
Vill din skola delta i projekt om  
skolhundars inverkan på elever  

med problematisk skolfrånvaro?

www.slu.se

Under 2022-2024 kommer Sveriges lantbruksuniversitet i sam-
arbete med Uppsala universitet och Svenska Terapihundskolan 
att genomföra ett forskningsprojekt med syfte att undersöka om 
elever med mer än 20 % skolfrånvaro den senaste terminen kan 
få tillbaka motivationen att gå i skolan med hjälp av ett team be-
stående av en resurspedagog eller lärare och en utbildad skol-
hund. Projektet finansieras av Agria/Svenska Kennelklubben. 
Syftet med projektet är att undersöka om närvaro av hund kan få 
en effekt på motivationen hos elever.



Projektet går ut på att låta eleven träffa 
hund-förarteamet under 30 minuter två gånger 
per vecka under 12 veckor. Under träffarna gör 
man både aktivitetshöjande och motiveran-
de övningar med hunden och om möjligt men 
inte obligatoriskt lägger man in moment som 
anknyter till ämnena svenska och matematik. I 
projektet behöver vi också en kontrollgrupp av 
elever, där förslagsvis skolans specialpedagog 
eller elevhälsoteam träffar en annan elev med 
samma behov/utmaningar/problematik (samma 
kön och ålder) lika många gånger och genom-
för motsvarande aktiviteter, men utan en hund. 
 
För att kunna genomföra insatserna behöver 
skolan ha ett rum där mötet mellan hundföraren 
med hunden och eleven kan ske. Hundföraren 
ställer iordning rummet i början av terminen. 
Rummet bör helst ligga i en ytterkant av 
skolbyggnaden så att hunden inte behöver gå 
igenom skolans korridorer för att komma till 
rummet. Då vissa träffar kan förläggas utomhus 
skulle det även behövas en grönyta där hund, 
hundförare och elev kan få träffas ostört. 
 
Skolan kommer att få tillgång till en pärm 
med gällande riktlinjer och styrdokument för 
insatserna utifrån den forskningsplan som 
finns för studien. För att hitta elever som är i 
behov av en insats med eller utan hund behöver 
skolan identifiera minst fyra elever som haft 
20-50 % skolfrånvaro det senaste året som 
kontaktas av skolans rektor med en förfrågan 

om de vill delta. Föräldrarna behöver ge sitt 
godkännande via en samtyckesblankett innan 
insatserna för både hundunderstödd insats 
och kontrollgrupp påbörjas. Projektet behöver 
få tillgång till registreringar av elevens närvaro 
i skolan 6-12 månader före, under och 6-12 
månader efter insatsen. Vi skulle även behöva 
få tillgång till klasslärarens bedömning av 
elevens måluppfyllelse eller betyg i svenska 
och matematik under samma period. Det ingår 
även att vi vill videofilma tre av träffarna med 
hundteamet eller specialpedagogen/ elevhäl-
soteamet. Enklare frågeformulär till eleven om 
hur insatsen upplevs ingår också. 
 
 
Vi som håller i detta projekt är: 
Lena Lidfors, Professor i etologi vid Institutio-
nen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Skara 
 
Maria Andersson, Docent i antrozoologi vid 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Skara 
 
Inna Feldman, Docent i hälsoekonomi vid 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet 
 
Sara Karlberg, föreståndare Svenska Tera-
pihundskolan och rektor för YH-utbildning 
till skolhundspedagog / resurshundsförare i  
Strömsholm
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