik och utbrott samt underlätta för 

barn att våga prata. Hunden kan inge trygghet för barnet och barn kan även uppleva att 

hunden förstår dem och deras känslor (Zents et al., 2017). Enligt Terapihundskolan 

(https://terapihundskolan.se/skolhund-hundassisterad-pedagogik/) innebär HAP att 

hunden används som ett pedagogiskt verktyg. Det kan exempelvis vara skolhund och 

läshund. Förare, tillsammans med hund, kan få barnet eller barnen att utvecklas enligt 

läroplanens mål. Det arbetet dokumenteras och utvärderas. Personer som utbildar sig till 

att arbeta med hund behöver ha förkunskaper som är relevanta för pedagogiskt eller 

socialt arbete. Även hunden behöver förkunskaper som att vara utbildad besökshund 

(Terapihundskolan, 2018). En skolhund kan arbeta i förskola och skola med att öka 

motivation och självkänsla hos barn. Hundteamet kan också bidra till ökad fysisk aktivitet 

och samspel samt motivera barn med skrivning och matematik 

(https://stockholm.hundenshus.se/course/terapi-skolhundsutbildning-13-14-12-

2019/). Det finns olika möjligheter för förare och hund att utbilda sig i Sverige beroende 

på vilket sätt de senare ska arbeta. En av dem utbildningarna är Reading Education 

Assistance Dogs (READ) där hunden blir certifierad som läshund. Då kan förare och hund 

gå in som team och hjälpa och stödja barn med lästräning 

(http://www.vardhundskolan.se/read.html). Noble och Holt (2018) menar att när hundar 

är närvarande ökar glädjen och motivationen hos barn vid läsövningar. En effekt som kan 

hålla i sig även utanför skolan. Programmet baserar sin prestation på skapandet av 

känslomässiga band mellan läsare och hundar som är speciellt tränade att arbeta med barn. 

När barn läser högt för en hund upplever de att det skiljer sig från att läsa för en vuxen 

och på så sätt att de känner sig ha mer kontroll över situationen. Hunden har en lugnande 

inverkan på barn samtidigt som den är ett viktigt verktyg för lärande. Barnen upplever att 

de inte blir dömda och känner kravlös kärlek från hunden (Noble & Holt, 2018; Zents, 

Fisk & Lauback, 2017).  

 

 

Hundens positiva påverkan på människan 

Oxytocin är ett aktivt hormon i hjärnan hos både människor och hundar (Handlin, Nilsson, 

Ejdebäck, Hydbring-Sandberg & Uvnäs-Moberg, 2012). Hormonet kan bidra till minskad 

stress, stärka sociala relationer, skapa förtroende och i allmänhet bidra till en känsla av 

välmående. Fysiska fördelar har också registrerats såsom minskat blodtryck, förstärkning 

av muskler och ökad rörlighet (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012; Uvnäs-

https://terapihundskolan.se/skolhund-hundassisterad-pedagogik/
https://stockholm.hundenshus.se/course/terapi-skolhundsutbildning-13-14-12-2019/
https://stockholm.hundenshus.se/course/terapi-skolhundsutbildning-13-14-12-2019/
http://www.vardhundskolan.se/read.html
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Moberg, 2000). Uvnäs-Moberg (2000) förklarar att positiva sociala interaktioner mellan 

barn och djur har varit relaterade till hälsofrämjande effekter och frisättning av oxytocin 

som svar på sociala stimuli. Vidare menar författaren att oxytocin kan frigöras bland annat 

vid beröring av djur vilket leder till att inlärningen kan förbättras då stressnivåerna 

sjunker. I Kropp och Shupps (2017) litteraturgenomgång av forskning om hundens 

påverkan i klassrummet betonas att hundar i sig inte kan behandla trauma. Däremot kan 

hunden lindra ångest och vara ett verktyg för att skapa trygghet hos barnen. Detta stöds 

av Handlin et al. (2012), att den icke-hotande ömsesidiga fysiska kontakten mellan hundar 

och människor har gynnsamma och lugnande effekter för båda parter. När det gäller 

fysisk aktivitet och motorik spelar hunden en betydande roll. I Gee, Harris och Johnsons 

(2007) studie visar de hur närvaron av en terapihund fungerade som en effektiv motivator 

för barnen, som presterade bättre i olika grovmotoriska uppgifter. Det vill säga 

kreativiteten förbättrades och gemensam lek underlättades. Andra områden som 

förbättrades var finmotorik, uppmärksamhets- och koncentrationsförmågan samt visuellt 

minne, resonemang och rumslig orientering (a.a.). 

 

 

Barn i behov av särskilt stöd 
 

För barn i behov av särskilt stöd kan det vara svårt att förstå sociala koder vilket ofta leder 

till svårigheter med att utveckla nära relationer (Hill, Ziviani, Driscoll & Cawdell-Smith, 

2019). När det gäller barn i behov av särskilt stöd har användningen av hund lett till 

positiva resultat i barnets allmänna utveckling. Det kan också vara enklare för dessa barn 

att utveckla meningsfulla relationer med djur (Prothmann, Ettrich & Prothmann, 2009). 

Gee et al. (2007) hävdar att djurens närvaro hjälper barn att sänka sin ångestnivå och 

underlättar för dem att övervinna psykologiska barriärer. Hunden varken värderar eller 

bedömer barnen. Detta kan ge en känsla av tillgivenhet, säkerhet och lugn som hjälper 

dem att förmedla sina känslor samt att reducera stress och lindra depression (Connor & 

Miller, 2000; Gee et al., 2007). Barn med autism har ofta svårt med ögonkontakt och 

delad uppmärksamhet med andra människor De kan lära sig att fokusera och behålla 

ögonkontakt med hjälp av en terapihund (Mockler, 2010; Stevenson et al., 2015). I en 

studie, där sex barn med behov av särskilt stöd deltog, visades hur deras känslomässiga 

stabilitet och lärande förbättrades med integrationen av en hund i en lärandemiljö. Den 

gav dem möjlighet att utveckla respekt, ansvar och empati. Närvaron av hund i barns olika 

aktiviteter i skolmiljö visade sig förbättra samarbete och kommunikation mellan barn och 

andra i sin omgivning som lärare, familjemedlemmar och kamrater (Anderson & Olson 

2006). 

 

 

Möten med hund: risker och åtgärder 
 

Idag förekommer fler pälsdjur än tidigare. Det gäller både i hemmen och på offentliga 

platser, speciellt inom skola, vård och omsorg (Astma- och Allergiförbundet, 2016; 

Socialstyrelsen, 2014). Kontakt mellan djur och människor ger för det mesta en positiv 

upplevelse men det går inte att bortse från några potentiella risker. Det kan vara zoonoser, 

det vill säga sjukdomar som smittar mellan djur och människor, allergier och bett. 

Allergier är det som främst framställs som fara när det gäller interaktion mellan djur och 

människa. Det är olika saker hos ett djur som kan framkalla allergiska reaktioner såsom 

exempelvis mjäll, saliv, hår och urin.  
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Det är inte alla människor som tycker om djur. I vissa kulturer anses hundar vara orena 

(Jalongo, 2008; Lane & Zavada, 2013). Människor kan också lida av hundfobi och det 

kan finnas en rädsla för att hundar ska bitas. Det saknas ofta kunskaper hos lärare om 

vilka regler och policys som råder angående om att ha djur i klassrum (Rud Jr & Beck, 

2003). Det kan vara så att tron är att det inte är tillåtet även om det inte finns framtagna 

riktlinjer (a.a.). Astma och Allergiförbundets (2016) grundpolicy är att pälsdjur inte ska 

förekomma i förskolan. De anser vidare att när djur används i särskilt syfte, exempelvis 

när en läshund besöker en förskola, ska hunden vistas i en kontrollerad miljö. Det vill 

säga en avgränsad del av byggnaden med separat ingång. Det kräver god planering och 

tydliga rutiner för dem som besöker hunden så att inte allergener förs vidare. Hunden ska 

inte röra sig fritt och det ska tydligt framgå att verksamheten har djur i sina lokaler (a.a.). 

Socialstyrelsen (2014) har tagit fram vägledning för hundar i vård och omsorg där de 

poängterar att säkra kvalitén i en verksamhet som tar in hund genom att använda adekvat 

utbildade hundteam. Verksamheterna ska också följa de föreskrifter och det 

regelverk som finns beträffande användandet av hund i vård och omsorg (a.a.). Det 

behövs allmänna riktlinjer och kunskaper gällande hundteamets utbildning för 

deltagarnas säkerhet och välmående när hundar är närvarande (Fine, Tedeschi & Elvove, 

2015). Riktlinjerna bör utgå utifrån forskning. Samtidigt som den forskning som utförs 

måste utformas med mer noggranna och omfattande metoder samt upprepas och vara mer 

omfattande (Gee, Griffin & McCardle, 2017). Riskerna som kan förekomma i möten med 

hund kan begränsas genom att noggrant välja ut det djur som används i verksamheten. 

Hunden ska inte röra sig fritt utan befinna sig i en kontrollerad miljö. De som ska möta 

hunden ska informeras för att få kunskap om de potentiella risker som kan finnas (Brodie, 

Biley & Shewring, 2002). Barn kan ha svårt att läsa hundens kroppsspråk och deras 

beteende kan göra hunden osäker. Därför ska de aldrig lämnas själva med hunden. Barnen 

behöver få en introduktion till hunden och hur man bemöter den. Detta för att mötet ska 

ske på ett säkert och tryggt sätt (Jalongo, 2008). När hunden ska arbeta med barn är det 

bra med olika förberedelser. Det kan handla om att bestämma vem som ska möta hunden 

och var de ska mötas. Hundförare behöver också vara uppmärksam på barns beteende när 

de möter hunden och behöver tala om för barnen hur man gör i möte med en hund. När 

barnen har beteendestörningar behövs nära övervakning. Dessutom behöver även hunden 

tillsyn så att den inte utsätts för faror och blir utarbetad (a.a.).  

 

Utbildade sociala tjänstehundar är tränade för att möta människor i rullstol och andra 

hjälpmedel (Jalongo et al., 2004). Det är viktigt att alla är insatta i vad närvaro av hunden 

medför. Det kan innebära att informera föräldrar/vårdnadshavare till barnen som ska möta 

hunden och att de har givit sitt medgivande. Det är också viktigt att välja utbildade 

hundteam. Hunden ska vara frisk samt ha ett stabilt temperament och förutsägbart 

beteende. Barnen som ska träffa hunden behöver också få lära sig hur man beter sig mot 

en hund och inte närmar sig eller klappar hunden på ett sätt som är olämpligt (a.a.). Enligt 

Socialstyrelsen (2014) finns det inte allergisäkra hundar. Däremot menar Socialstyrelsen 

att mängden allergener kan variera beroende på ras och antal djur. Allergiska reaktioner 

kan minimeras genom att bada hunden inför varje möte (Lane & Zavada, 2013). Andra 

aspekter att tänka på är tvätta händerna efter mötet med hund, tvätta till exempel filtar 

som hunden kommer i kontakt med och befinna sig utomhus. Det kan minska de risker 

som kan finnas (Friesen, 2010; Lane & Zavada, 2013).  
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Pedagogik och läroplan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) poängteras att verksamheten ska utgå från 

barnens intresse, erfarenheter och lägga grunden till ett livslångt lärande. Barns lust att 

lära ska mötas med olika förutsättningar för att gynna lärande- och utvecklingsprocesser. 

Dessutom är omsorg en del av förskolans utbildning som innebär att erbjuda barnen 

trygghet och välbefinnande (a.a.). Håkansson, Palmgren Karlsson, Sallander och 

Henriksson (2008) nämner djur som redskap till motivation i undervisningen där de 

verkliga och meningsfulla uppgifterna vid aktiviteter runt djuren bidrar till en 

lärandemiljö. Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) betonar att leken är viktig i barnets 

inlärning och utveckling. Lekens betydelse beskrivs i samband med barnens utveckling 

och lärande där fantasi, kommunikation, inlevelse, förmåga till symbolisk tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem stimuleras. Detta överensstämmer med 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) där de beskriver att lek och lärande består av 

gemensamma drag där valmöjligheter, lust och meningsskapande tar plats. Barnens lek 

ses som en självständig aktivitet där barnens utveckling sker fysiskt, moraliskt och 

intellektuellt (Lindqvist, 1996). Leken symboliserar möjligheten att komma in i 

kunskapens värld och representerar en uppsättning utmaningar som lockar barnets 

motivation och uppmärksamhet. Pramling Samuelsson (1983) beskriver att barns lärande 

går från det konkreta till det abstrakta: att göra, att veta, att förstå. Studier om leken har 

olika fokus som kroppen, beteende, kommunikation, relationer, erfarenheter (Löfdahl, 

2004). Pramling och Wallerstedt (2019) visar i sin studie att barn söker, utforskar, testar 

och upptäcker världen för sig själva genom leken vilket blir ett effektivt instrument för 

lärandet. Sommer et al. (2011) understryker behovet att erbjuda barnen erfarenheter som 

skapar mening och förståelse som ger dem möjlighet att erfara sin omvärld. Författarna 

poängterar att nya vägar bör hittas för att genom en aktiv undervisning utveckla barnens 

förståelse av sin omvärld.   

Studien av Noble och Holt (2018) har visat att hund i förskolan kan hjälpa barnet i en 

mängd olika övningar som till exempel genom läsning. I programmet READ får barnen 

hitta motivationen till att läsa och förbättra sina läskunskaper i närvaro av läshund. Det 

leder till sänkt prestationsångest och läsningen sker i en lugn och avkopplande miljö 

(a.a.). Den grundläggande inlärningsprocessen kan förbättras när en hund används som 

pedagogiskt verktyg i klassrummet. Studier som Gee, Crist och Carr (2010) och Gee et 

al. (2012) belyser hur hunden i klassrummet hade positiv påverkan på barnens motivation 

att utföra olika uppgifter. Barnens minneskapacitet och genomförandet av instruktioner 

gav bättre resultat i den grupp där hunden var närvarande. Gee et al. (2010) argumenterar 

för att hund kan fungera som en modell för gott beteende i en mängd olika situationer, 

och potentiellt i en mängd olika populationer. Eftersom provgruppen var liten och endast 

en hund användes i studien kan dock författarna inte generalisera resultaten vilket 

poängteras med behov av ytterligare forskning för att undersöka generaliserbarheten hos 

detta grundläggande resultat. Samma positiva resultat fick Daly och Suggs (2010) i sin 

empiriska studie om lärarnas erfarenheter och attityder när det gäller användning av 

husdjur i klassrummet. Daly och Suggs kunde visa på att närvaro av djuren i klassen 

bidrog till ökad empati och socioemotionell utveckling hos barn. Djuren fungerade som 

katalysatorer för barnen i deras skrivande och samtal. Det främjade också moralisk 

medvetenhet och hur de ska behandla andra människor och djur. 
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Teoretiskt perspektiv 

Detta arbete utgår från ett didaktiskt perspektiv. Det innebär processen att planera, 

genomföra och utvärdera undervisning och beakta de didaktiska frågorna: vad, varför, 

hur och för vem? (Cronqvist, 2018). Enligt Svedner och Säfström (2000) baseras didaktik 

på olika val som har potentiella konsekvenser för studentens lärande och socialisation, i 

det här fallet barnen i förskolan. Människor lär sig genom erfarenhet men detta är inte 

tillräcklig. Undervisning behöver också kompletteras med teori (a.a.). Vidare menar 

Svedner och Säfström att didaktikens olika delar såsom ämnes- och pedagogisk teori och 

erfarenhet bidrar till en optimering av undervisningsprocessen. Didaktik innefattar minst 

två personer och ett innehåll som angår dem i en viss situation som exempelvis en lärare 

med en grupp barn i en undervisningssituation (Pramling & Wallerstedt, 2019). Det krävs 

planering för att kunna svara på de didaktiska frågorna för att genomföra pedagogiskt 

arbete. För att veta vem eller vilka barn som ska undervisas behövs kännedom om dem 

som ska undervisas. Det kan svara på vad undervisningen ska ha för innehåll. Därefter 

kommer frågan hur detta ska genomföras på bästa sätt för var och en av barnen. De val 

som görs angående undervisningen utgår från ett varför för att kunna motiveras. 

Didaktikens tredje fas, efter genomförandet, består av utvärdering där läraren reflekterar 

över processen för att den ska kunna utvecklas (Cronqvist, 2018). Didaktik berör intresset 

av undervisningsinnehållet. Undervisningen ska inte ske som en envägskommunikation 

där läraren lär elever utan läraren ska vara mottaglig för barnets perspektiv och kunskap. 

Det är en interaktion i en gemensam lärsituation där deltagarna går in med olika förståelse. 

Det innebär att alla som deltar i en situation också lämnar den med olika kunskap, 

erfarenhet och lärande (Pramling & Wallerstedt, 2019). 

 

Metod  

I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som användes för att uppnå undersökningens 

syfte. Litteratursökning, urval och tillvägagångssätt för genomförande av intervjuer och 

enkäten redogörs i separata avsnitt. Där beskrivs även den databearbetning som utförts. 

 

Urval och tillvägagångssätt 
 

Detta arbete har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Stukát (2011) föreslår 

användning av flera metoder, en metodtriangulering, som belyser området på ett mer 

omfattande sätt. Metodtriangulering innebär att jämföra data genom olika metoder som 

till exempel intervjuer, frågeformulär eller utvärdering. Båda ansatserna är utformade för 

att förstå och presentera beteenden eller handlingar, bakgrund och konsekvenser ur olika 

perspektiv. Med andra ord har metodtriangulering potential att avslöja den information 

som kan kvarstå om en enda datainsamlingsprocedur i en studie används (Stukát, 2011). 

Därför har metoderna för insamling av data för denna undersökning varit intervjuer av 

semistrukturerad karaktär och enkät.  

 

För att genomföra undersökningen på ett korrekt och etiskt sätt har vi utgått från det 

forskningsetiska ramverket (Vetenskapsrådet, 2017) om grundläggande 

individskyddskrav som finns. Dessa krav består i att ge deltagarna information om 

undersökningen och få deras samtycke att delta. Därtill kommer krav på konfidentialitet 
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som innebär att det material och uppgifter som samlas in till undersökningen inte får 

användas av andra eller lånas ut (a.a.). Intervjudeltagarna och respondenterna till enkäten 

fick information om arbetet och kontaktuppgifter (Bilaga 1 och Bilaga 2), att deltagandet 

var frivilligt och deras rätt att avsluta deltagandet i undersökningen när som helst. De 

personer som intervjuades fick via en blankett ge sitt samtycke (Bilaga 3). 

Respondenterna blev informerade att deras svar skulle behandlas anonymt. Det materialet 

som samlades in får enbart användas i forskningssyfte och inte föras vidare enligt god 

forskningssed (a.a.).  

 

Intervjuer 

 

Baserat på intervjuer av utbildade hundförare ville vi undersöka om HAP är en del av det 

pedagogiska arbetet i svensk förskola och i så fall hur detta kommer till uttryck. Med en 

enkät riktad till förskolerektorer ville vi också undersöka deras förhållningssätt till HAP 

och deras kunskap i ämnet. Ansatsen är kvalitativ vilket innebär att resultaten inte är 

mätbara utan data består av verbala eller skrivna formuleringar (Backman, 2008). Vikten 

ligger på att tolka, beskriva och förstå resultaten snarare än kvantifiera dem (Stukát, 

2011). Detta tillvägagångssätt går från det specifika till det allmänna, eftersom forskaren 

kan analysera en begränsad mängd data för att föreslå begrepp som innehåller en 

fullständig förklaring eller beskrivning av ett fenomen. Denscombe (2014) resonerar att 

en kvalitativ analys inte uppstår av sig själv utan görs av forskaren då det är en mer 

subjektiv och omfattande strategi för att studera problem. Det bygger på den icke-

statistiska analysen av data och lägger sedan fram förslag till tolkning. Genomförande av 

semistrukturerade intervjuer menar Stukát (2011) ger möjligheter att komma längre och 

djupare i intervjuerna där samspelet mellan båda parter kan utnyttjas för att få så detaljrik 

information som möjligt. Intervjuaren kan anpassa följdfrågorna beroende på situationen 

och respondenten. Svaren kan följas upp på ett individualiserat sätt till skillnad från 

strukturerade intervjuer, där frågorna är fastställda i förväg (Bryman, 2011). Det lämpade 

sig därför bäst med semistrukturerade intervjuer i denna undersökning då vi ville skapa 

ett öppet samtal för att få djupare inblick i det som vi ville undersöka.  En intervjuguide 

(Bilaga 4) arbetades fram som stöd för genomförandet av intervjuerna. Samtidigt fick 

respondenterna möjligheten att bidra med egna idéer och tankar som gynnade 

intervjuarens kunskap om HAP. Våra frågor arbetades fram ur ett didaktiskt perspektiv. 

Det innebär att frågeställningarna i intervjuguiden kring HAP ämnade svara på 

hundteamets bakgrund, utbildning och deras arbete utifrån de didaktiska frågorna: vad, 

varför, hur och för vem. 

 

Bryman (2011) nämner ett målinriktat urval som bästa metod för att nå relevanta personer 

för undersökningens mål. Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson 

(2008) menar att strategiskt urval är att vända sig till de som har mer kunskap i det som 

undersöks. Eftersom användning av HAP i svenska förskolan är begränsat blev detta urval 

den mest lämpliga för undersökningen. Det totala antalet deltagare vi kunde komma i 

kontakt med för att intervjua bestod av fyra utbildade hundförare med erfarenhet att arbeta 

som hundteam i förskolan eller förskoleklass. I resultatdelen benämns de som deltagare 

A, B, C och D. Alla deltagarna var kvinnor bosatta i olika städer i Sverige. Kontakten 

med hundförare som arbetade med HAP inom förskolan var inte en lätt process eftersom 

HAP är inte så vanligt i förskolan. Därför använde vi alla källor vi hade tillgång till för 

att kunna nå så många hundförare som jobbade med HAP som möjligt. Sociala medier 

som Facebook användes genom inlägg i relevanta grupper (Bilaga 5). Google Search, 

telefonsamtal och blogginlägg användes också för att hitta och nå ut så långt som möjligt 
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för att få deltagare till intervjuer. Utbildningsaktörer av hundteam delade vår förfrågan 

efter intervjudeltagare i sina interna nätverk, ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 

2014). Det innebär att personerna i urvalet har rekommenderats av andra personer och 

inte är slumpmässigt utplockade. Det blir en så kallad snöbollseffekt där forskaren ber 

om hjälp för att identifiera andra människor som har ett liknande intresse eller utför 

samma uppgifter, i detta fall HAP. När vi hade kommit i kontakt med hundförare och 

kommit överens om deltagandet skickades informationsblankett (Bilaga 1) och 

samtyckesblankett (Bilaga 3) till dem via e-post. En av deltagarna hade inte möjlighet att 

genomföra en intervju så intervjuguiden (Bilaga 4) skickades via e-post och deltagarens 

svar mottogs på samma väg. De andra tre deltagarna intervjuades vid olika tillfällen var 

för sig och intervjuerna genomfördes som videosamtal via den sociala plattformen 

Facebook Messenger som ett trepartssamtal. Alla intervjuer spelades in med hjälp av ett 

röstinspelningsprogram i var respektive datorer och varade mellan 45 - 70 minuter. Att 

spela in intervjuerna gav oss möjligheten att vara uppmärksamma på informationen och 

vara fokuserade på informanternas uppfattning av intervjun. Bryman (2011) 

uppmärksammar detta genom att betona vikten av att vara närvarande i samtalet.  

 

 

Databearbetning av intervjuer 
 

Vi valde att skriva ut intervjuerna istället för att transkribera dem och långa meningar 

omformulerades. Det på grund av relevans för resultaten som kom fram i undersökningen. 

Detta beskriver Kvale och Brinkmann (2009) som meningskoncentrering. Det vill säga 

vi lade vikt på det som sades i intervjun som var relevant för syftet och frågeställningen i 

undersökningen. Vi förkortade och sammanställde olika meningar och valde 

att exempelvis inte skriva ut utfyllnadsord eller sådant som uppkommit i intervjun som 

inte hade med undersökningen att göra. Kvale och Brinkmann betonar att 

analysprocessen redan börjar med att lyssna på inspelningen av intervjun eller skriva 

anteckningarna mer noggrant. En av de största nackdelarna som Kvale och Brinkman 

tillskriver intervjuer är att dessa är tidskrävande, inte bara när de utförs, utan också när de 

skrivs ut. Trots detta valde vi att skriva ut intervjuerna i sin helhet eftersom intervjuerna 

hade en semistrukturerad karaktär där det fanns en stor variation i innehållet.  

 

Intervjuerna skrevs ut för att analyseras, kodas och reflekteras över för att se mönster och 

teman i materialet. I kvalitativ forskning är kodning en del av dataanalysprocessen, en 

analysmetod (Kvale & Brinkmann, 2009) där nyckelord söks i data. När uppgifterna har 

kodats är det nödvändigt att gå tillbaka till rekontextualisering av data. Det vill säga, de 

väsentliga delarna av texten som kommer av kodningsprocessen och som är relevanta för 

studien analyseras och tolkas ytterligare. Med detta menar Kvale och Brinkman att 

kategorierna bör återspegla de intervjuade personernas erfarenheter. Enligt vårt syfte och 

våra frågor i undersökningen valde vi att söka i intervjuerna efter svar som kunde 

klassificeras enligt de fyra didaktiska frågorna. Resultaten av data analyserades utifrån 

den litteratur och forskning som togs fram som underlag för arbetet samt utifrån ett 

didaktiskt perspektiv. Svar som inte var signifikanta för undersökningen uteslöts. 

Databearbetningen skedde i Google Documents där vi båda hade åtkomst till dokumentet 

i realtid på var sitt håll för att analysera och reflektera över materialet. Även den skriftliga 

intervjun lades i ett sådant dokument. Detta var en process som upprepades för att 

noggrant undersöka datainsamlingen. Därefter kunde mönster i materialet kodas med 

hjälp av färgmarkeringar. Utifrån de koder som skapades under analysens gång kunde 

dessa kategoriseras i olika teman för att senare presentera det i resultatet. 
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Enkäten 

 

Syftet med enkäten var att ta reda på den allmänna kunskapen hos förskolerektorer om 

HAP och deras förhållningssätt gentemot att använda denna pedagogik i förskolan. 

Rektorernas e-postadresser är en offentlig handling och tillgängliga på kommunens och 

förskolornas webbplatser och kunde därför användas till undersökningens ändamål. Enkät 

som insamlingsmetod ger möjlighet att samla in uppfattningar och synpunkter kring en 

begränsad frågeställning (Hjalmarsson, 2014). Det är en kvantitativ ansats vilket innebär 

att det man undersöker är mätbart (Backman, 2008). Mängden data är vanligtvis av större 

mängd jämfört med kvalitativ ansats då det ofta handlar om några få antal (Stukát, 

2011). Med en kvantitativ ansats ville vi få en mer detaljerad information för att senare 

analysera och göra jämförelser på ett objektivt sätt. Detta innebär att egna tolkningar och 

synpunkter inte har någon plats i den. Denscombe (2014) påpekar att enkäten ger konkreta 

data och den är lätt att utföra. Det gör att grupper och individer kan jämföras direkt. Syftet 

är att kunna få insikt i ett ämne genom respondenternas svar. Enkäten gav möjligheten att 

nå en större målgrupp som i sin tur ledde till en större mängd material. Med denna metod 

var det möjligt att identifiera en serie vanliga element, logiskt strukturerade, som gav 

vägledning vid tidpunkten för undersökningens genomförande. Nackdelen med metoden 

är att det inte finns någon möjlighet för uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). För att 

komma till rätta med detta så långt det går med denna typ av 

undersökningsmetod, formulerade vi frågorna så att respondenterna gavs flera 

svarsmöjligheter och kunde då ge mer ingående svar på arbetets undersökningsfrågor. 

 

Enkäten (Bilaga 6) formulerades som en webbenkät via Google Formulär och den var 

tillgänglig 27 oktober 2019 - 29 november 2019. Den skickades som en länk via e-post 

(Bilaga 2) enskilt till varje rektor. I detta mejl presenterade vi oss själva, syftet med vårt 

arbete och till vem enkäten var riktad till. Tiden som enkäten var beräknad att fyllas i var 

nämnd samt att uppgifterna i den skulle behandlas anonymt och bara användas i detta 

arbete. Vi förklarade också hur materialet skulle förvaras och att arbetet skulle sparas i 

DiVA databas. Båda våra och handledarens kontaktuppgifter var angivna. Av 202 

förskolor i en svensk kommun kontaktades 101 rektorer. Eftersom vissa rektorer kan 

ansvara för flera förskolor bidrog detta till att en del förskolor inte kontaktades. Förskolor 

där det inte tydligt framgick vem som var rektor valdes bort. Av dessa 101 rektorer var 

det 39 som svarade på enkäten. Enkäten består av både slutna och öppna frågor. Slutna 

frågor består av givna svar för respondenten att besvara vilket gör att det går fortare att 

analysera (Bryman, 2011). Användandet av slutna frågor ökar jämförbarheten i de svaren 

som undersöks (Löfdahl et al., 2014). Vi använde oss av flervalsalternativ och skalor för 

ifyllandet av enkäten (Bilaga 6). För att ge respondenten möjlighet att utveckla sitt svar 

eller ange ett annat, kompletterades vissa frågor med öppna frågor. Dessa ger utrymme 

till svar eller reaktioner som inte förutsågs när frågorna formulerades (a.a.). Nackdelen 

med öppna frågor menar Bryman (2011) är att det tar längre tid att bearbeta men svaren 

får en större variation än om slutna frågor skulle användas. Enkäten består av fem delar 

och inleds med en introduktion av oss själva, information om undersökningen och 

enkäten samt kontaktuppgifter. Därefter besvarar respondenten bakgrundsfrågor och om 

denna har kännedom om HAP. Sedan besvaras enkäten olika beroende på om 

respondenten svarat ja eller nej angående erfarenhet av HAP i förskolan. Enkätens 

avslutande fråga, om respondenten önskar att det fanns mer information kring HAP, 

besvaras av alla respondenter. 
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Databearbetning av enkäten 
 

Enkätens resultat bearbetades via ett gratis internetverktyg kallad för Google Formulär. 

Detta är ett verktyg för att samla information enkelt och effektivt. När enkäten fylls i via 

Google Formulär sammanställs resultaten automatiskt i programmet. Resultaten 

presenteras i programmet i form av data och diagram. Det är även möjligt att analysera 

resultat av varje fråga enskilt, enskilda respondenternas svar eller få en sammanfattning 

av resultaten. Detta gjorde det möjligt för oss att utifrån ett didaktiskt perspektiv göra en 

analys och reflektion av de data som samlades in. Datainsamlingen låg sedan till grund 

för resultatet av vår undersökning.  

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av undersökningen. De redogörs för i två avsnitt, det 

första för intervjuerna och det andra för enkäten.  

 

Resultat intervjuer 
 

Resultaten för intervjuerna redogörs utifrån de didaktiska frågorna som används i 

förskolans pedagogiska arbete: vad, varför, hur och för vem? Undersökningens resultat 

har delats i tre huvudkategorier baserat på den arbetsprocess i tre steg som krävs för att 

svara på de didaktiska frågorna i det pedagogiska arbetet. Enligt Cronqvist (2018) består 

denna process av: planering, genomförande och utvärdering. 

Planering 

För att införa och använda HAP i förskolan krävs planering och förberedelser. De hundar 

som ska användas i verksamheten bör vara utbildade sociala tjänstehundar. Deltagarna 

som intervjuats har olika bakgrund som barnskötare, hundinstruktör, förskollärare, lärare 

och rektor. De betonade att förare och hund är ett team och att hunden aldrig arbetar själv 

med barnen. De hundar som används i arbetet måste vara kvalificerade för att arbeta med 

barn och därför genomför hundarna ett lämplighetstest innan de fullföljer utbildningen. 

Deltagaren C menar att “Det är ju en kvalitetssäkring av vårt jobb.”. Deltagare A 

förklarar: 

 
...att det är en hund som är lämplig och som gillar främmande människor, gillar 

att bli klappad och är social och trygg i sig själv. Det är ju liksom grunden, annars 

har man ju inget att jobba på, i alla fall inte i den här branschen. 
 

Hur hundteamet hamnar i förskolan för att arbeta där kan ske på olika sätt. Det kan vara 

att förskolan hyr in teamet per timme. En del arbetar i förskolan som förskollärare eller 

rektorer med eget hundintresse som väljer att utbilda sin hund för att vidare arbeta som 

hundteam i sin egen verksamhet. Det kan även vara så att det görs en ansökan om 

hundteam. Deltagare C beskriver att läraren gör en ansökan för att kunna använda hunden 

som anpassning för ett barn. Då görs en pedagogisk planering utifrån vilka insatser barnet 

behöver. Det är rektorer som tar beslutet att föra in hund i verksamheten. Inställningen 

till att göra det enligt deltagarna skiljer sig. En del är positiva, andra är mer tveksamma. 

Det skiljer också mellan förskolor hur noga man följer bestämmelserna. Deltagarna 

uttryckte att den tvekan som rektorer kan ha inför HAP kan bero på okunskap för vad 

hunden kan göra i förskolan. Deltagaren B menar att det kan vara svårt för rektorerna och 
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även personalen att förstå vad syftet är med att arbeta med hund eller hur hundteamet 

arbetar. Deltagaren A förklarar att rektorerna behöver vägledning i detta ämne: 

... vad som händer när man tar in en hund, vad som händer med barnen för att 

verkligen förstå. Är man ingen hundmänniska eller kanske inte ens djurmänniska 

så är det nog väldigt svårt att förstå. Jag tror att det handlar om kunskapsbrist. Vi 

behöver sprida den här kunskapen och vad hunden kan göra på riktigt.  

 

Riskbedömning 
 

Det är viktigt att göra en riskbedömning i förskolan och att det ska finnas klara direktiv 

nedskrivet vad det gäller exempelvis hygien, säkerhet och att hunden är utbildad. Detta 

är något som alla intervjudeltagarna belyser som viktigt. Deltagaren A beskriver “Alltså 

jag kommer alltid dit på ett första möte utan hund och då skriver vi på lite papper …. dels 

gör vi klart riskanalysen tillsammans och sen skriver de på hygienavtal…”. Hur detta görs 

skiljer sig mellan kommunerna. Det som deltagarna nämner och som upplevs av andra 

som största risker är hundrädsla och allergier. De nämner också att det ofta går att lösa. 

Deltagaren A svarade att “Jag tycker det, allergier stöter man på egentligen överallt men 

även hundrädsla måste man ju respektera och ta på allvar.” 

När det gäller allergier finns det olika riktlinjer och åtgärder som följs. Deltagaren B badar 

hunden inför varje möte med ett speciellt sorts schampo som tar bort många av 

allergenerna och använder ett eget underlag för hunden att ligga på. Deltagare D nämner 

säkerhetsaspekter att ha valt en hund som inte fäller och som duschas en gång i veckan 

för att kunna hålla de hygienkrav som finns. Deltagare A berättade att ett uppdrag fick 

avbrytas eftersom det började ett barn med allergi på förskolan. Det hade inte gjorts någon 

riskanalys eller förberedelser för att ta emot hund i förskolan. Vidare menar deltagaren 

att även om hunden är bra för många barn så får det inte drabba ett annat barn på ett 

negativt sätt. Enligt deltagarna kan de regler som behandlar hygien se olika ut beroende 

på huvudmannen, rektorn eller kommunen. Olika krav för att föra in hunden i förskolan 

kan vara att hunden ska ha en egen ingång. Handfat ska finnas tillgängliga med tydliga 

handhygiensregler nedskrivna. Om hunden uppehåller sig inomhus ska den lämpligen ha 

sockar på tassarna. Hunden ska inte heller lämnas själv med barnen. Risker kan även 

finnas för hunden i mötet med barnen och därför är det viktigt att förbereda barnen inför 

hundmötet.  

När man planerar för användande av HAP ska även hundens välbefinnande tas i 

beaktande. Det vill säga att den inte får arbeta för länge åt gången. Tiden beror på hundens 

behov, ungefär 45 - 60 minuter. Det är viktigt enligt deltagarna att vara lyhörd och kunna 

läsa av sin hund och hur den mår. Deltagaren B menar att “Det är en levande varelse 

liksom så man måste se till att det funkar.” Deltagare D berättar om vikten att även hunden 

kan hamna i utsatta situationer om inte barnen lär sig vad kan göras och inte göras mot 

en hund “...de får inte bara ta tag i ett öra och vrida runt och gör de det så måste det finnas 

en vuxen till, för (hundens namn) kan dra sig undan helt ifall det är ett barn som drar i 

örat.”  

Hunden kan inte röra sig som den vill i lokaler som till exempel att passera 

mottagningskök. Därför behövs vissa anpassningar av lokaler och miljön. Deltagaren D 

förklarar att de har lyckats lösa det genom att använda ena entrén i förskolan till hunden 

och den har en egen hörna med handfat där planerade aktiviteter med hunden kan hållas. 

Hundförare håller mycket av aktiviteterna utomhus. Det finns anpassningar som 
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förskolan kan göra, som att ha tillgång till ett visst rum eller en del av förskolan, för att 

kunna vara inomhus när det är exempelvis mycket kallt ute.  

 

 

Information till föräldrar och barn  
 

Innan hunden kan komma till förskolan, ska föräldrarna/vårdnadshavarna till de barn som 

ska träffa hunden, ge sitt medgivande. Deltagaren D menar att det ska tydligt framgå för 

alla föräldrar att en hund ska vara med i planerad verksamhet och vad det innebär. Det 

händer att vissa föräldrar är emot att barnen träffar hunden. Det kan bero på exempelvis 

kulturella skillnader där hundar anses vara orena. Det kan också bero på rädsla för 

allergier och oro för att hunden ska bitas. När barnen ska träffa hunden kan de förberedas 

individuellt eller i grupp. Förskolepersonalen eller hundföraren introducerar hunden till 

barnen via samtal utan hundens närvaro. Samtalet kan handla om vad hunden gillar eller 

är rädd för och hur barnen ska bete sig med hunden. Deltagaren D menar att detta kan 

kompletteras med bilder på hunden och föraren: 

 
...man trycker upp bilder, man träffar barnen i smågrupper, man berättar: Här har 

vi (hundens namn). Hen ska jobba här på förskolan och redan där kan man 

stämma av med visa bilder från när hunden ligger och sover i sin säng och när 

hunden hoppar i skogen … 

 

Genomförande 

 

Vad 
 

Deltagarna i intervjun har använt HAP till något som behöver stärkas hos enskilda barn 

eller i grupp. Det kan vara socialt samspel, värdegrundsarbete, turtagning eller matematik. 

Hundteamet kan också arbeta med språk, välbefinnande, motivation, omsorg, 

koncentration, motorik och beteende. Deltagaren C beskriver att i verksamheten “...är vi 

en resurs och ett inlärningsverktyg man kan ta till när vi behöver byta eller bryta mönster.” 

Hunden kan även vara ett stöd för barnen, fungera som ett pedagogiskt verktyg och bidra 

till lustfyllt lärande. Deltagaren A förklarar att de arbetar med “...färdiga lekar och 

övningar som är kopplade till framför allt förskolans läroplan.” Med hjälp av hunden kan 

hundföraren arbeta med områden som empati, vänskap och respekt. HAP kan också 

användas som verktyg till utomhuspedagogik. Deltagaren B använder sig av hunden för 

att arbeta med motorik och säger “...vi har fått med hunden till skogen och jag gör en 

hinderbana i skogen också. Där har vi tagit med oss vissa grejer men vi har också pinnar 

och kottar och så som hinder.” 

 
 

Varför  
 

Den gemensamma anledningen hundförarna uppgav till att använda sig av HAP i 

förskolan är att öka lärandet hos barnen. Deltagarna uttryckte att HAP kan anpassas till 

den pedagogiska aktiviteten i strävan för att nå förskolans läroplansmål (Skolverket 

2018). Det framkommer i alla intervjuer att upplevelsen av HAP blir positiv för många, 

både barn och personal. Deltagaren D upplyser att “...personalen som får vara med och 
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tänka kring en hund, alltså det blir kraft i det, det blir en arbetsglädje i det.” Alla deltagare 

uttryckte att hunden kan vara ett verktyg för att nå barn där inte pedagoger lyckas. Detta 

säger deltagaren C när arbetet med HAP beskrivs ”Jag ser det som ännu ett 

inlärningsverktyg och en port in till eleven om vi som pedagoger inte klarar det.” Detta 

verktyg kan användas för att göra aktiviteter mer intressanta och nå barnen mer effektivt 

än pedagogerna. Att ha hunden som “verktyg” är ett begrepp som används för att beskriva 

resultatet av hundens närvaro i förskolan som lugnande effekt, kommunikationsmedel, 

inlärningsverktyg, terapeutisk effekt, ett sätt att väcka reaktion och metod.  

 

Deltagarna talar om att hunden gör det mindre kravfyllt för barnen och avdramatiserar 

situationen. Hunden kan väcka glädje och energi hos barn. Deltagaren A menar att barnen 

kan förstå via hunden hur man exempelvis ska vara en kompis då närvaron av en hund 

kan ge barnen självförtroende att hantera sociala situationer. Hunden kan fungera som 

socialt smörjmedel och ha en lugnande effekt för barn. Detta kan göra det lättare för 

barnen att prata då hunden är närvarande. Deltagaren B uttrycker det som att barnen kan 

prata via hunden. Deltagaren D förklarar att “Genom hunden och den kontakten och 

nyfikenheten och det som hundar kan göra med den kärleken öppnar upp liksom genom 

trygghet.” 

 

Hur 
 

De intervjuade hundförarna arbetar i förskola och deltagare A och C arbetar även vid 

vissa tillfällen i förskoleklass. Det är vanligast att arbeta med de äldsta barnen. Det vill 

säga 5–6 åringar.  Hur arbetet med barnen läggs upp ser olika ut men det som är 

gemensamt för deltagarna är att barnen noga får introduceras till hunden. Både innan de 

ska träffa hunden första gången och vid de tillfällen barnen träffar hunden i förskolan. I 

planeringen ingår också om någon i personalen ska vara med och delta i de aktiviteter där 

hundteamet ingår. Vilka och hur många barn som ska delta i aktiviteterna tas hänsyn till. 

Hundteamet kan lägga upp det pedagogiska arbetet själva eller i samarbete med 

förskollärare i förskolan. Deltagare B berättar hur, att tillsammans med kollega, förbereda 

för hur hunden kan användas med utgångspunkt i vad man arbetar med vid det tillfället 

på förskolan “Just nu jobbar jag med de äldsta barnen och jag och min kollega där lägger 

vi upp arbetet efter vad vi gör den veckan och hur vi vill använda (hundens namn).” Både 

barnen och personalen kan behöva förberedelse som kan ta några gånger. Det gäller även 

hunden, hur hunden reagerar på rummet och omgivningen. Föraren kan vara uppmärksam 

på hur barnen reagerar på hunden som exempelvis rädsla. Detta förklarar deltagaren D: 

Så tre gånger är det …. Hur reagerar personalen? Hur reagerar (hundens namn) 

på det här rummet? Finns det något barn som direkt skapar ögonkontakt? Finns 

det något barn som blir rädd, backar liksom? För det tar tre gånger brukar man 

säga innan man ser lite klart: Okej. Hur ska vi forma det rent planeringsmässigt 

och hur passar det in i temat? 

Dokumentationen ingår också i arbetet med HAP. Hur detta görs ser olika ut om hunden 

används som en del av ett projekt eller ett ämne eller om den var en del av en specifik 

aktivitet. Deltagaren B beskriver att dokumentationen av mötet med hunden blir inbakade 

i projektets dokumentation. Deltagaren A menar att det är pedagogerna som 

dokumenterar mötet med hunden då hundföraren är inte så involverad i verksamhetens 

dokumentation. Resultaten från intervjuerna visar att hundförarnas delaktighet i 

dokumentationsarbetet beror på om de arbetar i verksamheten eller är inhyrda per timme.  
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När barnen ska introduceras till hunden på förskolan krävs förberedelser. De får lära sig 

hur en hund ska bemötas och hälsas på samt att barnen frågar hundföraren innan de rör 

hunden. Beroende på barngruppens sammansättning och ålder på barnen kan hundföraren 

arbeta själv med hunden eller tillsammans med annan personal. Är det små barn måste 

det finnas en till pedagog. Utifrån deltagarnas svar kan hunden användas i de flesta 

områden och aktiviteter i förskolan. Aktiviteterna tillsammans med hunden kan ske både 

ute och inne. Det kan vara så att aktiviteterna får anpassas efter hundens dagsform 

exempelvis på grund av att den ibland har mycket energi och då kan inte alla barn komma 

fram samtidigt. Deltagare D berättar hur en tärning ofta används i det pedagogiska arbetet 

i många olika sammanhang. I arbetet med matematik och rörelse kan en siffra på 

tärningen motsvara en viss rörelse. Då är det hunden som “slår” tärningen genom att putta 

på den. Behöver man arbeta med en siffra som barnen har svårt för kan sifferkort gömmas 

i skogen och hunden får leta upp kortet. Deltagare D säger: 

 
...man kan gömma sifferkort i skogen som (hundens namn) får leta upp. Märker 

man att de har svårt för siffran fyra då ser vi till att (hundens namn) får leta kort 

i skogen och gömmer vi godis under fyra och så frågar vi (hundens namn), kan 

du leta efter fyran? Hitta fyran! och så ser det ut som (hundens namn) letar upp 

en fyra men det ligger ju en godisbit under. Så det blir ju en rolig aktivitet, för 

det vill vi ju också ha, roliga aktiviteter och så blir det ett lärande. 
 

I det praktiska arbetet kan det se ut så att några barn får komma till hundens egen hörna, 

både inomhus och utomhus. Deltagaren D förklarar arbetet med hunden utomhus där 

barnen med hjälp av en sele med två koppel håller i det ena och det andra kopplas till 

föraren. Då kan barnen gå med hund och få känslan att det är de som ansvarar för hunden. 

Deltagaren A berättar att “barnen får göra så mycket som möjligt med hunden, ge 

instruktioner och kommandon, hålla i kopplet och massa sådana saker så de får lära sig 

väldigt mycket om hund och hundens signaler”. 

 

Hundteamet kan arbeta med övningar som behandlar värdegrundsfrågor som empati, 

socialt samspel, samarbete och relationer genom att lära sig hur en hund bemöts och 

kunna dess signaler. Deltagaren B menar att barnen då kan tillämpa detta i relationer till 

andra människor. Med hjälp av hunden kan barnen förstå hur man är en bra kompis och 

säga snälla saker till varandra. Deltagaren A beskriver arbetet med ämnet empati, där de 

med hjälp av att prata om vad hunden tycker om och inte tycker om, kan ge barnen en 

ökad förståelse för att andra människor är olika och tycker olika.  Detta kan vara 

situationer som i början kan upplevas som skrämmande och då kan hunden vara ett stöd 

för att överkomma rädslan. Barnen kan finna ett stort stöd i hunden. Speciellt om barnet 

upplever att det är besvärligt med sociala situationer. Hunden behöver bara ligga bredvid 

barnen och fungera som “socialt smörjmedel”. Då kan det upplevas vara lättare att prata 

med en hund för de känner att hunden lyssnar på dem. Det finns barn som har svårt att 

prata i närvaro av andra. Där kan hunden vara ett stöd genom att barnet får klappa hunden 

i mindre grupp och på så sätt våga öppna upp sig och tala. Detta förklarar deltagaren D 

som en terapeutisk effekt. Deltagaren A menar att “Det är alltid lättare att prata med hund. 

Även om jobbiga saker för de lyssnar ju alltid.” 

 

Barnens välbefinnande ligger mycket i fokus när hunden används i verksamheten. 

Deltagaren nämner att hundens närvaro hjälper barnen hantera svåra situationer där 

pedagogerna inte riktig når barnen. HAP används i olika områden som sorgearbete, tröst, 

lugnande moment. Deltagaren B menar att hunden kan göra följande: 
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...lugna en person, hjälpa till att öka koncentrationen hos ett barn. Det här, bara 

det att man får en oxytocinutsöndring när man klappar en hund. Det har 

forskning visat det minskar ju stress och minskar oro, ökar tilliten, minska 

blodtryck allt sådant där, så det är ju bara positivt med den delen då. 

Hunden och barnen behöver inte alltid vara i rörelse. Övningar kan gå ut på att vara 

passiva, kunna sitta still och koncentrera sig exempelvis vid läsning. Genom hunden kan 

de också förstå sig själva genom att de känner igen sig i hundens beteende som att ha 

svårt att sitta still eller att behöva vänta vilket även kan gälla för hunden. Då kan barnet 

komma på vad som hjälper hunden och då kan barnet också förstå vad som kan hjälpa för 

sin egen del. Detta förklarar deltagare B om ett barn i mötet med hunden:   

när hen var inne i rummet hos (hundens namn) och hen såg att hunden blev otålig 

började hen massera hunden …. och bara det …. där har vi hela alltet …. vad det 

handlar om. Ett litet, litet bevis på att det här fungerar. Hen har förstått och 

kanske kan uttrycka senare i skolan att: Jag vill att du masserar mig för då kan 

jag lättare lyssna på vad du säger, för jag blev så otålig.  

När teamet och förskolan vill arbeta med motorik och rörelse kan hunden vara en 

motivator till rörelse. Det kan göras genom att barnen får visa hunden vad den ska göra 

eller att de härmar hunden. Barnen kan bygga och använda hinderbanor tillsammans med 

hunden, både inomhus och utomhus. 

 

 

För vem 
 

HAP kan användas både enskilt och i grupp. Det fungerar i förskola och förskoleklass. 

Det kan vara barn med behov av särskilt stöd, exempelvis barn med autism som behöver 

vissa anpassningar, där hunden blir ett bra stöd. Deltagaren D förklarar hur hunden 

användes i arbetet med barn som är hjärnskadade och behöver sensoriska utmaningar 

 
Så i detta fall så var det att då bestämde personalen att vi är jättenyfikna på för 

att se ifall barnet får andra reaktioner på, om dem stryker med handen på en hund 

eller om de stryker med handen på fuskpäls, kan man använda hunden som ett 

verktyg för att väcka fler reaktioner.        
 

När det på förskolan behövs arbetas i barngruppen med mobbing kan HAP var ett stöd 

eller då enskilt barn i förskolan behöver hjälp att hantera svåra situationer. Deltagaren D 

menar att “är det något barn som till exempel som kommer ha jättelång inskolning, 

kommer vara jätteledsen, sakna mamma och pappa, där kommer en hund kunna hjälpa 

till jättemycket där, att lugna på olika sätt.” 

 

I intervjuerna framgick det att det var vanligast att arbeta med de äldsta barnen. Det vill 

säga åldrarna 5–6 år men alla åldersgrupper kan gynnas av HAP. Deltagarna anser att det 

går att tillämpa på lägre åldrar men att utformningen av det pedagogiska innehållet och 

utföranden måste anpassas till åldern och de barn som ska träffa hunden. Deltagaren D 

menar att det är viktig att alltid ha en pedagog till i arbetet med de yngsta barnen. 

Deltagaren A förklarar att i förskolan “har de valt 5–6 årsgruppen. Sen har de delat in 

dem i två grupper så jag har träffat ena gruppen i sex veckor och idag hade jag första 

tillfället med grupp nummer två som jag ska träffa i sex veckor.” Deltagaren B menar att 

HAP kan anpassas till alla åldrar och i arbetet med de yngsta barnen och att “Vi håller på 
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mycket med TAKK med de mindre barnen med att lära (hundens namn) tecken med 

händerna.”  

 

Utvärdering av arbetet med HAP i förskolan 

 

Bland de medverkande som intervjuats ser det lite olika ut angående förskolans 

dokumentationsarbete. De som arbetar på konsultbasis är inte delaktiga i det arbetet.  De 

som arbetar i förskola och dessutom arbetar med HAP på sin arbetsplats har andra 

möjligheter att följa upp arbetet med hunden för att utvärdera, reflektera och dokumentera 

aktiviteter och projekt i verksamheten. Deltagaren anser att HAP kan användas för att 

arbeta mot förskolans läroplansmål (Skolverket, 2018). Deltagare B berättar att hundens 

arbete som pedagogiskt verktyg utvärderas och finns i deras kvalitetsarbete. Deltagaren 

B ser också hunden som en tredje pedagog vilket följande utsaga visar: 

(hundens namn) kan också vara där och det är svårt för oss att göra det som 

förskollärare, tycker jag, när du har en hel grupp. Nu har vi liksom 18 barn och 

är 2 personal så (hundens namn) blev den tredje pedagog och (hunden) jobbar 

liksom där (hunden) behöver jobba. (Hundens namn) ser det vi inte ser. (hundens 

namn) går till de barnen som (hundens namn) ser, behöver (hunden) 

Alla de som intervjuats anser att hunden många gånger kan nå barnen på ett sätt som inte 

pedagogerna kan. Deltagaren A menar att “...en hund kan ju göra jätte jättemycket …. jag 

kan inte säga att det här kan en förskollärare aldrig göra ....  men det händer ju någonting 

när man träffar en hund.” Deltagaren B förklarar hur hunden fick ett barn att öppna sig 

inför en svår situation “Jag har använt (hundens namn) i sorgearbete också. Det var ett 

barn som hamnade i sorg där hon faktiskt har uttryck att: ”När jag träffar (hundens namn) 

så är jag lite gladare.” 

Intervjudeltagarna upplever att det är svårt att komma in och arbeta på förskolor. Många 

rektorer ställer sig tveksamma på grund av allergier. Den inställningen kan förekomma 

även då det inte finns barn med allergier på förskolan. Hundrädsla och rädsla för att 

hunden ska bita är också något som nämns av de medverkande i intervjuerna. Deltagarna 

ser ändå många positiva effekter av att ha hund i undervisningen såsom bland annat att 

hunden ökar motivationen och välmående. De ser också att de effekter de uppnår när de 

arbetar tillsammans med hunden och barnen består även när hunden inte är där. Saker 

som barn kan uppleva som ansträngande kan avdramatiseras med hjälp av hunden. Ett 

exempel på det är deltagare A:s utsaga: 

 
och just det här att vissa barn som inte alltid vågar prata, vågar prata när hunden 

är med, kan ta instruktioner på ett bra sätt, kan sitta ned en längre stund som de 

vanligtvis inte klarar av göra på samling eller liknande. 

 

Det blir ett positivt inslag på förskolan när hundteamet är där. Det anser de flesta 

pedagoger också som kommer i kontakt med hundteamets arbete på förskolan. Enligt 

hundförarna upplever även många föräldrar det också som positivt att hunden kommer 

dit. Deltagaren B menar att ”Jag ser en direkt effekt av att (hundens namn) finns där. Man 

kan prata via hunden.” Det finns en önskan hos de som blivit intervjuade att ledningar 

och rektorer ska våga testa HAP samt att utbildarna av HAP har en mer enad syn med 

ökat samarbete. Deltagaren uttrycker att det är fortfarande svårt att få tag på praktikplatser 

under utbildningen av de sociala tjänstehundarna. De anser att det även kan behövas en 

diskussion med aktörer som Astma- och Allergiförbundet så att forskning, konkreta fakta 
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och rätt information ligger till grund för beslut och riktlinjer kring att ha hund i förskolan 

och inte basera det på rädslor och myter. Deltagarna anser att det råder en kunskapsbrist 

i området som underblåser denna oro. Deltagare D upplever att det arbete D och hunden 

gör även kan användas av pedagogerna när hundteamet inte är där:  

 
...så man behöver ju höra de här berättelserna, det måste ske i dialogen (om 

andras erfarenheter i deras jobb med hundar) så vi har träffar ibland och det är 

roligt att höra hur det har vuxit fram från en chef som inte alls var intresserad 

och bara tänkte på riskerna hela tiden till att (hundens namn) får har ett eget rum 

och är en självklar del... 

 

 

 

Resultat enkät 

 

Enkäten besvarades av 39 rektorer och av dem drivs 23 förskolor i kommunal regi och 16 

driver privat förskola under enskild ledning. De förskolor som rektorerna driver varierar 

i storlek från 16 till 160 barn. Frågor om HAP och om den används i deras förskola 

ställdes. Övervägande del (77%) kände inte till HAP och av de 39 respondenterna var det 

en rektor som svarade att de använt HAP till ett barn i sin förskola. Grund till det var ett 

intresse för vad hunden kan bidra med i samspel med människor. Fler skäl som att hunden 

kan ge trygghet, vänskap och att barn får ta ansvar gavs. HAP har använts i detta fall till 

enskilt barn 4–6 år 1–2 dagar i veckan och användningsområden var motorik, omsorg, 

empati och utomhuspedagogik. På de tre frågorna om hur barnet, föräldrar och förskolan 

upplever användandet av HAP svarade rektorn “utmärkt”. Hunden ansågs tillföra något 

inom de flesta områden av det pedagogiska arbetet såsom lärande, enskilda barnets 

utveckling, förbättrad motorik hos barn, förbättrat socialt samspel, välbefinnande hos 

barn, minskad stress och oro i gruppen och omsorg. 

 

Av de som inte har erfarenhet av HAP kunde 58 % tänka sig använda sig av denna 

pedagogik i sin verksamhet. Till denna fråga kunde respondenten ange flera svar. 

Anledningen till att det är av intresse, nyfikenhet, att HAP kan vara utvecklande för 

gruppen och det enskilda barnet samt att HAP är utvecklande för lärandet och för det 

pedagogiska arbetet. Hunden kan vara en som inte ställer krav på barnet och en ny 

stimulans. Främst sågs hunden kunna vara ett komplement i undervisningen.  Av de 17 

respondenter som svarade att de inte är intresserade av HAP angav 15 svarsalternativet 

“allergier”. De andra anledningar som gavs i flervalsfrågor var att det är för kostsamt, 

avsaknad av hundteam i området, rädsla för djur, invändningar från föräldrar, brist på 

kunskap, brist på tid, okunskap och ej anpassad miljö. En av de som svarade angav att det 

inte var intressant med HAP i deras verksamhet. Vid frågan om respondenterna önskade 

mer information kring HAP svarade flertalet ja (71%). En respondent uppgav att intresse 

finns om ett barn har hund som särskild anpassning samtidigt menade respondenten att 

svårigheten med att många barn är allergiska gör det svårt att anpassa förskolan till 

närvaro av en hund. 
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Sammanfattning 

För att föra in hund i förskola och använda sig av HAP krävs vissa förberedelser. 

Planeringen bör börja med att se till att ett hundteam som är kvalificerat att arbeta med 

barn används. Hur teamet börjar arbeta i förskolan ser olika ut. En del hundteam 

rekryteras på konsultbasis och arbetar per timme. Andra team är del av förskolans 

projektarbete. Det händer också att rektorer har ett eget intresse av HAP och då beslutar 

använda hund i förskolan. Förskolerektorerna har det yttersta ansvaret och därför är det 

de som beslutar om HAP ska användas. Främsta skälet till att hundteam inte används i 

förskolan är okunskap hos rektorer och anställda i förskolan. Många rektorer tvekar att 

använda HAP på grund av allergier. Det oavsett om det finns barn med allergier eller inte 

på förskolan. 

När hundteam introduceras görs anpassningar och bedömningar utifrån de förutsättningar 

som förskoleverksamheten har och kan då skilja sig mellan förskolor. Gemensamt är att 

det är nödvändigt att utföra en analys av riskerna vid användandet av HAP. Denna analys 

behandlar ämnen som hygien, rutiner, säkerhet och anpassning av lokalerna. Deltagarna 

betonar att riskerna med att ta in en hund på förskolan kan åtgärdas genom att vidta 

lämpliga försiktighetsåtgärder av både hundägaren och förskolan. Hundens 

välbefinnande ingår också i riskanalysen där hundföraren är ansvarig för detta. När 

beslutet att införa HAP i förskolan tas, informeras föräldrar/vårdnadshavare till barnen 

som ska delta, för att ge sitt godkännande. Barnen får en presentation av hunden där 

hundföraren berättar om de väsentliga saker de måste veta innan de möter den. 

Användningen av HAP i förskolan är varierad och behandlar alla ämnen som presenteras 

i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) som exempelvis matematik, naturvetenskap, 

språk, omsorg, socialisering, motorik och värdegrundsfrågor. Det dokumenteras på olika 

sätt beroende på förskolans arbetssätt. HAP kan användas som ett verktyg för både 

lärande och utveckling hos barnen. Arbetet utförs både i grupp och med enskilda barn 

samt kan användas med barn i alla åldrar. HAP utförs inomhus och utomhus. 

Användningen av HAP motiveras till stor del av de möjligheter som hunden ger i 

ökningen av barnens lärande. Deltagarna upplever att det är enbart positivt att arbeta med 

hund tillsammans med barn. Det återspeglas i de människor och djur som är involverade 

i detta arbete såsom barn, lärare, hundförare, hunden, föräldrar och rektorer. I 

undervisningen kan interaktionen mellan barn och hunden vara mer effektiv, där lärare 

inte har kunnat nå barnet på samma sätt. Skapandet av känslomässiga band med djuret 

kan bidra till att barnen känner sig trygga och blir mer motiverade när hunden är 

närvarande. Djuret fungerar som en katalysator för känslor och attityder. 

Resultatet visar att införande av HAP i förskolan inte är lätt eftersom diskussionen om 

allergier är återkommande. Trots detta visar enkäten att majoriteten av rektorerna är 

intresserade av HAP. Detta för de möjliga positiva effekterna de tror denna pedagogik 

kan medföra och önskar få mer kunskap i ämnet. Enligt deltagarna krävs en gemensam 

vision från utbildare och utbildade hundteam. Dessutom anser de att det behövs bättre 

samarbete mellan utbildarna av HAP så att informationen och implementeringen av denna 

pedagogik i förskolorna blir effektivare. Det är nödvändigt med en dialog mellan aktörer. 

Därtill behövs också ökad och bättre forskning så att informationen om HAP baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet och inte påverkas av myter och rädslor. 
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Diskussion och slutsatser 
 

Metoddiskussion 

Värdet på en studie beror på den information som mest exakt reflekterar den undersökta 

händelsen, vilket ger den en verklig grund för att få en forskningsprodukt av kvalitet. 

Enligt Johansson och Svedner (2006) kan begreppet reliabilitet användas för att mäta 

graden av tillförlighet i studien. Reliabiliteten menar Johansson och Svedner är den grad 

till vilken ett instrument ger konsekventa resultat. Med andra ord, dess upprepade 

tillämpning på samma motiv eller objekt ger lika resultat. 

I vår undersökning användes semistrukturerade intervjuer och enkät som mätinstrument 

för att bestämma omfattningen av deltagarnas svar, åsikter och reflektioner. För att stödja 

tillförlitligheten av undersökningen spelade vi in intervjuerna och anteckningar fördes för 

att undvika missuppfattningar när intervjuerna skrevs ut. Följdfrågor ställdes under 

samtalets gång. Ett annat sätt att öka tillförlitligheten av intervjuerna var att ge 

intervjudeltagarna den nödvändiga tiden under samtalet för att svara på sina frågor och 

dra egna slutsatser. Svagheten i denna intervjumetod ligger i att alla deltagarna inte 

genomgår likadan process vilket kan påverka resultatet. Vi upplever emellertid att 

metoden ändå är att föredra i denna undersökning för att få en djupare förståelse av HAP. 

Vi anser att trovärdigheten av vår undersökning är relativt hög eftersom den använda 

metoden kan svara på de frågor som ställs.  

När det gäller kvalitativa undersökningar ligger svagheten i svårigheten att samla in större 

mängd data då det är tidskrävande. En brist i undersökningen är det låga antalet personer 

som intervjuades. På grund av att det är få personer som arbetar med HAP i förskolan, 

blev urvalsprocessen på så sätt att vi intervjuade de personer som hade möjlighet att ställa 

upp. Tillförlitligheten och styrkan i resultaten ökar när det finns mer omfattat insamlat 

datamaterial från en större och mer generaliserad urvalsgrupp (Stukát, 2011). Detta kan 

åstadkommas när det gäller datainsamling från enkäter. Det var svårt i denna 

undersökning att få ett önskvärt slumpmässigt urval men vi anser ändå att resultaten kan 

visa på det vi syftat till att undersöka.  När frågor om förhållningssätt ställs är de med 

nödvändighet ledande och därför strukturerades och formulerades enkäten utifrån arbetets 

teoretiska förhållanden. Enkätens frågor formulerades på det mest objektiva sättet utifrån 

de didaktiska frågorna vad, varför, hur och för vem? för att undvika ledande svar. I studier 

där frågeformulär används är det vanligt att en pilotstudie som en provenkät görs i förväg. 

Detta för att upptäcka eventuella fel i frågorna eller för att avgöra om de tolkas på fel sätt. 

På grund av brist på tid var en pilotstudie inte möjlig i vår undersökning men vi anser att 

enkäten kan användas i andra undersökningar. 

 

Resultatdiskussion 
 

Den teoretiska ansatsen för detta arbete är utifrån ett didaktiskt perspektiv med utgång i 

den didaktiska processen. Den innefattar planering, utarbetning av undervisningen utifrån 

de didaktiska frågorna vad, varför, hur och för vem? för att avsluta med utvärdering och 

reflektion. I resultatdiskussionen utgår vi från det perspektivet för att undersöka hur 

hundföraren arbetar och utformar undervisningen utifrån de didaktiska frågorna. Det är 

rektorerna som har det yttersta beslutsansvaret och utifrån ledningens inställning och 

kunskap om HAP, påverkar det huruvida hund kan föras in i förskolan eller inte. Därtill 
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påverkas beslutet om att kunna ta emot hunden i förskolan av förskolans möjligheter att 

anpassa miljön. 

 

 

Användning av HAP i förskolan 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) redogör för hur det pedagogiska arbetet i 

förskolan ska utgå från barns intresse, erfarenheter och bidra till lärande utifrån sina egna 

förutsättningar på ett lustfyllt sätt. Sommer et al. (2011) tar upp vikten av att skapa mening 

och förståelse utifrån att erfara världen. Hundförarna i intervjuerna anser att de kan 

använda hunden både i grupp och för enskilda barn. De menar också att HAP gynnar alla 

åldrar och därför kan denna pedagogik användas i undervisningen med alla åldersgrupper 

i förskolan.  Det är viktigt att nämna att det finns en skillnad mellan utbildade hundar och 

husdjur. Sociala tjänstehundar är lämplighetstestade och utbildade för att möta olika slags 

människor i varierade miljöer. Införandet av ett husdjur i förskolan betyder inte 

automatiskt att ett pedagogiskt arbete utförs. Dessutom ska hundförarna ha en bakgrund 

som är relevant för att arbeta i förskola och skola som exempelvis en lärarutbildning. Det 

för att kvalitetssäkra arbetet och minska riskerna med möte mellan hund och barn. De 

hundförare som medverkade i undersökningen betonade vikten av att hunden och föraren 

ska vara utbildade för att på rätt sätt kunna användas som ett pedagogiskt verktyg. Hunden 

ska vara lämpad att möta barn, vara social och tycka om människor. Det stämmer med 

vad Höök (2010) beskriver att hunden behöver tränas för att vara lämpad att arbeta med 

människor och föraren behöver ha kunskaper i hur hunden kan användas i pedagogisk 

verksamhet.  

 

Inför användningen av HAP i förskolan bör en riskanalys genomföras. För att utföra 

denna pedagogik med barn krävs föräldrarnas/vårdnadshavares godkännande. Tänkbara 

risker som smittor, allergier och hundbett är de aspekter som tas upp i forskningen (e. g. 

Jalongo et al., 2004) kring hundens arbete med människor. Intervjudeltagarna anser att 

den vanligaste anledningen till att rektorer tvekar att föra in hund i förskolan är allergier. 

Det visade även enkäten då 89% av de 17 rektorerna som inte var intresserade av HAP 

såg allergier som den största risken. Risker finns och då är det av betydelse att hunden är 

lämpad att arbeta med människor, att den är utbildad och att den befinner sig i en 

kontrollerad miljö för att minimera riskerna (Brodie et al., 2002). Enligt 

intervjudeltagarna görs det anpassningar på förskolan som att ha aktiviteter utomhus och 

i flesta fall går det att lösa praktiska problem som gör det möjligt att ha hund i förskolan. 

Det är föraren som ansvarar för att ha kontroll på var i förskolans lokaler hunden får röra 

sig. När HAP används inomhus kan olika åtgärder vidtas som tydliga hygienrutiner och 

anpassade lokaler för att minimera riskerna. De förberedelser som kan göras för att 

minska riskerna omnämns också i forskningen (Friesen, 2010; Lane & Zavada, 2013). 

Ytterligare åtgärder, menar deltagarna, för att det ska vara tryggt för både barn och hund 

att vistas tillsammans på förskolan är att förbereda barnen och lära dem hur man beter sig 

i mötet med en hund. Det är även viktigt för hunden att få bli bekant med den miljö den 

ska vistas i. Detta är i linje med Jalongos (2008) syn på ett fruktbart möte där barnen lär 

sig hur de ska bete sig med hunden. 

 

I förskolan betonas leken som viktig för barns inlärning och utveckling. Leken bidrar till 

barnens lärande och förståelse (Pramling, 1983). Detta för att barnen får använda sin 

fantasi, samarbeta, använda tanken, använda sin inlevelseförmåga och lösa problem 
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(Skolverket, 2018). Både i leken och lärandet är meningsfullhet betydande och att det är 

lustfyllt. När leken används i undervisningen kan barnen utforska, testa och leken blir 

verktyget för lärandet (Pramling & Wallerstedt, 2019). Leken visar sig i flera av de 

aktiviteter som hundförarna genomför på förskolan och där hunden blir ett verktyg i 

undervisningen. I intervjuerna framkommer det hur lekens flexibilitet gör det möjligt för 

hundförare att utföra olika aktiviteter baserat på barnens intresse. Detta överensstämmer 

med Pramling och Wallerstedt (2019) där förskolläraren använder leken, tack vare dess 

öppenhet, med ett pedagogiskt syfte. När förarna använder hunden i motoriska övningar 

och barnen får visa hunden hur man ska göra som exempelvis i en hinderbana skapar 

barnen egna erfarenheter och mening genom lek. Detta styrks av forskningen som säger 

att hunden kan ha många användningsområden i undervisningen och fungera som en yttre 

motivation för barnen (Håkansson et al., 2008; Noble & Holt, 2018). Hundförarna 

använder ofta leken i sin undervisning vilket är i linje med förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) som framhåller leken som viktigt för barns inlärning och utveckling.  

 

Innehållet i hundförarens pedagogiska arbete består av bland annat rörelse, 

kommunikation, matematik, omsorg, normer och värden och självförtroende i form av 

lekövningar. Detta är områden som förskolan ska arbeta med utifrån förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018). Hundförare i undersökningen beskrev att deras arbete i förskolan 

utgår från ett pedagogiskt syfte där de använder sig av bland annat rörelse, matematik, 

språk, samspel eller barns relationer, som kan äga rum både inomhus och utomhus. Detta 

visade sig också i enkäten där rektorn som hade använt sig av HAP i förskolan arbetade 

med motorik, omsorg, empati och utomhuspedagogik. Olika studier har visat att 

djurassisterad pedagogik kan hjälpa barnen i deras undervisning och bidra till deras 

utveckling inom områden som omfattar hela barnet. Det vill säga att denna typ av 

pedagogik kan bidra att förbättra motoriska, kognitiva, kommunikativa och emotionella 

förmågor (Daly & Suggs, 2010; Friesen, 2010; Gee et al., 2012).  

 

Hundförarna i undersökningen menar att hunden gör barnen motiverade och kan nå dem 

på ett sätt som inte alltid pedagoger kan, vilket även Noble och Holt (2018) tar upp i sin 

studie. Deltagarnas svar om den positiva påverkan som hunden har hos barnen stämmer 

med det Jalongo et al. (2004) nämner om hur hunden ökar barns intresse, bidrar till glädje 

och både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Den av rektorerna som svarade på enkäten 

och som hade erfarenhet av HAP i sin verksamhet uppgav samma påståenden. Enligt 

deltagarna kan barnen förstå sig själva och andra genom hunden. De kan bland annat 

genom att förstå hur man bör behandla en hund även förstå hur man bör behandla 

varandra. De medverkande beskriver också hur hunden bidrar till barnens välmående, 

lugn och trygghet. Barnen stärks av hundens närvaro. Detta är något som även har visat 

sig i forskningen då hundarna kan bidra till att minska stress, stärka relationer och bidrar 

till barnens välbefinnande (Beetz et al., 2012; Uvnäs-Moberg, 2000). Deltagarna anser att 

barnen, genom att klappa hunden, kan känna sig lugna och våga prata. De kan slappna av 

i situationer som av vissa barn kan upplevas som svåra som till exempel vid inskolning 

eller i sorgearbete. Uvnäs-Moberg (2000) beskriver hur oxytocin frigörs vid beröring av 

djur vilket leder till att stressnivåerna sjunker. Hundens närvaro kan lindra oro och ge 

barnet trygghet (Handlin et al., 2012). Detta sammanfaller med Connor och Miller (2000) 

där hunden används för att hjälpa patienterna lindra depression. 
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Utvärdering 

 

Enligt intervjudeltagarna är det inte vanligt med HAP och hundteam i förskolan och att 

det inte finns mycket kunskap om HAP hos rektorer och personal. I Manimalisrapporten 

(2017) omnämns skolan och att förekomsten av sociala tjänstehundar i Sverige inte är 

lika vanliga som i andra länder. Även om majoriteten av rektorerna som svarade på 

enkäten inte hade erfarenhet av HAP var de intresserade av denna typ av pedagogik och 

önskade få mer information om detta ämne. Av enkäten framgår det att rektorerna är 

intresserade att arbeta med HAP då hunden kan nå barnen på annat sätt än vuxna och 

för att hunden inte ställer några krav på barnen. Detta stämmer med intervjudeltagarna 

där de lyfter fördelarna med att ha en hund i rummet där barnen “öppnar sig” och 

meddelar hur den mår. På liknande sätt kan hunden i aktiva situationer stärka och 

motivera barnen till rörelse och motoriska uppgifter. Det framgår i resultaten från 

intervjuerna då hundförarna ansåg att barnen fått ökat självförtroende och vilja till rörelse 

när hunden är med. Gee et al. (2007) visar i sin studie att hundens närvaro kan bidra till 

att barn snabbare kan utföra grovmotoriska uppgifter som i gemensam lek. De rektorer i 

enkäten som sa sig vara intresserade av HAP ansåg att hunden kan användas som ett 

komplement till det pedagogiska arbetet. I intervjuerna framgick det hur hundförare 

använder sig av HAP med barn med behov av särskilt stöd där resultaten har varit 

positiva. Detta överensstämmer med olika studier (Anderson & Olson 2006; Gee et al., 

2007) där närvaro av hund har en positiv påverkan på barnens kommunikation och 

reaktioner. 

 

Av intervjuerna framgick det att hundförarna ansåg att de upplevde bara positiva effekter 

med HAP i förskola. I enkäten svarade 60% av rektorerna, som inte hade erfarenhet av 

HAP, att de kunde tänka sig att använda det i förskolan. Anledningen var den positiva 

påverkan denna typ av pedagogik kan ha på barnen. Baserat på analys av intervjuerna 

framgår det av hundförarna att de inte ser några direkta negativa effekter av att använda 

HAP med barn. De eventuella problem de har kommit i kontakt med eller som har 

uttryckts av andra, som exempelvis allergier, brist på kunskap och rädsla för djuren, anser 

de går att lösa. Socialstyrelsen (2014) har tagit fram vägledning för hundföraren som 

arbetar i vård och omsorg tillsammans med sin hund. Detta finns inte för de team som 

arbetar i skola och förskola. Det finns en önskan hos hundförarna att riktlinjer som är 

relevanta för dem tas fram. Därtill en mer enad syn på HAP mellan de som är verksamma 

i branschen och ökad allmän kunskap. Detta gäller inte enbart i Sverige utan behövs även 

i andra länder som använder sig av hundar i skola. Det behövs allmänna riktlinjer och 

kunskaper gällande hundteamets utbildning för deltagarnas säkerhet och välmående när 

hundar är närvarande (Fine et al., 2015). 
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Avslutande diskussion 
 

Vi ville med vårt arbete undersöka i vilken omfattning HAP används i förskolan då vi sett 

att det blir vanligare med hundar som arbetar på olika sätt i skola, vård och omsorg. 

Svedner och Säfström (2000) betonar att undervisningsprocessen främjas av att använda 

didaktikens olika delar som bottnar i både teori och erfarenhet. Därför ville vi ta reda på 

hur hundförarnas arbete utförs utifrån ett didaktiskt perspektiv. Med stöd i forskningen, 

litteraturen och de undersökningar som ligger till grund för arbetet, anser vi att barnen 

stimuleras med hjälp av hunden i undervisningen. Barnen kan uppnå bättre koncentration 

vilket leder till bättre interaktion med den omgivande miljön. Hunden kan nå barnen på 

ett sätt som inte alltid pedagogen kan. Självkänslan kan stärkas då hunden hjälper barnet 

överkomma olika sociala, psykiska och fysiska hinder. Utifrån denna undersökning och 

tidigare forskning anser vi att interaktion med djur kan ha positiva effekter för alla barn 

och inte bara för barn med någon typ av funktionsnedsättning. Djur i förskolan kan 

minska stress och oro och speciellt hundar kan ha den här effekten. Den kan också 

förbättra motivationen och lärande hos barn samt ha en positiv verkan på socialt samspel 

(Friesen, 2010).  

 

Några av de begränsningar i användningen av HAP i förskolan som framgår i vår 

undersökning är relaterade till en okunskap om ämnet hos rektorerna och personalen i 

förskolan. Det kan i sin tur bidra till ogrundad rädsla vilket leder till tvekan att föra in 

hund i förskolan. De risker som eventuellt kan finnas går i flesta fall att förhindra genom 

bland annat ökad kännedom och anpassningar. Vi anser att bristande erfarenhet och 

erkännandet av HAP som kompletterande verktyg i traditionell undervisning också bidrar 

till osäkerheten kring att använda hunden som pedagogiskt verktyg. Det är än så länge få 

hundteam som arbetar i landets kommuner och bristen på allmän information om HAP 

påverkar också på införandet av HAP i förskolan. 

Förskolans arbete bör utvärderas för att skaffa sig en kunskap om verksamheten och 

utveckla den. Förskolläraren måste ifrågasätta hur andra modeller, interventioner och 

pedagogiska strategier kan gynna pedagogiska processer i arbetet med barnen. Dessa 

processer bör i sin tur kunna utvecklas inte bara inom de akademiska- och intellektuella 

områden utan även inom emotionella- och affektiva områden som främjar utvecklingen 

hos barnet eftersom detta är målet som förskollärare ska sträva efter. Utifrån läroplanens 

mål (Skolverket, 2018) påstår vi att användningen av HAP i förskolan kan tjäna som en 

tillgång i förskolans undervisning där variationen gynnar barnens intresse och lust att lära. 

Vi inser att HAP kan betyda ett tillskott i förskolans undervisning eftersom den används 

för att motivera en pedagogik som syftar till att arbeta med vissa brister. Det kan till 

exempel vara självkontroll, avkoppling, självkänsla, rörlighet, sociala relationer, 

konfliktlösning, bland andra.  

Utifrån intervjuerna och enkäten anser vi att HAP kan användas som ett komplement i 

förskolan. Vårt arbete belyser HAP utifrån hundteamets perspektiv där vi ville få insikt i 

deras arbete i förskolan. Vi vill med vår undersökning belysa att HAP inte handlar om 

hunden i sig. Det räcker inte att “bara” ta med sig en hund till förskolan. Vi önskar att 

vikten av att förare och hund arbetar som ett team framgår för läsaren i vårt arbete. Det 

vill säga de har utbildat sig för att arbeta tillsammans. Hundföraren använder sig av 

hunden som verktyg för att genomföra ett pedagogiskt arbete då de har de kunskaper som 

krävs för att använda HAP på ett ändamålsenligt sätt. Därför vill vi med detta arbete bidra 

med en förståelse för hundteamets arbete med HAP. Med alla dessa positiva uppgifter i 

åtanke har vi funnit att detta ämne är intressant och betydelsefullt att utveckla i förskolan. 
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Fortsatt forskning 
 

HAP är ett verktyg med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där den största fördelen 

visar sig vara kopplingen mellan barn och djur där en stimulerande lärandemiljö skapas. 

Denna pedagogik gör det möjligt att arbeta ur ett lekfullt perspektiv. Användningen av 

djur i skolan är något som ökar men ändå finns det inte mycket grundlig forskning kring 

interaktion mellan människa och djur och de risker som kan finnas med att involvera djur 

i undervisningen. Attityderna till att ha djur i klassrum och under vilka omständigheter 

de ska finnas där varierar. En del barn upplever det positivt medan andra är rädda för 

hundar eller inte anser att det är motiverat att använda hund i skolan (Zents et al., 2017). 

Från intervjuerna i detta arbete har vi förstått att hunden kan nå barn på ett sätt där vuxna 

ibland brister. Den forskning vi har läst ställer sig positivt till att hund som arbetar i 

exempelvis skolor. Vi kunde inte hitta studier som nämner negativa effekter av att 

använda sociala tjänstehundar i arbete med barn. Däremot visade flera studier svaga 

resultat på grund av exempelvis lågt antal medverkade, icke-systematiska 

undervisningsmetoder och bristande forskningsmetoder. I takt med att det blir vanligare 

med hund i skola och förskola anser vi det viktigt att undersöka effekterna av användandet 

av djur som ett pedagogiskt verktyg. Det behövs också att riktlinjer tas fram utifrån 

vetenskaplig grund. Vi instämmer med Gee et al. (2017) att det behövs bredare och bättre 

utformad forskning med mer omfattande metoder. Parallellt betonar Daly och Suggs 

(2010) att även om fler empiriska studier om husdjurs stora betydelse och värde för 

psykologisk hälsa, särskilt för barn finns, är det nästan överraskande att det saknas 

forskning som undersöker förhållandet mellan djur i skolmiljön och i undervisning. 

Förskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. HAP ska inte 

användas godtyckligt utan ha ett syfte i undervisningen. Därför menar vi att fler 

omfattande studier behövs för att kunna visa på effekten av HAP och motivera 

användandet av hund i förskola som ett pedagogiskt verktyg.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Information till deltagare i undersökningen (intervju) 

 

Information och samtyckesblankett för deltagande i undersökning 

 

Vi heter Eli Delvaty och Jessica Karlsson och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under sjätte terminen 2019 skriver vi vårt examensarbete i 

didaktik. 

 

Under perioden oktober 2019 planerar vi för en intervju med dig som hundförare i 

förskola/förskoleklass. 

 

Syftet med undersökningen är fördjupa oss i hundassisterad pedagogik (HAP) och att 

ta reda på om och hur HAP används i förskolans verksamheter. 

För att närma oss detta kommer vi att genomföra en semistrukturerad intervju med dig 

som arbetar som hundförare i aktiv verksamhet (skola/förskola) 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete. 

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. Inspelningarna och den utskrivna texten av 

intervjun kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas 

DiVA. 

 

Medverkan i undersökningen ”Hunden som pedagogisk verktyg i förskolan” är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att med ljudinspelare samt papper och penna 

dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara på 

frågor under hela vår tid hos dig. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Eli Delvaty & Jessica Karlsson 

 

Eli Delvaty  

Tel: Xxx xxx  

E-post: Xxx xxx 

 

Jessica Karlsson 

Tel: Xxx xxx  

E-post: Xxx xxx 

Kontaktperson Högskolan i 

Gävle: 

Handledare: Annie Hammarberg 

E-post: Xxx xxx 

Tel: Xxx xxx 
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Bilaga 2 - Information till respondenter i undersökning (enkät) 

Hej!  

Kan du tänka dig att delta i vår undersökning genom att svara på en kort enkät?  

https://forms.gle/yKdTxgoepuR7fK8Q9 

Vi är två studenter som går förskollärarprogrammet på högskolan i Gävle och skriver 

examensarbete i didaktik. Vi undersöker om och hur hundassisterad pedagogik (HAP) 

används i förskolans verksamheter. Denna enkät vänder sig till rektorer med eller utan 

erfarenhet av att använda hund i verksamheten. Vi beräknar att enkäten tar 3-5 minuter 

att svara på och du kan avbryta deltagandet när som helst. Uppgifterna i enkäten 

behandlas anonymt och används bara till denna studie. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer det 

sparas i högskolebibliotekets databas DiVA. 

Om intresse finns för att ta del av examensarbetet kan du kontakta oss via e-post och 

begära en kopia. Kontaktuppgifter finns i slutet av detta mejl. 

Med vänlig hälsning  

Eli Delvaty & Jessica Karlsson 

 

Eli Delvaty  

Tel: Xxx xxx  

E-post: Xxx xxx 

 

Jessica Karlsson 

Tel: Xxx xxx  

E-post: Xxx xxx 

Kontaktperson Högskolan i 

Gävle: 

Handledare: Annie Hammarberg 

E-post: Xxx xxx 

Tel: Xxx xxx 

 

  

https://forms.gle/yKdTxgoepuR7fK8Q9
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Medverkan i undersökningen ”Hunden som pedagogisk verktyg i förskolan” är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande oss som studenter tillstånd att med ljudinspelning samt papper och penna 

dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att svara på 

frågor under hela vår tid på förskolan. 

   

Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

  

 

Datum och plats: 

  

  

 …………………………........................ 

Underskrift   

  

  

………………………………………...  

Namnförtydligande                                  
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Utbildning hund 

Hur länge har du arbetat med hund? 

• I förskolan 

• I förskoleklass 

• Har annat hundteam tidigare arbetat i den förskola/förskoleklass du arbetar i? 

• Hur ofta är ni på varje ställe till exempel 1 gång i veckan per förskola, en eller 

flera förskolor. 

• Hur får du dina uppdrag 

Finns det krav på utbildning för ”hundföraren” och hunden? 

• Hur ser den ut för ”hundföraren”? 

• Hur ser den ut för hunden? 

• Andra krav? 

 Hur ser det pedagogiska arbetet ut? 

• På vilket sätt arbetar du med hunden i förskolan 

• Hur förbereds barnen inför mötet med dig och hunden? 

• Hur planeras undervisningsarbetet där hunden ingår 

• Vem/vilka möter hunden till exempel enskilt barn eller grupp av barn 

• Hur kommer du/ni fram till hur ska arbetet se ut, innehåll i undervisningen 

• Varför ska man använda hund i undervisningen 

• Vad kan hunden bidra med som inte förskollärare eller arbetslag kan 

• Vad är syftet med hund i förskolan där ni arbetar, mål med arbetet 

• Ser du någon skillnad, utveckling i barnen beteende efter varje möte 

 Hur började du arbeta med hund på förskolan/förskoleklass? 

• Varför arbetar du med hund i förskola? 

• Varför används hunden i förskolan/förskoleklassen? 

 Varför ska man arbeta med hund i förskolan? 

• Fördelar 

• Nackdelar 

• Risker 

Hur skulle det arbetet kunna utvecklas? 

• Vad önskar du för framtiden när det gäller hund i förskolan? 

•  Vill du tillägga något? 
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Bilaga 5 - Inlägg i Facebookgrupper  

Vi är två studenter går förskollärarprogrammet på Högskolan och som tänker skriva 

examensarbete om hundassisterad pedagogik och att använda hund som pedagogiskt 

verktyg i förskolan. Vi söker personer som på något sätt arbetar med hund i förskola 

och/eller förskoleklass och som kan tänka sig ställa upp på intervju kring sitt arbete. Vi 

vet att det blir allt vanligare i skolans värld men vi tror även hundassisterad pedagogik 

skulle vara till gagn för barn i förskolan också. Det vill vi undersöka i vårt 

examensarbete och hoppas komma i kontakt med hundteam. Är du intresserad att ställa 

upp och bidra till ökad kunskap om ditt arbete i förskolan/förskoleklass så skicka gärna 

ett PM. 

Vi planerar att göra enskilda intervjuer med er som deltar som behandlar frågor kring 

det arbete du och din hund utför. Vårt syfte med arbetet är om och hur hundassisterad 

pedagogik används i förskola/förskoleklass. 

Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Enbart efter samtycke från dig 

kommer intervjun spelas in samt att vi som intervjuar antecknar med papper och penna. 

Inget såsom namn eller platser kommer röjas och kommer avidentifieras i det slutliga 

arbetet. Allt insamlat material kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det färdiga 

arbetet kommer sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

Vill du medverka eller har frågor tveka inte att kontakta oss per mejl eller skicka PM 

här på Facebook. 

Vänliga Hälsningar 

Eli Delvaty & Jessica Karlsson 

 

Eli Delvaty  

Tel: Xxx xxx  

E-post: Xxx xxx 

 

Jessica Karlsson 

Tel: Xxx xxx  

E-post: Xxx xxx 

Kontaktperson Högskolan i 

Gävle: 

Handledare: Annie Hammarberg 

E-post: Xxx xxx 

Tel: Xxx xxx 
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Bilaga 6 – Enkät till rektorer via Google Formulär 
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