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Introduktion

• Ungt forskningsområde.
• Tvärvetenskapligt.
• Svårt att få finansiering i Sverige.
• Evidens krävs av kommuner, skolor, 

skolverk, socialstyrelsen, med flera.
• Internationell publicerad forskning 

finns!
• Mer svensk forskning behövs!

.
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Presentationsanteckningar
IntroduktionUngt forskningsområdeInternationell pulicerad forskning finnsTvärvetenskapligt områdeKlassiska finansiärer erbjuder inte medelEvidens krävs av kommuner, skolor, skolverk, socialstyrelsen, med flera



Utomhuspedagogik i skolan
• Tematiskt och ämnesövergripande 

forsknings- och utbildningsområde.
• Fokuserar platsens betydelse för 

lärande, hälsa & rekreation.
• Synliggör människan & samhället i 

de lokala och globala kretsloppen.
• Utgångspunkter för:

– Praktisk miljölära.
– Undervisning om kropp & hälsa.
– Plats för estetiska upplevelser.
– Plats för reflektion.
– En lärobok i alla ämnen.

Kiipula foundations gymnasieskola i 
Finland använder skogen i sin 
undervisning (Fotograf: Viktor Wrange)(www.ncff.nu)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utomhuspedagogik är ett:Tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområdeFokuserar platsens betydelse för lärande, hälsa & rekreationSynliggör människan & samhället i de lokala och globala kretsloppenUtgångspunkter för:- Praktisk miljölära-Undervisning om kropp & hälsaPlats för estetiska upplevelserPlats för reflektionEn lärobok i alla ämnenSe hemsidan för Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF)Hela kroppen får göra praktiska erfarenheter, lärandet blir mer fördjupat & kunskaperna bestående.Förskolebarn får färre sjukdagar, är friskare, leker mer variationsrikt, kan samarbeta lättare, får bättre motorik & kan koncentrera sig bättre.Lägre halt kortisol hos elever & lärare.Förebyggande effekt på fetma, diabetes & benskörhet.Ökad miljömedvetenhet vid lek & vistelse i naturen före 11 års ålder.



Utomhusundervisningens effekt på skolelever
Skolgårdar & projekt i lokalsamhället:
• Ökat självförtroende.
• Bättre procesfärdigheter i naturvetenskap.
• Ökad förståelse för design & teknologi.
• Ökad stolthet över lokalsamhället.
• Högre motivation till inlärning.
• Ökat ansvarstagande.
• Mer lek och rörelse.
• Ökad motivation till hälsosammare 

matvanor.
• Ökad motivation till att träna/motionera.

Faskunger, Szczepanski & Åkerblom, 2018. 
”Klassrum med himlen som tak – En 
kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning 
betyder för lärande i grundskolan”.
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Presentationsanteckningar
Utomhusundervisningens effekter på skolelever har undersökts i många internationella och svenska studier.Faskunger, Szczepanski & Åkerblom har 2018 sammanställt vetenskapligt granskad forskningspublikationer i en rapport som heter: Klassrum med himlen som tak – En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.En sammanfattning av de viktigaste effekterna vid utomhusundervisning på skolgården och i liokalsammhället visar att eleverna får:Ökat självförtroendeBättre procesfärdigheter i naturvetenskapÖkad förståelse för design & teknologiÖkad stolthet över lokalsamhälletHögre motivation till inlärningÖkat ansvarstagandeMer lek och rörelseÖkad motivation till hälsosammare matvanorÖkad motivation till att träna/motionera



Utomhusundervisningens effekt på skolelever

Fältbesök:
• Förbättrat minne
• Ökade sociala färdigheter
• Ökad inlärning

Faskunger, Szczepanski & Åkerblom, 2018. 
”Klassrum med himlen som tak – En 
kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning 
betyder för lärande i grundskolan”.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utomhusundervisning genom fältbesök ger även skoleleverna:Förbättrat minneÖkade sociala färdigheterÖkad inlärning



Antrozoologi

• Studiet av interaktioner och förhållanden mellan människor och 
djur

• Termen kommer från grekiskans:
• anthropos = människa

• zoon = djur

Hällristningar vid 
Tanums Strand

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antrozoologi är den vetenskapliga termen på interaktion mellan människa och djur. Antrozoologi är unik i och med att det undersöker djurens roll i människornas liv, och vice versa.Det har kallats många andra saker, inklusive ”människa-djur interaktion” och ”människa-djur band”.Enligt Biophilia hypotesen av Wilson (1984) så kan ingen som tittar på bevisen tvivla på att djur vid handen förbättrar kvalitén på den moderna människans liv.



Vilka djur ingår i Antrozoologi?

Vilda

I naturen, djurparker

Lantbruksdjur
Nötkreatur, gris, får, get 
höns, kalkon, mink, etc.

Sällskapsdjur
Hund, katt, kanin, häst, 

marsvin, burfågel, fisk, etc.

Försöksdjur
Mus, råtta, kanin, hund, 
gris, får, zebrafisk, etc.

Domesticerade
Alla djur avlade av 

människan



Vilken betydelse har djur för människor?

• Sociala effekter
• Psykologiska effekter
• Fysiologiska effekter
• Ekonomiska effekter

(Manimalsisrapporten, 2005)
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Sociala effekter:Djur viktigast för barn och äldre 95% av barnen och 98% av de äldre tyckte att ett sällskapsdjur tillhör de viktigaste relationerna.Upplever att djuret lindrade ensamheten och att djuret gav dem en känsla av pålitligt vänskapsförhållande.Barn som har djur lättare att hantera livskriser som dödsfall och skilsmässor. 75 barn med hund jämfördes med 75 barn utan hund. Barn med hund tyckte hunden var en individ att söka tröst hos, en kompis som gav uppmärksamhet och en vän man kunde berätta alla sina problem för. De ansåg att hunden också hjälpte dem att skingra tankarna genom bus och skoj när barnet var oroligt eller föräldrarna bråkade. Mindre aggressivt beteende, både genemot sig själva och andra människor, vandaliserade mindre (14)Lättare att få kontakt med andra människor när man är ute och går med en hund i koppel än när man går ut själv. Ensam på gata eller park endast 2% av människorna i omgivningen notis om dem. När de hade en hund med sig i koppel på gatan 22% och i park 51% notis om hunden.Äldre med sällskapsdjur klarar sig själva bättreDjur förbättrar livet för svårt sjukaMotion- viktigt motiv för hundägareOrmägare inte lika närgångna som hundägareHästen som kulturbärareStallet- ett andra hemDjur- viktiga under barndomenSällskapsdjuren- bra för ensamma människorBättre motståndskraft mot stressHund ger trygghetÄldre läser tidningen för hundenLättare tolerera katten i sängen än partnern70% av svenska hundar sover i sängenMuskelkraft fascinerarPsykologiska effekter:”Djuren är naturliga terapeuter, eftersom de inte värderar, de lyssnar, stödjer, visar empati och avläser människans kroppsspråk och andra signaler”Barnens kontakt med djur innebär inte bara glada och roliga upplevelser. Det handlar även om svåra frågor som liv och död.Äldre kattägare såg mer positivt på sitt liv än de utan katt.Sällskapsdjur i hemvården (28) eller psykiatrin (29) leder till färre ångestattacker, mindre utryck för aggressivitet och  till att vårdklimatet upplevs mindre stressande för vårdgivarna.Hundar ger en sk. buffering mot ökad stress, Fysiologiska effekter:Hundar ger motion (gå 70-90 min/dag)Ridning- bra träning för människor med funktionshinderMindre risk för allergi med sällskapsdjurSjukgymnastik för äldre bättre med hundÖvervikt problem i västvärlden –stillasittande liv, stress.Ridturer, hundpromenader, förbättrar konditionen bättre tolerans mot stressMindre risk för allergier med sällskapsdjur-förbättrat immunsystem, kan vara ett sätt att undvika att människor blir allergiska.Hundar hittar cancer i urinblåsanSällskapsdjur ger friskare åldringarHästmänniskor mår bättreEkonomiska effekter:Lönsamt att äldre bor kvar hemmaSällskapsdjur reducerar vårdkostnadernaServicehundar har indirekta hälsoeffekterDjurägare har lägre försäkringspremieHästar skapar arbetstillfällenHästar håller landskapet öppet



Ekonomiska effekter
En Australiensisk undersökning uppskattar man 
friskvårdsvärdet av hund till mellan 5 000-10 000 
kronor 

Beräknat på de 800 000 hundar som finns i vårt 
land skulle detta innebära mellan 4 och 8 miljarder 
kronor i besparing inom sjuk- och 
hälsovårdsapparaten.



Animal Assisted Intervention
(AAI) Animal Assisted 

Therapy
(AAT)

Animal Assisted 
Activity
(AAA)

Animal Assisted 
Education (AAE)

Animal Assisted
Coaching (AAC)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Animal Assisted Intervention (AAI) är ett övergripande begrepp för all användning av djur för människors välfärd. Under detta huvudbegrepp finns det idag fyra olika övergripande begrepp:Djurunderstödd intervention (DUI, Animal Assisted Intervention, AAI) Det är en målinriktad och strukturerad intervention som medvetet inkluderar eller omfattar djur i hälso-, utbildning- och omsorgstjänster (t ex socialt arbete) Målet är att uppnå terapeutiska fördelar för människor. Den involverar personer med kunskap om de deltagande människorna och djuren.DUI inkluderar djur–människa-team i formella omsorgstjänster, se nedan.Denna typ av interventioner bör utvecklas och implementeras med utgångspunkt från en tvärdisciplinär inriktning.Djurunderstödd terapi (DUT, Animal Assisted Therapy, AAT) är en målinriktad, planlagd och strukturerad terapeutisk intervention ledd av och/eller utförd av fackpersoner inom hälso-, utbildnings- och omsorgstjänster, inkluderande t ex psykologer och sjuksköterskor (med giltig legitimation, godkänd utbildning eller liknande) och med expertkunskap inom ramen för fackpersonens praktik. Interventionens framgång mäts och inkluderas i facklig dokumentation. DUT fokuserar på att förbättra fysisk, kognitiv, beteendemässig och/eller socio-emotionell funktion hos varje enskild klient. Fackpersonen som utför DUT (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av en fackperson inom hälso- och omsorgstjänsten) måste ha lämplig kunskap om beteende, behov, hälsa och indikationer på och reglering av stress hos de djur som används.Djurunderstödd pedagogik (DUP, Animal Assisted Education/Pedagogy, AAE) är en målinriktad, planlagd och strukturerad intervention ledd av och/eller utförd av kvalificerade allmän lärare eller specialpedagog (med godkänd utbildning) inom undervisning eller undervisningsrelaterade tjänster. DUP utförs antingen i grupp eller individuellt. När DUP utförs av en specialpedagog, anses det också som en terapeutisk och målinriktad intervention. Aktiviteternas fokus är på fackliga mål, sociala färdigheter och kognitiv funktion. Elevens progression mäts och dokumenteras. Fackpersonen som utför DUP, inklusive allmän lärare (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av en pedagogisk ledare) måste ha adekvata kunskaper om beteende, behov, hälsa samt indikationer på och reglering av stress hos de involverade djuren. Djurunderstödd aktivitet (DUA, Animal Assisted Activity, AAA) är en planlagd och målinriktad informell interaktion och besök som utförs av djur–människa-team i syfte att erbjuda motivation, undervisning och avkoppling. Teamen måste ha erhållit åtminstone grundläggande träning, förberedelse och utvärdering för att få delta i informella besök. Djur–människa team som erbjuder DUA, kan också arbeta formellt direkt mot hälsovården, utbildare och/eller en som erbjuder omsorg med specifika, dokumenterbara mål. I detta fall deltar de i DUT eller DUP. Personen som utför DUA, måste ha adekvat kunskap om beteende behov, hälsa samt indikationer på stress hos djuren som används.Djurunderstödd coaching/vägledning (DUC, Animal Assisted Coaching, AAC) är en målinriktad, planlagd och strukturerad djurunderstödd intervention som är ledd och/eller utförd av godkända coacher eller vägledare. Interventionens framgång mäts och inkluderas i facklig dokumentation. DUC utförs och/eller leds av en formellt utbildad coach/vägledare (med giltig licens, godkänd utbildning eller liknande) med expertkunskap inom ramen för coaching/vägledning. DUC har fokus på att stärka klientens personliga utveckling, insikt i och förstärkning av grupprocesser eller klientens sociala och/eller socio-emotionella funktion. Coacher/vägledare som utför DUC (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av coachen), måste ha adekvat kunskap om beteende, behov, hälsa samt indikationer på och reglering av stress hos djuren som används.



Djurunderstödd Intervention (DUI)
• Målinriktad och strukturerad intervention som 

medvetet inkluderar eller omfattar djur i 
hälso-, utbildning- och omsorgstjänster

• Målet är att uppnå terapeutiska fördelar för 
människor

• Involverar personer med kunskap om de 
deltagande människorna och djuren

• Bör utvecklas och implementeras med 
utgångspunkt från en tvärdisciplinär inriktning

• (IAHAIO White Paper, 2018)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Djurunderstödd intervention (DUI, Animal Assisted Intervention, AAI) Det är en målinriktad och strukturerad intervention som medvetet inkluderar eller omfattar djur i hälso-, utbildning- och omsorgstjänster (t ex socialt arbete) Målet är att uppnå terapeutiska fördelar för människor. Den involverar personer med kunskap om de deltagande människorna och djuren.DUI inkluderar djur–människa-team i formella omsorgstjänster, se nedan.Denna typ av interventioner bör utvecklas och implementeras med utgångspunkt från en tvärdisciplinär inriktning.



Djurunderstödd terapi (DUT)

• Målinriktad, planlagd och strukturerad terapeutisk 
intervention

• Ledd av och/eller utförd av fackpersoner inom 
hälso-, utbildnings- och omsorgstjänster (med giltig 
legitimation, godkänd utbildning eller liknande)

• Interventionens framgång mäts och dokumenteras
• Fokus att förbättra fysisk, kognitiv, beteendemässig 

och/eller socio-emotionell funktion hos varje klient
• Kunskap om beteende, behov, hälsa och 

indikationer på och reglering av stress hos djur som 
används

(IAHAIO White paper, 2018)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Djurunderstödd terapi (DUT, Animal Assisted Therapy, AAT) är en målinriktad, planlagd och strukturerad terapeutisk intervention ledd av och/eller utförd av fackpersoner inom hälso-, utbildnings- och omsorgstjänster, inkluderande t ex psykologer och sjuksköterskor (med giltig legitimation, godkänd utbildning eller liknande) och med expertkunskap inom ramen för fackpersonens praktik. Interventionens framgång mäts och inkluderas i facklig dokumentation. DUT fokuserar på att förbättra fysisk, kognitiv, beteendemässig och/eller socio-emotionell funktion hos varje enskild klient. Fackpersonen som utför DUT (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av en fackperson inom hälso- och omsorgstjänsten) måste ha lämplig kunskap om beteende, behov, hälsa och indikationer på och reglering av stress hos de djur som används.



Djurunderstödd pedagogik
(Djurunderstödd utbildning)

• Målinriktad, planlagd och strukturerad intervention 
ledd av och/eller utförd av kvalificerade allmän lärare 
eller specialpedagog (med godkänd utbildning) inom 
undervisning eller undervisningsrelaterade tjänster.

• DUP utförs antingen i grupp eller individuellt.
• När DUP utförs av en specialpedagog, anses det 

också som en terapeutisk och målinriktad 
intervention.

• Aktiviteternas fokus är på fackliga mål, sociala 
färdigheter och kognitiv funktion.

• Elevens progression mäts och dokumenteras.

(IAHAIO White Paper 2018)

Foto: Patrik Söderman

Presentatör
Presentationsanteckningar
Djurunderstödd pedagogik (DUP, Animal Assisted Education/Pedagogy, AAE) är en målinriktad, planlagd och strukturerad intervention ledd av och/eller utförd av kvalificerade allmän lärare eller specialpedagog (med godkänd utbildning) inom undervisning eller undervisningsrelaterade tjänster. DUP utförs antingen i grupp eller individuellt. När DUP utförs av en specialpedagog, anses det också som en terapeutisk och målinriktad intervention. Aktiviteternas fokus är på fackliga mål, sociala färdigheter och kognitiv funktion. Elevens progression mäts och dokumenteras. Fackpersonen som utför DUP, inklusive allmän lärare (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av en pedagogisk ledare) måste ha adekvata kunskaper om beteende, behov, hälsa samt indikationer på och reglering av stress hos de involverade djuren. 



Djurunderstödd Aktivitet (AAA)
• Planlagd och målinriktad informell interaktion 

och besök som utförs av djur–människa team
• Syftet är att erbjuda motivation, undervisning 

och avkoppling
• Teamen måste ha erhållit grundläggande 

träning, förberedelse och utvärdering
• Teamen kan också arbeta formellt direkt mot 

hälsovården, utbildare och/eller en som erbjuder 
omsorg med specifika, dokumenterbara mål

Stina 93 år uppskattar besök 
av Anna & hundarna på 
ålderdomshemmet

(IAHAIO White Paper 2018)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Djurunderstödd aktivitet (DUA, Animal Assisted Activity, AAA) är en planlagd och målinriktad informell interaktion och besök som utförs av djur–människa-team i syfte att erbjuda motivation, undervisning och avkoppling. Teamen måste ha erhållit åtminstone grundläggande träning, förberedelse och utvärdering för att få delta i informella besök. Djur–människa team som erbjuder DUA, kan också arbeta formellt direkt mot hälsovården, utbildare och/eller en som erbjuder omsorg med specifika, dokumenterbara mål. I detta fall deltar de i DUT eller DUP. Personen som utför DUA, måste ha adekvat kunskap om beteende behov, hälsa samt indikationer på stress hos djuren som används.



Djurunderstödd coaching/ vägledning 
(DUC)

• Målinriktad, planlagd och strukturerad 
djurunderstödd intervention

• Ledd och/eller utförd av godkända coacher eller 
vägledare (med giltig licens, godkänd utbildning 
eller liknande)

• Interventionens framgång mäts och inkluderas i 
facklig dokumentation

• Fokus att stärka klientens personliga 
utveckling, insikt i och förstärkning av 
grupprocesser eller klientens sociala och/eller 
socio-emotionella funktion

(IAHAIO White Paper 2018)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Djurunderstödd coaching/vägledning (DUC, Animal Assisted Coaching, AAC) är en målinriktad, planlagd och strukturerad djurunderstödd intervention som är ledd och/eller utförd av godkända coacher eller vägledare. Interventionens framgång mäts och inkluderas i facklig dokumentation. DUC utförs och/eller leds av en formellt utbildad coach/vägledare (med giltig licens, godkänd utbildning eller liknande) med expertkunskap inom ramen för coaching/vägledning. DUC har fokus på att stärka klientens personliga utveckling, insikt i och förstärkning av grupprocesser eller klientens sociala och/eller socio-emotionella funktion. Coacher/vägledare som utför DUC (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av coachen), måste ha adekvat kunskap om beteende, behov, hälsa samt indikationer på och reglering av stress hos djuren som används.



Djurens välfärd

• Alla som utför DUI (eller den person 
som hanterar djuret under DUI), måste 
ha adekvat kunskap om beteende, 
behov, hälsa samt indikationer på och 
reglering av stress hos djuren som 
används

• IAHAIO arbetar utifrån de internationella 
One Health, One Welfare begreppen

• Socialstyrelsen har riktlinjer för hund
• Italien har regler för hund, häst, katt 

m.fl.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Coacher/vägledare som utför DUC (eller den person som hanterar djuret under tillsyn av coachen), måste ha adekvat kunskap om beteende, behov, hälsa samt indikationer på och reglering av stress hos djuren som används.Socialstyrelsen har tagit fram ett dokument med riktlinjer om hur man bör ta hänsyn till hundars välfärd. Det saknas dock riktlinjer för övriga djurarter.Jordbruksverket har inga specifika föreskrifter eller rekommendationer när det gäller användningen av djur inom detta område.I Italien har man regler för hur hundar, hästar och vissa andra djur får användas inom Djurunderstödda interventioner. Men det saknas även där regler för användning av t ex lantbruksdjur. Spanien och Frankrike vill nu implementera Italiens regler i sina länder.



Anknytningsmönster till föräldern

• 90% av barn med särskilt stöd i 
Nederländska & Schweiziska skolor 
har otryggt anknytningsmönster 
(Julius 2001; van Ljzendoorn & Bakermans 
Kranenburg 1996)

• Individer med otrygg anknytning 
större svårighet att acceptera 
emotionellt stöd (Beetz med flera, 2012)

Foto: Pixabay

Presentatör
Presentationsanteckningar
Anknytningsteorin handlar om det psykologiska bandet mellan förälder-barn (Broberg, 2008)Föräldern som en trygg bas som kommer till dess hjälp vid behov (Bowlby, 1988)Tre anknytningsmönster; trygg, otrygg, undvikande resp. otrygg ambivalent (Ainsworth med flera, 1978) (Bente tycker jag ska stryka detta.)När det gäller anknytning visar studier i skolor i Nederländerna och Schweiz att 90% av barn med särskilt stöd har ett otryggt anknytningsmönster (Julius 2001; van Ijzendoorn & BakermnsKranenburg 1996).40% av barn i Tyskland & USA har otryggt anknytninsgmönster (Ainsworth m.fl. 1978)Individer med en otrygg anknytning visar sig oftare ha en större svårighet att accpetera emotionellt stöd och omsorg från andra människor än personer med en trygg anknytning (Beetz et al., 2012).Barn med autism större nytta av kontakt med vänlig hund än vänlig människa eller leksakshund (Beetz med flera, 2012).Djur bidrar till att ge barn tröst, beskydd & trygghet (Broberg, 2008).



Hundar kan minska stress

• Pojkar med otrygg/ambivalent 
anknytning (7-12 år) fick genomgå 
ett socialt stressande test 
(Trier Social Stress Test for Children).

• Under testet deltog:
– En hund (n=11)
– Leksakshund (n=9)
– Vänlig människa (n=11)

• Ju oftare pojkarna klappade hunden 
desto lägre var salivkortisol vid t5 
(r=-0,82, p=0,002).

• Pojkarna hade sällskapsdjur hemma 
som de hade band till. Beetz med flera, 2011. The effect of a real dog, toy dog and 

friendly person on insecurely attached children during a stressful 
task: An exploratory study. Anthrozoös, 24:4, 349-368.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Oxytocin är ett hormon som utsöndras vid beröring av huden, det kallas också “lugn-och-ro-hormonet”. Det ökar vår förmåga till social interaktion m.m. (Uvnäs-Moberg, 2009)Barn med autism har visat sig ha brist på oxytocin (Chandler, 2012)Vänlig hund  jämfört med leksakshund (Beetz med flera, 2011):Åsynen kan leda till ökning av oxytocin hos elever med otrygg anknytningJu mer taktil beröring av hunden desto lägre kortisolOxytocinhalter ökade inte när eleverna klappade leksakshundenRedskap för att skapa vänliga & förtroendefulla kontakter md människorLångvariga relationer som dem mellan hund och hundägare har ännu bättre effekter på oxytocinsystemet än tillfälliga kontakter med hund (Beetz et al., 2012).Elever fick ha en kanin i knät och klappa när de löste uppgifter (Takács & Szalai (2015):Lättare att slappna av och mindre nervösaÖkad positive feedback från elevernaÖkad tendens att leka med varandra efter interventionenThe regulation of stress by an attachment figure is a key feature of attachment relationships. Previous research suggests that in some cases animal companionship may be regarded as an attachment relationship. This may be particularly important for persons with an insecure or disorganized attachment pattern who may find it more difficult than securely attached individuals to accept social support from humans. In our study, we investigated whether 31 boys (aged 7–12 years) with insecure/disorganized attachment would profit more from the presence of a dog (n = 11) than of a friendly human (n = 11) or a toy dog (n = 9) as support during a socially stressful situation (Trier Social Stress Test for Children, TSST-C). Stress levels were assessed via salivary cortisol recorded five times before, during, and after the TSST-C. The behavior of the children was coded from video recordings. Self-reported stress levels did not significantly differ between the groups before and after the TSST-C. Salivary cortisol, however, was significantly lower in the real dog condition than in the other two conditions (Kruskal-Wallis H test on area under the curve increase (AUCi): χ2 = 15.17, df = 2, p = 0.001). Also, the more the children stroked the dog, the less pronounced was their stress reaction (rs = −0.818, p = 0.002). Our data suggest an important role of physical contact in the stress reducing effect. We conclude that the children investigated profited more from interacting with a friendly dog than with either a human or a toy dog in a stressful situation. We discuss the relevance of our findings for animal-assisted interventions.Andrea Beetz, Kurt Kotrschal, Dennis C. Turner, Karin Hediger, Kerstin Uvnäs-Moberg & Henri Julius (2011) The Effect of a Real Dog, Toy Dog and Friendly Person on Insecurely Attached Children During a Stressful Task: An Exploratory Study, Anthrozoös, 24:4, 349-368, DOI: 10.2752/175303711X13159027359746



Djurunderstödda aktiviteter 
för barn med ADHD

• Randomiserad kontrollerad klinisk 
studie hundunderstödd intervention 
(HUI, n=12) med psykosocialt 
träningsprogram jämfört med enbart 
program (n=12) i grupp visade:
– Förbättrad behandlingsrespons.
– Större minskning i symptomens allvarlighet.
– Större minskning i störande beteende.
– Större ökning i prosociala förmågor.
– Barn med ODD var särskilt mottagliga. Schuck SE, Emmerson NA, Fine AH & Lakes KD,2015. 

Canine-assisted therapy for children with ADHD: 
preliminary findings from the positive assertive cooperative 
kids study. Journal of attention disorders, 19(2), 125-137.

Foto: Pixabay

Presentatör
Presentationsanteckningar
De vanligaste mentala hälsostörningarna hos barn är störningar i exekutiv (verkställande) funktion, som ADHD, ASD (autism spectrum disorders, autismspektrum störningar) och ODD (oppositional defiant disorders, oppositions bekämpliga störningar)En 4-årig randomiserad kontrollerad klinisk studie på barn med ADHD som fick hundunderstödd intervention (HUI) ihop med psykosocialt träningsprogram jämfört med enbart program visade:Förbättrad behandlingsresponsStörre minskning i symptomens allvarlighetStörre minskning i disruptivt beteendeStörre ökning i prosociala förmågorBarn med ODD (oppositional defiant disorder) var särskilt mottagliga(Schuck m.fl., 2013)Barn med ADHD som fick hålla en hund hade ökad hjärtfrekvens & blodtryck 5 min. efter interaktionen (Somervill m.fl., 2009).



Effekter av hundar i skolan
Material Metod Resultat Referens

400 lärare i USA Enkät Subjekt för forskning, kreativa aktiviteter, 
lugna elever, öka psykologiskt 
välmående, öka glädje i skolan

Rud & Beck, 2000

230 elever 90 min. 
träning med el. utan 
hund

Studie 
+ enkät

Alla elever förbättrade socialt beteende 
och empati, men endast elever med hund 
+ träning fick minskad aggression

Tissen et al., 2007

77 lärare i Tyskland Enkät Hundarna deltog aktivit I undervisningen, 
visa hundar gav visa elever stöd under 
svåra uppgifter, ibland genomfördes 
agility och lydnadsträning

Beetz & Marhofer, 
2012

25 elever med hund 
& 22 elever utan

Tre
enkäter

Större förbättring av positiv attityd till 
skolan & positiva känslor kopplat till 
inlärning

Beetz, 2013

Certifierad hund i 
klassrum med
invandrarelever

Obser-
vation

Elever socialt mer homogena pga
minskade extremer, mer socialt 
integrerade & mer uppmärksamma

Kotrschal & 
Ortbauer, 2003

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt Endenburg & van Lith (2011) kan sällskapsdjur utgöra en kraftfull motivation för inlärning:När ett barn har investerat emotionellt i ett djur kommer de att lära sig och komma ihåg mer om detInlärning optimeras för barn när det sker inom kontexten av en meningsfull relationMedbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000). Ge eleverna kontroll över sitt eget lärande, inre motivation (Hattie, 2009)Elevernas uppmärksamhet fångas & mänskliga värderingar lärs ut (Zasloff m.fl., 1999)Förbättrar socio-emotionell & empatisk utveckling (Daly & Suggs, 2010)Erbjuder relevanta handfasta erfarenheter & förbättrar psykologiskt välmående (Rud & Beck, 2003)Barn utvecklar empati, vänlighet & ansvar (Chandler, 2012)Kotrschal & Ortbauer, 2003:Certifierad terapihund i klassrummet hos första generationens invandrare (Kotrschal & Ortbauer, 2003):Eleverna blev socialt mer homogena pga minskade beteendeextremer.Individer som tidigare visat undvikande blev mer social integrerade.Effekterna blev tydligare för pojkar än flickor.Eleverna blev mer uppmärksamma på läraren.



Ökad motivation för inlärning 
med djur i klassrummet

• Elever fick ha en kanin i knät och 
klappa när de löste uppgifter 
(Takács & Szalai, 2015):
– Lättare att slappna av och mindre nervösa.
– Ökad positive feedback från eleverna.
– Ökad tendens att leka med varandra efter 

interventionen.

Foto: Pixabay



Effekten av hästkontakt på unga
• 75 norska 12-15 åringar intervention med 

hästar 2 tim./vecka x 4 månader. 
– Kontrollperiod utan hästar.

• Signifikant positiva effekter på upplevt 
socialt stöd.

• Lägre upplevt socialt stöd innan gav en 
högre egenrapport om att klara av uppgifter 
och uppgifts-specifik skicklighet i slutet.

• De unga fortsatte försöka lösa uppgiften 
efter misslyckande oftare i slutet än i början.

• Hästen visade endast positiva eller neutrala 
reaktioner.

Hauge H, Kvalem IL, Berget B, Enders-Slegers MJ, 
Braastad BO, 2014. “Equine-assisted activities and the 
impact on perceived social support, self-esteem and 
self-efficacy among adolescents–an intervention 
study”. International journal of adolescence and 
youth, 19(1), 1-21.

Presentatör
Presentationsanteckningar
En 4-årig doktorandstudie i Norge av Hilde Hauge har undersökt vad tonåringar kan lära sig när de får vistas på en gård med hästar, och hur det kan öka deras självkänsla (self-esteem), självförmåga (self- efficacy) och upplevda socialt stöd.75 unga (10 pojkar och 65 flickor) I åldern 12-15 år fick en intervention med hästar på en liten gård 2 timmar per vecka under 4 månader.Cross-over studie (tonåringarna var både i interventionsgruppen och kontrollgruppen)Registreringar gjordes av:Frågeformulär om självkänsla, självförmåga och upplevd social supportVideoregistreringar av 46 deltagare för att undersöka vilka aktiviteter de hade med hästarnaMan fann att tonåringarna hade signifikant positiva effekter på upplevd social support vid hästunderstödd intervention jämfört med kontrollperioden. Man fann inga liknande förändringar i självkänsla och självförmåga.Lägre nivå av upplevd social support innan interventionen gav en högre nivå av  själv-rapporterad mästring och uppgifts-specifik skicklighet i slutet av interventionen.Hästen visade endast positive eller neutral reaktioner.De unga fortsatte försöka lösa uppgiften efter misslyckande oftare i slutet av interventionen än i början.Hauge, H., Kvalem, I. L., Berget, B., Enders-Slegers, M. J., & Braastad, B. O. (2014). Equine-assisted activities and the impact on perceived social support, self-esteem and self-efficacy among adolescents–an intervention study. International journal of adolescence and youth, 19(1), 1-21.Hauge, H., Kvalem, I. L., Enders-Slegers, M. J., Berget, B., & Braastad, B. O. (2015). Persistence during tasks with horses in relation to social support, general self-efficacy and self-esteem in adolescents. Anthrozoös, 28(2), 333-347.Hauge, H., Kvalem, I. L., Pedersen, I., & Braastad, B. O. (2013). Equine-Assisted Activities for Adolescents: ethogram-based behavioral analysis of persistence during horse-related tasks and communication patterns with the horse. Human-Animal Interaction Bulletin, 1(2), 57-81.Hauge, H., Braastad, B., Berget, B., Kvalem, I., & Engers‑Slegers, M. (2012). The effect of the horse on adolescents’ self-efficacy, self-esteem and social skills. In Green Care in the Nordic countries—a research field in progress. Report from the Nordic research workshop on Green Care. Trondheim: Norwegian University of Life Sciences (p. 28).



Green Chimney (Brewster, Staten New York)
• Bildades 1948 av Dr. Samuel B. Ross.
• Skola för barn med problematisk skolgång.
• Ca 200 elever, 5-8 år, 90% pojkar, internat.
• Gård med ca 200 olika djurindivider.
• Stallar, trädgård, rehabilitering av vilda djur, 

pool, gymnastiklokaler, lektionssalar, mm.
• Ökning av kompetens, självförtroende, 

karaktär, kontakt & omvårdnad, förbättring av 
problembeteende (Brandes, 2019).

• Utveckling av självreglering, fasthållning av 
elev 0,3 ggr/tidsenhet i lantgården & 278,9 
ggr/tidsenhet i klassrummet (Flynn m.fl., 2019).

https://www.greenchimneys.org/

Presentatör
Presentationsanteckningar
I Sverige har vi inga liknande skolor för barn i grundskolan. Men vi har t ex Karolinaskolan utanför Höör i Skåne där gymnasielever med olika diagnoser får gå i en skola med mycket trädgårds och utomhusaktiviteter och anpassad skolgång. De bor på internat måndag-fredag och vuxna på internatet har hundar med sig.Magelungen har privatskolor över hela Sverige och de är positiva till terapihundar, och har hästar på skolan i Solna.Det finns även flera privata gårdar som tar emot skolelever som inte orkar gå i skolan t ex:- Humlamaden i Skåne som har hästar och terapihundar på gård, samt trädgårdsrehabilitering.- Stallyckan utanför Borås som har lantbruksdjur och terapihundar.Jag är tacksam att få höra om det finns fler sådana initiativ Sverige.Vi ska sammanställa en skrift inom ett Erasmus+ projekt för alla Nordiska länder vilka skolor som ger extra stöd åt elever med hjälp av djur, trädgård och natur.REDE - 

https://www.greenchimneys.org/


Gården som pedagogisk resurs

• Inn på tunet är tillrättalagd och 
kvalitetssäkrad välfärdstjänst på 
lantgård i Norge för en rad olika 
brukargrupper (psykisk ohälsa, barn med 
beteendeproblematik, dementa och personer 
som behöver arbetsträning och missbrukare).

• Grön Arena gårdar i Sverige 
(Hushållningssällskapet).
– Används främst i social omsorg och för 

unga (Fahlesson, 2019).

Presentatör
Presentationsanteckningar
Definition:Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk.Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.Godkännandeordning för Inn på tunet-gårdar  Kvalitetssystem för gård, deltagare och aktivitet.  Utvecklat i samarbete med kunder och deltagare.  www.matmerk.no  Trygghet för leverantör och köpare.  Cirka 400 godkända gårdar idag.  Många med erbjudande till barn och unga. Flera på väntelista.



REDE
• Respekt  Empati  Djur  Etik.
• Kostnadsfritt värdegrundsmaterial
• Till barn i förskola och skola.
• Framtaget av Djurskyddet Sverige.
• Förmågan till empati förebygger 

mobbning, våld och psykisk ohälsa.

https://rede.se/

..

https://rede.se/


Psykosociala effekter hos äldre av djur
• Ökad socialitet1 och mindre känslor av ensamhet2

• Hjälper mot depression och depressionskänslor3

• Minskar stresskänslor4

• Minskar irritationsbeteenden5 och förbättrar sociala beteenden1,6

1: Haughie et al., 1992; Fick, 1993; Perelle & Granville, 1993; Bernstein et al., 2000; Sellers 2006;  Kramer et al., 2009

2: Garrity et al., 1989; Colby & Sherman 2002; Turner et al., 2003; Banks & Banks, 2005; Banks et al. 2008

3: Crowley-Robinson et al., 1996; Colby & Sherman 2002; Stasi et al., 2004; Colombo et al., 2006; Souter & Miller, 2007; Hoffman et al., 2009; Virués-Ortega et al, 2012.  

4: Garrity et al, 1989; Crowley-Robinson et al., 1996; Maujean et al, 2015.  

5: McCabe et al, 2002; Sellers, 2006.  6: Falk & Wijk, 2008; Virués-Ortega et al., 2012; Thodberg et al., 2016



Fysiska effekter hos äldre av djur
• Positiv och avstressande interaktion: hormoner, blodtryck och 

hjärtfrekvens. (Både för människan och hunden)1

• Minskar fysiska stressreaktioner: blodtryck, hjärtfrekvens2

• Ökad aptit (Edwards & Beck, 2002)

• Minskat medicineringsbehov? (Havey et al.,2014)

1: Odendaal, 2000; Odendaal & Meintjes 2003; Handlin et al., 2011

2: Vormbrock & Grossberg, 1988; Allen et al., 1991; Allen et al., 2001; Allen et al., 2002; Stasi et al., 2004; Maujean et al., 2015



Robotdjur till äldre istället för riktigt djur?
• Tar bort flera av de negativa effekterna och riskerna från riktigt djur

• Initialt samma positiva effekter som riktigt djur1,2,3

• Effekterna minskar över tid?3

• Behövs mer studier, potentiellt ett alternativ till riktiga djur

1: Banks et al., 2008, 2: Kramer et al., 2009, 3: Thodberg et al, 2016



Attityd till användningen av djur i äldreboenden 
Ellen Nyberg Examensarbete SLU (n=255)



Hur används djur på äldreboenden
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Hur äldreboenden inom Västra Götalands och Uppsala län använder djur. 
Totalt antal svarande boenden var 263



Vilka djur används inom äldreboendena?
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Antalet äldreboenden i Västra Götalands och Uppsala län som använder sig av olika
djurslag. Totalt svarade 194 boenden.



Orsaker till att äldreboenden i Västra Götaland och 
Uppsala län använder sig djur inom sin verksamhet

n=170

Antal boenden som
svarat detta:

Procent av totala 
antalet svaranden:

För att öka boendens välmående: 146 86%

Som socialt umgänge för boende: 124 73%

För att öka aktiviteten hos boende: 110 65%

Används som/inom terapi för
boende:

83 49%

För att öka allmänhälsan på boendet: 77 45%

Förbättra boendets miljö: 58 34%

Annat: 19 11%



Varför har vissa boenden inte längre?
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Äldreboenden i Västra Götalands och Uppsala läns orsaker till att djur som tidigare
använts i verksamheten inte är kvar. Totalt 71 boenden besvarade denna fråga.



Hästunderstödda insatser (HUI)
Equine Assisted Interventions (EAI)

• Hästunderstödd Terapi (HUT)
• Equine Assisted Therapy (EAT)

• Hästunderstödd Pedagogik (HUP)
• Equine Assisted Learning (EAL)

• Hästunderstödd Aktivitet (HUA)
• Equine Assisted Activity (EAA)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hästunderstödda Insatser, HUI är den term som används övergripande i Sverige.Undergrupper är Hästunderstödd Terapi, HUT, Hästunderstödd Pedagogik, HUP och Hästunderstödd Aktivitet, HUA.�Motsvarande terminologi intenationellt är: Equine Assisted Interventions, Equine Assisted Therapy, EAT, Equine Assisted Learning, EAL och Equine Assisted Activity, EAA.



Sociala tjänstehundar i Sverige
• Hundar som arbetar för sin förare:

• Ledarhund
• Servicehund
• Alarmerande servicehund/Diabeteshund/Epilepsihund
• Signalhund

• Hundar som arbetar med sin förare mot tredje 
person:
• Vårdhund
• Terapihund
• Besökshund
• Skolhund
• Läshund/Bokhund
• Fadderhund

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sociala tjänstehundar är ett samlingsnamn för alla hundar som arbetar för eller med sin förare. Hundarna arbetar antingen för sin förare eller tillsammans med sin förare mot tredje person.Den hund som arbetar för sin förare är exempelvis assistanshundar som används som hjälpmedel för en enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare. Det finns olika typer av assistanshundar:– Ledarhund– Servicehund– Alarmerande servicehund /Diabeteshund/Epilepsihund– SignalhundSociala tjänstehundar arbetar med sin förare mot tredje person.– Besökshund– Terapihund– Vårdhund– Skolhund– Läshund/Bokhund– Fadderhund
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