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Sammanfattning: 
Genom Projekt Pedadoggen har jag testat hundträning som pedagogisk resurs i daglig 
verksamhet. Studien genomfördes tillsammans med fem personer med intellektuella och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vars dagliga verksamhet utgörs av att driva ett 
hunddagis. Deltagarna tränade varsin dagishund mot en individuell målsättning, vilken 
formulerades av respektive deltagare utifrån dennes intresseområden. De valde själva att sätta 
upp en föreställning, som de planerade och genomförde inför publik.  

Vid slutet av projektet intervjuades deltagarna utifrån målet att få deras beskrivning av hur de 
upplevde sin medverkan i projektet. Tillsammans med fältanteckningar från genomförda 
träningspass utgjorde detta material grunden för en hermeneutiskt inspirerad analys. Studiens 
teoretiska utgångspunkter berör lustfyllt lärande, lärande i arbetslivet, samt pedagogrollen.

De övergripande slutsatserna är att hundträning kan skapa goda förutsättningar för personlig 
utveckling, vilket gynnar såväl lärande i arbetslivet som det livslånga lärandet. Tränarrollen ger 
bland annat möjlighet för deltagarna att planera, arbeta målinriktat, avläsa och anpassa utifrån 
en annan individ, improvisera och utöva tävlingspsykologi.  Genom träningen uppstår många 
interaktionstillfällen, exempelvis deltagarna emellan, mellan deltagare och hund, samt mellan 
deltagare och personer utanför verksamheten. De positiva aspekter som särskilt betonas av 
deltagarna är arbetsglädjen, både hos sig själva och hos hunden, samt den speciella vänskap 
som kan växa fram mellan en människa och en hund. 
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Summary:
Through this project -“Projekt Pedadoggen”- I have tested dog training as a pedagogical 
resource at Daily activities. The study was made together with a group of persons with 
intellectual and neuropsychiatric disabilities, whose daily activities consist of running a day-
care centre for dogs. Each participator of the project trained a dog towards a specific goal. This 
goal was individually formulated by each participator from his or her specific interest. The 
participators chose to set up a show, which was planned and performed by them selves. 

At the end of the project the participators were interviewed about their experiences of taking 
part on the project. Together with notes from the training, these interviews were the foundation 
of the hermeneutic influenced analysis. The theoretical outpost touches job satisfaction, work-
integrated learning and the role of the pedagogue. 

The main conclusion is that dog training can create good conditions for personal development 
which favour both the work-integrated learning and the lifelong learning. The role of coaching 
creates opportunities for personal development, among other things by giving the participators 
opportunities to plan, to work towards a goal, to read and adjust another individual, to 
improvise, to learn about exercise psychology, etcetera. The training with dogs creates lots of 
opportunities for interaction, for examples between the participator and participator, between 
the participator and the dog, and between the participator and people outside the work place. A 
positive aspect which was stressed by the participators is their own job satisfaction as well as 
the job satisfaction of the dog. They also stressed the special friendship which can develop 
between human and dog. 

3



Förord
Vid många tillfällen under arbetets gång, när en viss prestationsångest har infunnit sig, har jag stannat 
upp och påmint mig själv om att ”Projekt Pedadoggen” inte genomförs i syfte att ”skriva rätt” för att 
få betyg. Projekt Pedadoggen är ett resultat av inspiration från omvärlden, erfarenheter från 
arbetslivet, erfarenheter från min stora hobby, samt reflektioner från tidigare studier. Dessa faktorer 
har tillsammans väckt nyfikenhet och skapat vilja att förändra. En viktig ambition från start har därför 
varit att genomföra projektet med hjärtat. 

Projektarbetet har fyllt en särskilt viktig funktion genom att det har hjälp mig att blicka framåt och 
hitta nya glädjeämnen under avskedet och saknaden av en djupt älskad hund, Skalman, som bara fick 
två år på jorden.  Liksom mina andra hundar utgör han en viktig del i detta arbete. När deltagarna i 
projektet försöker beskriva den starka och speciella relation som kan uppstå mellan en människa och 
en hund, så förstår jag precis vad de menar. 

Projekt Pedadoggen är ett resultat av gemensamt engagemang, stöttning och tilltro från flera håll:

Tack Fredrik för att du är du, för att du finns vid min sida och för att du alltid uppmuntrar mig att 
göra det jag brinner för. Extra tack för idén bakom ordet ”pedadogg”!

Tack familj och vänner – däribland många hundar – för att ni hjälper mig att tro på det jag gör. 

Tack Eva Forsberg-Westerlund för möjligheten att genomföra projektarbetet inom Daglig verksamhet i 
Halmstad Kommun. All uppmuntran jag har fått genom dig under arbetets gång har betytt oerhört 
mycket. 

Tack Camilla Svenäng för att du har gett mig möjligheten att vara delaktig i den härliga verksamhet 
du har initierat. Tack också för många praktiska tips för projektets genomförande och för givande 
diskussioner kring arbetsrollen som gruppledare. 

Tack studiekamrater och lärare på Högskolan i Halmstad för att ni har peppat mig i mitt arbete och 
engagerat er i diskussioner, som vid många tillfällen har förts ur ett lite annorlunda och kanske något 
(h)underligt perspektiv. Jag är extra imponerad över förmågan hos Cecilia och Ove, mina handledare, 
att sätta sig in i en ”hundnörds” vardag. Ert engagemang och intresse har känts äkta, vilket betyder 
oerhört mycket.

 Tack också till lärare och studiekamrater i Malmö för all inspiration ni har gett kring möjligheter att 
använda djur som en resurs i arbete med människor. 

Det allra största tacket riktas till er deltagare för att ni  - med glädje, värme och entusiasm - har 
ställt upp och genomfört projektet tillsammans med mig . Jag har haft riktigt roligt under tiden och ni 
har varit fantastiska på att peppa mig i mitt arbete och fått mig att tro på det vi har gjort. Tack för 
de kunskaper, insikter och erfarenheter ni har delat med er av. 

Slutligen vill jag göra något väldigt osvenskt, nämligen ge en stor eloge till mig själv för att jag har 
rott detta projekt i hamn De minnen, insikter och kunskaper som har skapats under resan kommer 
jag att bära med mig hela livet, med förhoppningen att sprida ringar på vattnet som kommer till 
glädje för både människor och djur.  

Maj 2009, Lillegård
Jenny Wibäck
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Inledning
Inledningsvis presenteras bakgrunden till projektets genomförande, min förförståelse, samt 
syfte och frågeställningar som ligger till grund för studiens genomförande. Därefter följer 
stycket ”Disposition” där uppsatsens struktur synliggörs och förklaras. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av de avgränsningar som ramar in studiens innehåll. 

Bakgrund 

Bakgrunden innefattar en kortfattad historisk tillbakablick i hur hunden har använts i 
människans tjänst, samt kopplingen mellan hund och Daglig verksamhet. Vidare beskrivs 
Daglig verksamhet och LSS, följt av exempel på särskilda behov för den målgrupp som Daglig 
verksamhet vänder sig till. Avslutningsvis beskriver jag kortfattat egna reflektioner kring de 
möjligheter och vinster som tränarrollen kan ge. 

Hunden i människans tjänst

Hunden har sedan tusentals år tillbaka funnits som en resurs vid människans sida. Utifrån 
ursprungliga arbetsområden såsom jakt och vallning har det ständigt utvecklats nya 
användningsområden där hunden har stått till människans förfogande. Yrkesgrupper såsom 
Polisen och Tullenl har haft stor användning för hundens förmågor, liksom Försvarsmakten. 
Statens Hundskola i Sollefteå, som grundades 1936, utbildade även ledarhundar för människor 
med synskada (Svenska Brukshundklubben, 2009). Under senare år har det börjat växa fram ett 
allt större intresse för att använda hunden som en resurs också inom vård, socialt arbete och 
pedagogisk verksamhet. Från 1989 och framåt utbildas i Sverige flera olika typer av 
assistanshundar, till exempel servicehundar för människor med nedsatt rörelseförmåga, 
signalhundar för människor med hörselskada, samt hundar som tränas att förvarna sin ägare 
inför epileptiska anfall  .  Genom föreningen Hälsans Natur drivs under 2008-2010 ”Projekt 
Vårdhund”, vilket syftar till att skapa förutsättningar för en profession som innebär arbete med 
vårdhund inom bland annat vård och omsorg (Hälsans Natur, 2009)

Daglig verksamhet och LSS

Idag utgör hunddagis den huvudsakliga aktiviteten inom flera grupper i daglig verksamhet. 
Daglig verksamhet utgör en av tio insatser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

”Daglig verksamhet enligt LSS

Av 1 § LSS framgår vilka som ingår i lagens personkrets:

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild
service åt personer

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
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2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 
kroppsligsjukdom eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd eller service.”

                       
(Socialstryrelsen, 2008)

LSS-lagen syftar till att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att 
leva ett liv som andra. Arbetsliv och sysselsättning utgör en viktig aspekt i detta och syftet för 
daglig verksamhet är därför att bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. 
En övergripande målsättning är att daglig verksamhet ska utveckla deltagarnas möjligheter att 
komma ut i arbetslivet. I praktiken är det dock väldigt få som får den möjligheten. En av de 
orsaker som lyfts fram är att aktörerna på arbetsmarknaden inte ser de aktuella personerna som 
sin målgrupp (Socialstyrelsen, 2008). 

Särskilda behov för människor inom Daglig verksamhet

Funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, förvärvade hjärnskador, afasi och autism kan 
påverka den kognitiva förmågan. Inom begreppet kognition innefattas processer som påverkar 
hur vi tar emot, bearbetar och förmedlar information . Världshälsoorganisationen har gjort en 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF (International Classification 
of Functioning) och begreppet kognition räknas där till kroppens psykiska funktioner (Fischl, 
2009).  Utifrån detta instrument kan följande funktioner härröras till den kognitiva förmågan: 

o Minne 
o Organisering och planering
o Tidsplanering
o Kognitiv flexibilitet
o Förståelse (bland annat att förstå sig själv och det egna beteendet)
o Omdöme (exempelvis förmåga att göra val och ta beslut)
o Problemlösning
o Abstraktion 

(Socialstyrelsen, 2003)

I en kartläggning över vad personalen inom daglig verksamhet anser vara nödvändigt för att 
uppnå målet att få ut fler deltagare på arbetsmarknaden, betonas vikten av handledning och stöd 
på den nya arbetsplatsen (Socialstyrelsen, 2008). Szönyi (2005) lyfter i en studie fram att elever 
i särskolan anser att egenskaper som social delaktighet och känsla av tillhörighet, är viktiga 
aspekter för deras lärande. Utifrån Perssons (2000) definition av begreppet social kompetens - 
förmåga att hantera relationer med sig själv, de andra och samhället - kan dessa faktorer 
härledas till människans emotionella kompetens (EQ), vilken enligt Kimber (1999) kan 
sammanfattas i följande fem huvudområden:

• Hantering av egna känslor

8



• Självkännedom
• Motivation
• Empati
• Social kompetens

De kompetenser som kan tränas inom individens empatiska förmåga, kan hjälpa individen att 
hantera sitt liv på ett bra sätt och de kan också vara avgörande då en arbetsgivare ska göra ett 
urval bland arbetssökande. I många fall kan ett högt EQ till och med skattas högre på 
arbetsmarknaden än ett högt IQ.  (Kimber, 1999). Trost och Levin (2004) lyfter fram att den 
sociala interaktionen påverkar den förändringsprocess om pågår genom hela livet och 
därigenom formar individen. 

Tränarrollen

En möjlighet som hundar i allmänhet och hundträning i synnerhet ger oss människor är att inta 
rollen som tränare. För mig personligen har hundträning varit ett stort och viktigt intresse under 
hela mitt liv. Ju mer jag ägnar mig åt det, desto mer övertygad blir jag om att träningen med 
hundarna är så mycket mer än ”bara en hobby”. Framförallt upplever jag att hundträningen 
utvecklar mig som människa genom att den bygger på att bygga förutsättningar för samspel. 
Med tanke på att många av deltagarna inom daglig verksamhet ofta får inta rollen av att vara i 
centrum för andras resurser, tycker jag att det är spännande att se om - och i så fall hur – 
möjligheten för personlig utveckling påverkas av att inta den motsatta rollen, det vill säga den 
som på ett medvetet sätt utgör en läranderesurs för någon annan. 

Min förförståelse

Sedan ett par år tillbaka har jag förmånen att arbeta som timvikarie i en av de dagliga 
verksamheter som driver hunddagis. Då verksamheten startades höll jag en inledande kurs i 
hundkunskap för de deltagare som skulle arbete inom verksamheten. Jag håller även 
studiecirklar med hundtema för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Cirklarna är 
initierade genom Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med FUB.  

Jag har inte någon egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning. Vid sidan om goda 
vänner som har delat med sig av sin livserfarenhet, är min praktiska erfarenhet inom 
verksamhetsfältet begränsad till arbetslivserfarenhet. Intresset för hur hundar kan utgöra en 
resurs för människor med funktionsnedsättning väcktes under gymnasietiden och har sedan dess 
vuxit sig allt starkare.  

Min högskoleutbildning inleddes med studier i handikappvetenskap, vilka så småningom blev 
en del i en kandidatexamen i pedagogik. Parallellt med min magisterutbildning har jag läst 
kurserna ”Djurs medverkan i vård och socialt arbete”, samt ”Implementering av djurs 
medverkan i vård och socialt arbete”, på högskolan i Malmö. 

Min erfarenhet inom hundträning består till stor del av tävlingsinriktad träning. Jag har även 
erfarenhet av att leva med och träna en hund med starka rädslor och aggressionsproblematik. 
Med egna hundar har jag tävlat på elitnivå i lydnad och bruks, samt deltagit på Svenska 
Mästerskapen i lydnad. Min hundrelaterade utbildning består bland annat av 
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klickertränarutbildning genom Canis hundskola (begreppet klickerträning förklaras längre fram 
i rapporten), instruktörsutbildning genom Svenska Brukshundklubben, samt diverse kurser och 
läger för olika instruktörer. Sedan 2008 driver jag en firma vars verksamhet bland annat utgörs 
av utbildning för hundägare. Jag är även verksam som domare i tävlingslydnad. 
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Syfte och frågeställningar

Nedan presenteras det syfte och de övergripande frågeställningar som ligger till grund för 
genomförande och innehåll i Projekt Pedadoggen. 

Syfte

Att genom ett projekt testa om - och i så fall hur - hundträning kan utgöra en pedagogisk resurs 
för lärande i arbetslivet bland deltagare i en daglig verksamhet. Vidare är syftet också att lyfta 
fram hur deltagarnas själva beskriver sin upplevelse av att delta i projektet. 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att belysas inom projektet:

• Hur beskriver deltagarna sin upplevelse av att medverka i projektet?

• Hur beskriver deltagarna interaktionen och samspelet med hundarna?

• Framkommer indikationer på att deltagarna påverkas i sin personliga utveckling av att 
inta rollen som hundtränare? Vilka uttryck tar sig detta i så fall?

• Kan nyttjande av hundar som pedagogisk resurs gynna lärande inom daglig verksamhet 
- och i så fall hur?

Disposition

I rapportens inledning presenteras en beskrivning av det problemområde som har väckt intresse 
för projektets genomförande. I anslutning till detta ges en översiktlig beskrivning av min 
förförståelse inom projektets huvudsakliga teman; handikappvetenskap, pedagogik och 
hundträning. Syfte och frågeställningar konkretiserar och tydliggör målsättningen för projektet.

I nästföljande avsnitt redovisas de avgränsningar som jag har gjort med avseende på innehåll 
och omfattning . Teoretiska utgångspunkter presenteras översiktligt i ett eget kapitel. Avsikten 
med detta är att läsaren ska ha möjlighet att ta del av mitt ställningstagande kring vilka teorier 
inom handikappvetenskap och pedagogik som ligger till grund för innehåll och utformning av 
metod, analys och diskussion. Vidare presenteras en litteraturgenomgång över tidigare 
forskning som kan relateras till djur som resurser i arbete med människor. 

I metodkapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som har tillämpats för att besvara syfte och 
frågeställningar. Under rubriken ”etiska ställningstaganden” redogörs för hur forskningsetiska 
principer har följts under studiens genomförande.
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I resultatkapitlet finns under rubriken ”Projektresan” en kronologisk beskrivning av de 
praktiska aspekterna kring projektets genomförande. Genom att ”Projektresan” sammanfattar 
både praktiskt tillvägagångssätt och delar av resultatet, innehåller detta avsnitt en del 
upprepningar. Detta sker dock till förmån för att du som läsare ska ha ett avsnitt att gå fram 
eller tillbaka till, för att lättare kunna sätta andra redovisade delar i sitt sammanhang. 

Därefter följer en tematiserad presentation av det innehåll från intervjuer och fältanteckningar 
som utifrån syfte och frågeställningar har tolkats vara relevant. I rapportens sista kapitel ”analys 
och diskussion” presenteras en analys av studiens resultat utifrån de teorier och den forskning 
som tidigare redovisats. I anslutning till detta för jag en diskussion där egna reflektioner, åsikter 
och slutsatser får utrymme. Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser där jag lyfter 
fram hur syfte och frågeställningar har besvarats, samt ställer dessa i relation till tidigare 
forskning.  I detta avsnitt förs också en diskussion kring metodologiska aspekter som kan ha 
betydelse för det resultat som framkommit genom studien. Avslutningsvis ges förslag till vidare 
forskning inom området. 

Avgränsningar

Då handikappvetenskap, liksom det verksamhetsfält som berör hur djur kan användas som 
resurser i arbete med människor, övergriper flera olika ämnesområden är det nödvändigt att 
avgränsa studiens innehåll med avseende på de teorier och den litteraturgenomgång som ligger 
till grund för analys och diskussion. Jag har valt att kortfattat redogöra för olika synsätt på och 
modeller för att förklara begreppet handikapp, samt att presentera valda delar av aktuell 
forskning kring lärande i arbetslivet. 

Litteraturgenomgången är avgränsad till aktuell forskning kring djur som resurser i arbete med 
människor. Utifrån projektets inriktning har forskning som innefattar hundar prioriterats. 
Exempel och teorier kring övriga djurslag berörs också i de fall de uppfattas ha relevans för 
studien. Generellt har urvalet skett utifrån ambitionen att finna exempel där djur medvetet 
används som resurs i pedagogiska processer och/eller i arbete med människor med 
funktionsnedsättning. 

Även tidigare forskning utanför ämnesområdet ”Djur som resurser i arbete med människor” - 
exempelvis forskning kring lärande inom daglig verksamhet, samt forskningsexempel där 
tränarrollen har studerats - hade kunnat vara relevant i sammanhanget, men detta har av 
tidsmässiga skäl prioriterats bort.

Utifrån eget intresseområde, samt utifrån det problemområde som presenteras i inledningen, har 
jag valt att i resultat och analys i första hand fokusera aspekter som berör kognitiva förmågor 
relaterade till möjligheter att vara delaktig i sociala sammanhang. Med anledning av ovan 
nämnda avgränsningar av innehåll, samt mina begränsade förkunskaper inom ämnet 
handikappvetenskap, vill jag understryka att jag inte har ambitionen att diskutera dessa 
förmågor i relation till specifika funktionsnedsättningar eller diagnoser. Ytterligare ett skäl för 
detta ställningstagande är att jag inte känner till eventuella diagnoser hos de personer som deltar 
i studien, vilket motiveras vidare i metodkapitlet under rubriken ”Etiska ställningstaganden”. 

Teori
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I detta kapitel presenteras övergripande teorier inom handikappvetenskap, lärande i arbetslivet 
och pedagogrollen. Dessa teoretiska utgångspunkter ligger till grund för analys och diskussion 
kring studiens resultat. 

Modeller för att förklara handikapp

Den miljörelativa modellen ligger idag till grund för svensk handikappolitik. Modellen härrör 
från Antihandikapprörelsen som, med Wilhelm Ekensten i spetsen, propagerade för att 
samhället skulle anpassas för människor med funktionsnedsättning. Enligt det synsätt som 
modellen symboliserar uppstår handikapp i relationen mellan individen och den miljö där denne 
befinner sig. Genom detta kan inte en individ anses vara handikappad utan inverkan från miljön, 
samtidigt som en specifik miljö kan skapa handikapp i möte med vissa individer, men inte med 
andra (Holme, 2000).

Innan den miljörelativa modellen fick fäste dominerade den medicinska modellen, vilken har 
sin utgångspunkt i att handikapp härrör ur individens bristande förmåga (Barnes, 2002). 
Teorierna bakom detta synsätt bygger på Descartes särskiljande av kropp och själ. Ur dessa 
tankar har det vuxit fram en bild av kroppen som en fysiologisk maskin (Högberg, 2004). Till 
grund för modellen ligger synen att en person med ett handikapp eller en funktionsnedsättning 
är ”onormal” eller ”sjuk”. Detta skapar en strävan att ”normalisera” och ”bota”. I takt med 
växande insikter kring att all sjukdom inte är möjlig att bota har olika rehabiliteringsåtgärder 
fått en alltmer framskjutande roll (Barnes 2002). 

I andra änden av skalan finns den sociala modellen, vilken ifrågasätter synen på handikapp som 
en personlig tragedi. Istället anser företrädare för denna modell att människor blir handikappade 
på grund av samhället (Barnes & Mercer, 1999). I och med att samhället anses utgöra den 
problematiska faktorn, så söks lösningar på problematik kring funktionsnedsättningar och 
handikapp i politiska och kulturella förändringar (Barnes 2002). 

Lärande i arbetslivet

Under denna rubrik presenteras aktuella teorier inom pedagogisk forsning som kan relateras till 
lärande i arbetslivet och eventuellt motivera hundens funktion som pedagogisk resurs. De 
teorier som presenteras har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, vilket betonar 
samspel mellan individ och omgivning (Säljö, 2000). 

Lustfyllt lärande

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är lärande en ständigt pågående process i all mänsklig 
verksamhet (Säljö, 2000; Tedenljung 2001; Ellström 2004; Jarvis 2004). Tidigare utgjordes 
kunskapssynen av att en person kunde lära en annan person något, men i modern forskning 
poängteras att var och en utvecklar sin egen kunskap. Genom denna teori kan varje individ ses 
som sin egen resurs i de lärandeprocesser som pågår (Kullberg, 2004). Pedagogens syn på 
huruvida kunskap är en färdig produkt som levereras, eller en ständigt pågående process spelar 
stor roll för det pedagogiska möte som kan prägla en lärandesituation (Jenner, 2004). 
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Enligt Kullberg (2004) finns det både psykologiska och fysiologiska faktorer som motiverar att 
det undervisningsbaserade lärandet byggs utifrån ett positivt förhållningssätt. Han hänvisar 
bland annat till Vygotsky som hävdade att lusten att lära är den motor som startar själva 
lärandeprocessen. Dock kan lärande ske utan särskild lust, men lärandeprocessen präglas då inte 
av samma engagemang. Även Kimber (1999) lyfter fram vikten av att utöva positiv förstärkning 
i en lärsituation istället för att lyfta fram misstag och felaktigheter. 

Kullberg (2004) vidhåller vikten av att eleven får behålla sin självtro. Ett negativt bemötande i 
en lärsituation kan leda till att eleven blir osäker och därigenom tappar tilliten till sin egen 
förmåga. Denna teori får stöd av Säljö (2000) som menar att allt lärande som sker inte är ”av 
godo”. Genom att lärandet är en ständigt pågående process kan det vi lär oss också ha en 
hämmande effekt.  Jenner (2004) lyfter fram ett exempel där pedagogens ambition är att lära ut 
multiplikation, men där pedagogens upplägg och förhållningssätt mer sannolikt resulterar i att 
eleven lär sig att han inte är så duktig på matte. Även Ellström (2004) lyfter fram detta genom 
att poängtera faran i att inom en organisation inte tolerera olikheter och felaktigt utförda 
uppgifter. Ett sådant bemötande kan främja lärandeprocesser som resulterar i inlärd hjälplöshet. 

Positiv förstärkning kan leda till att självförtroendet höjs, vilket i sin tur kan stärka elevens 
inflytande, såväl över sitt eget engagemang som över yttre faktorer (Szönyi 2005). 
Forskningsresultat visar att individer med svagt självförtroende härleder misslyckanden till 
interna faktorer som bristande förmåga, medan framgångar tillskrivs externa faktorer såsom 
”tur” och lätta uppgifter. Det är viktigt att som pedagog vara uppmärksam på och lyfta fram 
även små förändringar och att kunna stanna upp för att låta eleven känna att denne kan (Jenner, 
2004).  En viktig aspekt att beakta i sammanhanget är dock hur eleven mottar budskapet. Detta 
är viktigare än mängden beröm som utdelas (Jenner, 2004). Om individen uppfattar att denne 
får överdrivet beröm för en mycket enkel prestation kan detta ha direkt motsatt effekt genom att 
eleven känner sig nedvärderad. Ellström (2004) menar att individens självbild är av så stor vikt i 
arbetslivet, så att den bör innefattas i diskussioner av den faktiska kompetensen inom en 
organisation. 

Ytterligare en faktor som främjar ett lustfyllt lärande är individens möjligheter att fördjupa sig 
inom de områden denne har lätt för eller finner särskilt motiverande (Kullberg, 2004).  

Omgivningens betydelse för individens förmåga 

Kullberg (2004) lyfter fram Vygotskys teori kring att varje individ har en viss utvecklingszon 
som ramar in individens förutsättningar att lära på egen hand. Utanför denna zon finns ”den 
närmaste utvecklingszonen”, ofta förkortad ZPD (The zone of proximal development ). I ZPD 
ryms de kunskaper en individ kan erhålla i samspel med andra människor. 

Ellström (2004) beskriver att varje individ har ett subjektivt handlingsutrymme, grundat på 
personlighet, motivation och erfarenhet. Det subjektiva handlingsutrymmet påverkas av vad 
omgivningen tillåter - det objektiva handlingsutrymmet. Detta objektiva handlingsutrymme kan 
ha en positiv inverkan på det subjektiva handlingsutrymmet genom förtroende och uppmuntran 
till individen, men genom ett negativt bemötande och förhållningssätt kan det också ha en 
hämmande effekt. 

Också Jenner (2004) presenterar en liknande teori där motivation även kan ses som en yttre 
process genom sambandet mellan pedagogens tilltro till elevens kapacitet och elevens 
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engagemang och prestation. Ett kritiserat experiment redovisat 1968 av Robert Rosental och 
Leonore Jacobson (Pygmalion in the classroom) visade att positiva förväntningar från 
pedagogen kan leda till bättre elevprestationer och högre IQ. Idag är många forskare överens 
om att positiva förväntningar kan påverka beteende och prestation, däremot råder det starka 
tvivel kring huruvida individens IQ påverkas.  Rosental och Jacobson lyfter fram 
förväntningarnas betydelse även utanför undervisningssammanhang, till exempel 
placeboeffekten och intervjuareffekten (Jenner, 2004). 

Tedenljung (2001) lyfter också fram omgivningens påverkan genom att poängtera vikten av att 
arbetstagaren upplever att det utförda arbetet har ett värde och blir erkänt.  Ellström (2004) 
menar att kompetensglädje, det vill säga glädjen över att kunna, utgör en viktig del av vår inre 
motivation. Ett ökat kompetensutnyttjande på en arbetsplats, ökar chanserna för 
kompetensglädje genom att kompetensen synliggörs och kommer till nytta. Detta arbete kan 
därför vara lika viktigt som kompetensutveckling - vilket är ett betydligt vanligare begrepp 
-inom organisationer och företag. 

Pedagogrollen

De förväntningar som pedagogen förmedlar har utgångspunkt i dennes personlighet. En och 
samma elev kan därmed uppfattas väldigt olika av olika pedagoger. Det är därför av stor vikt att 
som pedagog vara en ”reflekterande praktiker” genom att syna sig själv. Därtill är det viktigt att 
pedagogens kunskap inte stannar vid så kallad påståendekunskap (teoretisk kunskap) utan att 
den även omsätts i praktisk handling genom förtrogenhetskunskap (tyst kunskap i form av 
förtrogenhet med olika fenomen). Denna kunskap skapar förutsättningar för att pedagogen ska 
ha möjlighet att se det som är unikt i det enskilda fallet och improvisera i oförutsägbara 
situationer. Det första intrycket som pedagogen får av sin elev kan många gånger vara svårt att 
ändra på grund av människans svårighet att mentalt omorganisera den information hon har 
tillhandahållit. Knapphändig information om en elev kan därmed innebära dåliga förutsättningar 
för en pedagog att lyckas i sitt uppdrag. Förväntningar kan också formas utifrån diagnoser, 
vilket motiverar ökad vaksamhet för konsekvenser för diagnostiseringens tillkomst och 
användning (Jenner, 2004). 

Elever som står i en stark beroendeställning till pedagogen, till exempel genom att de inte har så 
mycket förkunskaper eller tidigare erfarenheter att luta sig tillbaka mot, tenderar att påverkas 
starkare av pedagogens förväntningar. Det är därför mycket viktigt att, i pedagogrollen, beakta 
individens självförtroende, säkerhet/osäkerhet i självvärderingen, samt beroendeställning 
(Jenner, 2004). 

I och med den professionella hållning som pedagogen har till sin elev har denne ett stort ansvar 
för att inte utnyttja övertaget på ett oetiskt sätt, utan att istället låta eleven känna sig respekterad. 
Det är därför av yttersta vikt att pedagogen reflekterar kring och ifrågasätter sin människosyn. 
Om eleven ser pedagogen som en förebild blir denne mer mottaglig för det som pedagogen 
säger och gör. För att lyckas i det pedagogiska uppdraget är det av stor vikt att pedagogen 
upplever hög motivation i sitt eget arbete (Jenner, 2004). 
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Litteraturgenomgång

I detta kapitel redovisas tidigare forskning kring djur som en resurs i arbete med människor. 
Inledningsvis ges ett historiskt perspektiv, vilket följs av två avsnitt som behandlar hur djur kan 
medverka till personlig utveckling, samt skapa interaktionstillfällen. Avslutningsvis redogörs 
också för negativa aspekter och risker som kan följa av att djur används i verksamheter 
tillsammans med människor. 

Historiskt perspektiv på djur som en resurs i arbete med 
människor

Forskaren Bo Hännestrand har försökt ta reda på sedan hur lång tid tillbaka hundar har använts 
som ledsagarhjälp för personer med grav synskada. Frågan har dock inte, trots en omfattande 
undersökning, kunnat besvaras definitivt. Det finns motstridiga bevis för ledarhundens 
eventuella existens redan under antiken. Filosofen Albert Esser menar att fenomentet ”blindas 
ledsagning genom hundar” var okänt vid denna tidsperiod, medan en målning från Pompeji 
visar på motsatsen. Att faktiska bevis saknas kan dock vara relativt; det finns en möjlighet att 
nyttjande av ledarhundar var så alldagligt att detta inte noterades i konst eller litteratur. Andra 
orsaker till avsaknad av bevis kan vara att det under denna tid var svårt för människor med 
synskada att själva lämna vittnesmål (Hännestrand, 1995).  Även inom andra inriktningar inom 
samspel mellan djur och människor är det ont om historisk dokumentation (Serpell, 2006). En 
orsak till detta kan vara att historiskt källmaterial oftast härleder till de rika och berömda i 
samhället (Hännestrand, 1995; Serpell, 2006). 

Utifrån de hälsofrämjande aspekter som lyfts fram i vittnesmål upptagna i modern tid (Beck-
Friis 2007; Manimalis 2005; Norling 2002.) - kan det antas att djur under hela människans 
historia har utgjort resurser inom vård- och lärandesituationer. 1699 lyfte John Locke fram 
betydelsen av olika djurs, däribland hundars, betydelse för barns möjligheter att lära sig ta 
ansvar för andra (Serpell, 2006). 

Idag finns en specifik definition för djur som används på ett strukturerat sätt i vård och 
behandling; Animal Assisted Therapy (AAT). När djur används för allmän aktivering går detta 
under definitionen Animal Assisted Activity (AAA) (Fine, 2006). 

AAT finns dokumenterat från 1960-talet genom psykoterapeuten Levinson som använde hundar 
i sitt arbete med barn med autism. En av de iakttagelser han gjorde var att hunden fyllde en 
viktig funktion genom att hjälpa klienter som var ängsliga inför terapin (Fine, 2006). Samma 
forskningsresultat har även påvisats på senare tid (Nagengast, 1997; Hansen, 1999).

Under senare halvan av 1900-talet presenterades flera teorier kring hur djur spelade en viktig 
roll i egenskap av ”kompis” och socialt stöd (Fine, 2006). Även forskningsresultat kring 
djurkontaktens positiva effekter för det fysiska välmåendet, exempelvis genom minskade 
stresssnivåer, kunde påvisas(McNicholas, Collis, 1995; Serpell, 1996). 1980 presenterades en 
undersökning som visade att de personer som var djurägare tenderade att leva längre (Serpell, 
2006). 
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Djur som resurs för personlig utveckling

Det finns många exempel på hur djur kan bidra till personlig utveckling, såväl hos barn som hos 
vuxna. Bland annat har det påvisats samband mellan djurägande och positiv självbild 
(Bergensen, 1989), kognitiv utveckling (Poresky 1988), samt empati och samspelsförmåga 
(Vidovic, 1999). 

Ett projekt som genomfördes i Slovenien visade att närvaron av en labrador hade positiv effekt 
på aktivitetsnivån hos barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Studien visade dock 
också att de 5 månader som projektet pågick inte utgjorde tillräckligt lång tid för att uppnå 
varaktiga beteendeförändringar för de barn som deltog i undersökningen (Jordan, 2001).

Hundar kan ha en särskilt positiv inverkan bland barn i och med deras behov av att bli sedda 
och bekräftade (Beck-Friis, 2006; Manimalisrapporten, 2005). Djur kan ge villkorslös kärlek 
och de hjälper barn både att känna ansvar, samt att känna sig viktiga och kapabla (Fine, 2006). 
Det speciella band som kan skapas mellan ett barn och ett djur lyfts även fram av Sven Forsling 
(2001), som 1987-1999 drev”Stall Frossabo”, ett behandlingshem för tvångsomhändertagna 
flickor. I denna verksamhet blev hästarna en viktig resurs på många olika sätt. Starka vänskaper 
växte fram och hästarna gav möjlighet att träna förmågor såsom ansvarstagande, empati och 
självkänsla. När flickorna började tycka om sina hästar, började de även tycka om sig själva. 
Samtidigt gav flickorna också uttryck för att se delar av sig själva i de hästar som uppvisade 
mindre trevliga beteenden. 

I en österrikisk studie med fokus på effekt av djurunderstödd terapi hos geriatriska patienter 
dokumenterades att sällskapsdjur som hundar, kaniner och marsvin, hade en positiv inverkan på 
självständighet och funktion (Beck-Friis, 2006).

I den amerikanska dagstidningen King5.com är en nyhetsartikel om terapihundsarbete bland 
barn med autism publicerad. Hunden ingår i ett arbete med temat ”Reading with Rover” och 
huvudsyftet är att hjälpa skolbarn att läsa med hjälp av Rover. Lärarna lyfter fram att han dels 
har en lugnande inverkan och han verkar också som en viktig motivator genom att barnen får 
någon att läsa för, samt någon att samtala om. Artikeln vittnar också om att föräldrar till barn 
med autism har varit överväldigade, eftersom talet hos deras barn har utvecklats betydligt 
genom hundens insats. De personer som arbetar med projektet betonar att det saknas 
vetenskapliga studier inom området (Johnson, 2008). 

Djur som interaktionsskapare

Djuren kan även ha en positiv inverkan på vad vi gör och var. En undersökning på ett vårdhem, 
genomförd 1995 av Blackshaw, visar att vistelse på det egna rummet minskade från 16 till 11 
timmar när det fanns djur på avdelningen (Strang 2006). I en annan undersökning framkommer 
att barn som har sällskapsdjur är mer involverade i fritidsaktiviteter, jämfört med barn utan 
sällskapsdjur (Melson, 1990). För människor som lider av fysisk smärta kan hunden utgöra en 
motivator för att gå ut, vilket ger tillfälle att träffa andra människor (Strang, 2006). 

En undersökning bland människor med funktionsnedsättning visade att införskaffandet av en 
servicehund hade en signifikant påverkan på faktorer som självkänsla, delaktighet i samhället 
och psykologiskt välbefinnande. Dessutom minskades antalet timmar för behov av personlig 
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assistans i hemmet med 70% (Allen, 1995). Också Saito (2001) lyfter fram ett samband mellan 
oberoende och hundägande. Särskilt betonas den fysiska förmågans påverkan på egenvård och 
oberoende.  Studier visar att den vänskap och det samarbete som växer fram mellan ett 
assisterande djur och dess ägare, ofta beskrivs som ännu viktigare än den fysiska insats som 
djuret kan erbjuda. Beck-Friis (2006) lyfter fram flera olika exempel på hur djur kan medverka 
till att människor känner sig viktiga i ett sammanhang.

Utifrån egna erfarenheter i sin yrkesverksamhet som läkare, samt utifrån teorier från Charles 
Darwin som lyfts fram i boken ”The Expression of Emotions in Man and Animal” (1872), 
hävdar Beck-Friis att den kommunikation som kan uppstå mellan en människa och en hund kan 
vara av särskilt stor betydelse genom att den är ordlös.   

I en studie intervjuades flera cancerpatienter om hundens betydelse i deras liv. Genom 
intervjusvaren kunde det bland annat påvisas att hunden motverkar existentiell ensamhet, utgör 
en hjälp vid dödsångest, skapar känsla av att vara sedd och bekräftad, samt fungerar som ett 
kommunikativt stöd. Under studien framkom följande motiveringar till varför hunden är en bra 
lyssnare:

1. ”Hunden lyssnar och kan hålla hemligheter.
2. Hunden är förståndig, ibland klokare än människor
3. Hunden kan ”svara” eftersom den läser av kroppsspråket
4. Hunden tröstar
5. Hunden kan själv ta initiativ till kommunikation – när den ser att Matte / Husse är 

ledsen.”

(Strang, 2006)

Hart (2006) belyser ett forskningsexperiment där patienter på en psykiatrisk mottagning 
tenderade att bedriva mer verbal och ickeverbal kommunikation när en hund fanns i rummet, 
jämfört med när endast hundens ägare var närvarande. Vidare lyfter hon fram flera olika 
faktorer för det psykosociala välbefinnandet som kan uppnås med hjälp av djur, exempelvis 
genom att ha en lugnande inverkan på barn med hyperaktivitet och aggressionsutbrott. Genom 
djurets medverkan ökar chanserna att skapa ett bättre lärandeklimat. Denna forskning får stöd 
av Moberg-Uvnäs (2000) som lyfter fram vikten av att individen har ett fungerande ”lugn och 
ro-system”. Vid beröring, till exempel när en människa klappar ett djur, frisätts hormonet och 
den livsviktiga signalsubstansen oxytocin, vilket sänker blodtrycket och minskar stress. När 
detta sker ökar våra förutsättningar att skapa balans mellan aktivitet och vila, samt mellan att 
sätta gränser och att vara i kontakt. Genom detta stärks individens förmåga att fungera i det 
samhälle vi lever - ett samhälle som av många uppfattas komplext och krävande.

Risker att beakta då djur används som en resurs i arbete 
med människor

I terapeutiskt arbete där djur används som resurser är det viktigt att poängtera att djuret själv 
inte kan skapa en förändring av terapeutisk art – djuret kan endast fylla funktion som en 
assistent i det terapeutiska arbetet.  I och med att djur är levande, spontana, varelser så finns det 
risker för att arbete med människor där djur används som resurser medför oönskade 
konsekvenser. På ett känslomässigt plan finns det risk att närvaron från ett djur medför negativa 
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effekter – ett djur som drar sig undan från en individ kan exempelvis förstärka känslan hos en 
person med dålig självbild av att vara oälskad (Fine, 2006). 

Ytterligare en risk som följer av spontaniteten hos ett djur är fysiska skador, exempelvis till 
följd av att en hund uppvisar aggressivitet. I sammanhang där människa och djur ska arbeta 
väldigt nära varandra är det därför viktigt att de djur som medverkar har mental lämplighet för 
uppgiften. Det finns idag flera olika uppfattningar kring hur denna lämplighet bör testas. En 
anmärkningsvärd aspekt i detta är att få utvärderingsmallar inkluderar barn, trots att det finns 
många verksamheter där barn och hundar interagerar (Fredrickson-MacNamara, Butler, 2006). 

Ett vanligt motargument mot djur i vården är allergirisken. Aktuell forskning visar dock att barn 
som lever tillsammans med djur får ett bättre utvecklat immunförsvar än andra barn. Samtidigt 
som djurs närvaro kan ge upphov till allergiska reaktioner kan djurens närvaro alltså också 
motverka desamma genom att umgänge med djur i tidig ålder minska riskerna för att allergi 
utvecklas (Tomicic, 2008). 

I arbete där djur används som en resurs för människor är det också viktigt att beakta den etiska 
aspekten sett till djurets välmående. Den som tar in ett djur i en verksamhet har en viktig 
uppgift i att ansvara för att djuret inte far illa psykiskt eller fysiskt (Fredrickson-MacNamara; 
Butler, 2006).
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Metod  
Inledningsvis beskriver jag mina intentioner med att göra undersökningen i form av ett projekt. 
Därefter redogör jag för min roll som reflekterande praktiker, samt för urval av deltagare. 
Vidare beskrivs hur datainsamling har skett genom fältanteckningar och intervjuer. 
Avslutningsvis belyses de etiska ställningstaganden som ligger till grund för genomförande, 
resultatredovisning, analys och diskussion.  

Projekt

”Ett projekt är avgränsat i tiden, har ett bestämt mål och är unikt. Det engagerar vanligen 
flera människor med klart definierade arbetsuppgifter och ansvar. Det kräver en 
projektorganisation som står vid sidan av den ordinarie organisationen. Ett projekt syftar i  
regel till förändringar.” 

(Holmberg & Naessén, 1998:10 i Svensson & von Otter, 2000). 

Mina intentioner med genomfört arbete överensstämmer till stor del med den citerade 
beskrivningen ovan. Dock har jag egentligen inte någon uttalad projektorganisation vid sidan 
om, då jag själv intar rollen både som initiativtagare och projektledare. Möjligen kan aktörer 
inom högskolan och arbetsplatsen antas utgöra en slags projektorganisation i och med att dessa 
medverkar till att mina idéer kan förverkligas. 

Förhoppningen är att det genomförda arbetet ska bidra till positiv förändring, både på 
individnivå och på verksamhetsnivå. Då jag använder begreppet individnivå syftar jag i första 
hand på projektdeltagarna, men också på mig själv genom förhoppningen att utveckla en 
arbetsmetod som känns meningsfull och som är möjlig att motivera så att den kan tillämpas fler 
gånger. 

I resultatkapitlet presenteras projektets genomförande under rubriken ”Projektresan”. 

Urval

Genom valet att genomföra projektet på min nuvarande arbetsplats, en daglig verksamhet som 
driver ett hunddagis, kan urvalet av intervjupersoner närmast beskrivas som ett 
bekvämlighetsurval (Kvale, 1997). Bland deltagarna finns personer med utvecklingsstörning, 
samt autism och autismliknande tillstånd. Två av deltagarna är kvinnor, 27 respektive 35 år 
gamla. Övrigas ålder är 51, 34 respektive 30 år.  

Verksamheten startades vintern 2007 och av de fem deltagare som deltar i projektet har tre 
personer varit med från start. Idag består de huvudsakliga arbetsuppgifterna av tillsyn och 
rastning av de fyra dagishundarna, samt städning av lokaler. Vid inledningsskedet fick jag 
förmånen att hålla en liten förberedande kurs i ”hundkunskap” för arbetstagarna. Jag fick 
därefter en timanställning som vikarierande gruppledare. 

Då jag specifikt vill studera hundträningens effekter kräver detta att projektdeltagarna har vissa 
förkunskaper om hund, vilket den här gruppen har. Hunddagiset är beläget på en lokalklubb 
under Svenska Brukshundklubben – en riksomfattande organisation vars främsta syfte är att 
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utbilda hundägare -  vilket innebär att deltagarna ofta får tillfälle att komma i kontakt med 
hundägare och se hur de tränar sina hundar för specifika ändamål. 

Genom att jag tidigare har arbetat med deltagarna har jag förkunskaper som kan hjälpa mig i 
planeringen av det praktiska upplägget. Samtidigt kan detta, utifrån Jenners (2004) teorier om 
hur pedagogens förväntningar kan påverka prestationen, också vara en stor nackdel. Det finns 
en risk att jag tror mig känna till projektdeltagarnas potential alltför väl, vilket kan orsaka att jag 
lägger ribban fel. Denna risk har jag under arbetets gång ständigt haft i åtanke.  Projektets 
upplägg är anpassat utifrån projektgruppen, men projektgruppen är ändå vald utifrån de 
grundläggande intentioner jag har med projektet. 

Inslag av aktionsforskning

Undersökningen har inslag av inriktningen aktionsforskning,  vilken enligt Denscombe (2000) 
karakteriseras av följande faktorer:

• Praktisk inriktning
• Förändring
• Cyklisk process
• Deltagande

Projektet har övergripande en praktisk inriktning genom fokus på hundträning. 
Förändringsaspekten representeras dels genom min ambition att utveckla arbetsuppgifterna för 
deltagarna på min arbetsplats och dels genom ambitionen att genomförandet bidrar till lärande 
som även innefattar personlig utveckling för respektive deltagare. Genom förhoppningen att 
projektet ska kunna utgöra en grund för att utveckla arbetsmetoder får projektet även karaktär 
av att vara en cyklisk process. Resan ska inte ta slut i och med projektets genomförande, utan 
förhoppningen är att projektet utgör ett första kapitel i en större förändringsprocess. Upplägget 
bygger på ett aktivt deltagande från projektgruppen från planeringsstadiet till insamling av data 
för analys och diskussion. 

De teoretiska utgångspunkter kring lärande som kommer att ligga till grund såväl för analys 
som för genomförande, stämmer väl överens med den kunskapssyn som är representerad inom 
aktionsforskningen:

”Aktionsforskningen [förkastar] föreställningen om en process i två steg där forskaren först  
bedriver sin forskning och praktikerna sedan i ett andra fristående steg tillämpar den 
kunskap som har genererats av forskningen. De två processerna - forskning och handling -  
är istället integrerade” 

(s 73, Somekh 1995, Denscombe, 2000)
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Rollen som reflekterande praktiker

Jenner (2000) poängterar vikten av att som pedagog vara en reflekterande praktiker genom att 
ständigt ifrågasätta sina egna antaganden och handlingar. Denna aspekt har varit särskilt viktig 
för mig då jag har intagit flera roller; pedagog/coach, initiativtagare, projektledare, och 
intervjuare. Parallellt med dessa roller har jag under undersökningens genomförande även haft 
rollen som vikarierande gruppledare. Denna roll är sedan tidigare bekant både för mig och 
deltagarna, men den kan ha förändrats i och med de andra roller jag har intagit. Genom att vår 
första kontakt utgjordes av att jag höll en kurs i ”hundkunskap”, så är det möjligt att rollen som 
coach i hundträningen också kändes bekant. 

Datainsamling

Enligt Denscombe (2000)  finns det ett samband mellan inriktningen på kategorin av 
informanter och valet av generaliserbar eller specifik data. Å ena sidan är min avsikt att få fram 
generaliserbar data utifrån ambitionen att testa hundträning som en arbetsmetod i daglig 
verksamhet. Å andra sidan har jag även som avsikt att presentera specifik data, genom att 
resultatet ska redovisas med utgångspunkt i deltagarnas personliga upplevelser. Utifrån Kvale 
(1997), som menar att en kvalitativ intervju syftar till att ta emot kvalitativa beskrivningar av 
intervjupersonens livsvärld, för att utifrån dessa kunna tolkas deras mening, så talar mina 
avsikter med förestående projekt för att de data som presenterats går under den kvalitativa 
kategorin. Också hos Hartman (1998) finner jag stöd för denna kategorisering, eftersom han 
hävdar att en undersökning som syftar till att ge en bra förståelse för uppfattningar bör vara av 
kvalitativ art. Min ambition är inte bara att beskriva huruvida projektidén är användbar eller 
inte, utan om den visar sig vara användbar anser jag det även viktigt att få förståelse för på 
vilket sätt. Holme & Solvang (1991) lyfter fram att kunskap som medför förståelse innebär att 
”fånga egenarten hos den enskilda enheten”. Också detta talar för ambitionen att redovisa 
kvalitativa data. 

Observationer och fältanteckningar

Under projektets genomförande har jag gjort observationer som har dokumenterats genom 
fältanteckningar. Detta val motiverar jag med praktisk genomförbarhet då jag har haft för avsikt 
att vid sidan om planerade interaktionstillfällen även kunna fånga upp spontana reflektioner och 
händelser som kan inträffa när som helst under arbetsdagen. En stor nackdel som detta val 
medför är att dessa data inte kan presenteras objektivt, vilket ger resultatet betydligt lägre 
validitet jämfört med om jag exempelvis hade spelat in samtalen (Denscombe, 2000). Medveten 
om denna risk tror jag ändå att fältanteckningar har gett mig störst chans att genomföra och 
dokumentera förestående projekt i enlighet med syftet. I och med de olika roller och funktioner 
jag har intagit under projektets genomförande, anser jag att det har varit viktigt att välja ett 
tillvägagångssätt som har känts bekvämt och som inte har begränsat andra delar i projektet. Ett 
anteckningsblock och en penna har alltid funnits tillhands, men jag har inte haft möjlighet att 
ständigt vara beredd med bandspelaren. 

Vid några tillfällen har jag även använt en laptop för att dokumentera vad som sker i den 
träning som genomförts. Repstad (1999) betonar att det i de allra flesta fall är mycket olämpligt 
att använda teknisk utrustning i anslutning till fältobservationer eftersom detta kan störa 
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aktörerna. Jag valde dock ändå att prova detta tillvägagångssätt med anledning av att 
informanterna under en stor del av den tid jag ville använda datorn skulle interagera med 
hundarna. Då jag inte fick några indikationer på att deltagarna verkade nämnvärt störda av detta 
inslag bestämde jag mig för att fortsätta. Dock kunde jag under de dialoger som fördes känna 
mig lite splittrad och hade inte alltid möjlighet att ge det direkta engagemang jag önskade till 
informanten. Fokus under fältanteckningarna låg med anledning av detta i första hand på vad 
informanterna gjorde, med förhoppningen att de intervjuer som skulle genomföras skulle utgöra 
ett bra komplement genom att belysa uttalanden och beskrivningar av upplevelser.  

Intervjuer 

Flera forskare, bland andra Frithiof (2007), poängterar behovet av att människor med 
funktionsnedsättning själva får komma till tals i forskning som de själva är berörda av.  Jag har 
därför, som komplement till tidigare beskrivna fältanteckningar, genomfört intervjuer med var 
och en av de personer som har deltagit i projektet. 

Inledningsvis gjorde jag en mindmap för att konkretisera mitt syfte med intervjuerna. Utifrån 
denna formulerade jag ett tiotal frågor som jag hoppades få svar på under intervjuernas 
genomförande. Enligt Häger (2007) är det viktigt att under planering inför intervjuer formulera 
en huvudfråga, vilken exempelvis kan beskriva det jag som intervjuare är mest nyfiken på att få 
veta. Min huvudfråga inför genomförda intervjuer var ”Hur upplever deltagarna sin medverkan 
i Projekt Pedadoggen?” 

För att öka chansen för spontana reflektioner från deltagarna gjorde jag en intervjuguide (bilaga 
1) vilken illustrerar fyra huvudteman:

• Planering/målsättning
• Träning
• Utvärdering
• Föreställning. 

Valet av dessa teman grundade sig på min uppfattning av att dessa aspekter övergripande 
beskrev den praktiska arbetsgång i projektet där deltagarna varit involverade. Jag kände mig 
relativt säker på att dessa fyra teman skulle kännas igen av informanterna från det vi hade gjort 
under projektet.  Ytterligare en faktor som påverkade detta temaval är att dessa fyra aspekter 
även är aktuella för den som professionellt tränar och tävlar med hundar (föreställning och 
tävling antogs alltså vara relativt synonyma företeelser). Genom att intervjuerna genomfördes 
utifrån en tematiserad intervjuguide, samt några övergripande frågor, hade de en 
semistrukturerad karaktär (Kvale, 1997; Denscombe 2002 ). Fördelen med att på något sätt 
strukturera en intervju är att det underlättar analysen. Samtidigt kan detta val ha negativ 
inverkan för validiteten genom att min förförståelse till alltför stor del påverkar de data som 
framkommer (Billinger, 2005). 

Intervjuguiden presenterades för deltagarna under intervjuns inledning. Därefter inledde jag 
samtliga intervjuer med en fråga kring hur informanten skulle välja att beskriva projektet för en 
person som inte varit närvarande. Syftet med denna fråga var att genom en öppen fråga låta 
informantens egen uppfattning kring vilka aspekter i projektet som var viktiga styra intervjuns 
vidare riktning. 
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Utifrån vad informanten valde att beröra ställdes olika följdfrågor. I enlighet med Repstads 
(1999) rekommendationer försökte jag vara noga med att låta informanten tala till punkt. Vidare 
hade jag ambitionen att de följdfrågor jag ställde huvudsakligen skulle syfta till att deltagaren 
skulle berätta mer om eller utveckla något som denne tidigare valt att ta upp. I några fall där det 
var svårt att komma vidare i intervjun ställde jag frågor som direkt bytte ämne eller inriktning. 
Jag utgick då från intervjuguiden och försökte ställa så övergripande frågor som möjligt för att 
informanten skulle få chans att mer specifikt välja vad vi skulle samtala kring. Denna aspekt 
anser jag vara särskilt viktig i de intervjuer som har genomförts med tanke på den maktposition 
jag har i förhållande till informanterna; dels i egenskap av personal inom verksamheten och dels 
i egenskap av att driva projektet. Vid dylika förhållanden kan det finnas risk för att informanten 
ger de svar som denne tror förväntas i syfte att göra intervjuaren glad. Detta kan i sin tur ha 
negativ påverkan på kvaliteten i de data som presenteras (Denscombe, 2002). 

Intervjuerna bandades, vilket har en positiv inverkan för möjligheten att redovisa insamlade 
resultat på ett objektivt sätt (Denscombe, 2002). Ytterligare en fördel är att detta metodval ger 
goda möjligheter att redovisa korrekta citat (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005). Också själva 
insamlingen av material kan påverkas positivt genom att bandupptagningen hjälper mig som 
intervjuare att hålla fokus på vad informanten säger. En nackdel med denna metod kan vara att 
intervjusituationen blir konstlad genom att informanten upplever själva bandinspelningen som 
störande (Repstad, 1999). 

Samtliga intervjuer genomfördes i samma lokal som användes för hundträning och föreställning 
under projektets genomförande. Innan intervjun startade berättade jag för informanten att den 
beräknades ta cirka 30 minuter. Jag frågade också om att det var okej att intervjun skulle spelas 
in på band. I samband med detta förklarade jag på vilket sätt materialet skulle användas och 
samtliga deltagare gav sitt godkännande. 

Analysmetod

Insamling av data, urval för dokumentation, samt för analys och diskussion har på ett medvetet 
-och säkerligen också på ett omedvetet- plan påverkats av min förförståelse. Detta kan ha en 
negativ inverkan för resultatets pålitlighet genom att en annan person som skulle försöka 
genomföra samma projekt skulle få ett annat resultat (Hartman, 1998). Genom den 
mångfacetterade roll jag har i projektets genomförande anser jag det dock inte realistiskt att 
sträva efter att redovisa ett resultat som inte påverkats av subjektiva tolkningar från min sida. 
Istället väljer jag att utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt (Maltén, 1997) utnyttja denna 
subjektivitet som en tillgång, genom att låta intryck, tankar, kunskap och känslor utgöra verktyg 
för en helhetssyn och förståelse för det jag studerar. Dock med de negativa konsekvenserna i 
beaktande. 

Genom att de data som insamlats genom intervjuer syftar till att beskriva uppfattningar och 
tankar hos några personer vid ett specifikt tillfälle, kan de beskrivas ha en kvalitativ karaktär 
(Larsson; Lilja; Mannheimer, 2005). Detsamma gäller den data som insamlas genom 
fältanteckningar genom att de observationer som har gjorts bygger på en småskalig 
undersökning och syftar till att beskriva snarare än att analysera (Denscombe, 2000). 

Insamlad data från intervjuerna har transkriberats ordagrant. Därefter har jag genom att återigen 
lyssna till intervjuerna, samt läsa igenom utskrifterna, gjort ett urval av information som 
presenteras under samma teman som finns i intervjuguiden. Inledningsvis gjorde jag en annan 
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version av tematisering, men jag upplevde att denna skulle kunna vara alltför starkt präglad av 
tolkningar, genom att dessa teman kategoriserade kring innebörden på ett lite djupare plan. 
Genom att istället använda de teman som presenteras i intervjuguiden ansåg jag att presenterad 
data kunde framställas på ett mer objektivt sätt, till förmån för studiens validitet (Hartman, 
1998). Mer subjektiva tolkningar som jag anser relevanta får istället utrymme under rubriken 
”analys och diskussion”.

Ytterligare en strategi för att motverka att de tolkningar jag gör utifrån min förförståelse sker på 
bekostnad av möjligheten att återge en så sanningsenlig bild som möjligt av informanternas 
upplevelser, har varit att lyfta fram många citat. Genom detta möjliggörs för läsaren att utifrån 
sin egen förförståelse tolka och skapa sig en uppfattning av informanternas egna ord. Inför valet 
att stryka eller ta bort ett citat rekommenderar därför Repstad (1999) att låta citatet stå kvar. 

De data som framkommer genom fältanteckningar presenteras under samma teman som 
intervjuresultatet. Som minnesstöd för mina fältanteckningar har jag också haft tillgång till 
några fotografier, ett par videofilmsinslag från träningspassen, samt videofilm från 
föreställningen. 

Slutligen har sammanställnigen av datainsamling analyserats och diskuterats med utgångspunkt 
i de teorier och forskningsresultat som tidigare har presenterats i uppsatsen. 

Etiska ställningstaganden 

I enlighet med forskningsetiska principer, som presenteras av Vetenskapsrådet (2002), har 
informanterna informerats om projektets syfte. Vidare fick de i samband med detta information 
om att  de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan.  Genom min roll som 
vikarierande gruppledare i verksamheten föreligger ett visst beroendeförhållande mellan mig 
och informanterna. Med detta i åtanke har jag även under projektets genomförande försäkrat 
mig om att informanterna har varit positivt inställda till att delta.   Samtycke har inhämtats från 
de deltagare inom Daglig verksamhet som medverkade i projektet, samt från berörd enhetschef 
inom Daglig verksamhet i Halmstad kommun. En av deltagarna meddelade inledningsvis att 
denne inte ville bli fotograferad eller filmad. Under projektets genomförande ändrade personen 
ifråga dock sin uppfattning – detta helt utan påtryckningar från mig – och valde bland annat 
själv att ställa upp på bild i ett reportage om projektet. 

Då gruppen utifrån beskrivningen av verksamheten, kan vara lätt att identifiera, har jag valt att, 
i enlighet med konfidentialitetskravet, inte ange deltagarnas namn. Eftersom jag inte finner det 
relevant utifrån studiens syfte att ge läsaren möjlighet att följa vem som har sagt vad har jag inte 
heller använt fingerade namn, utan citat och observationer som redovisas i resultatet kan endast 
härledas till gruppen deltagare. Uttalanden där innehållet på något sätt kan röja identiteten, eller 
lämna personliga uppgifter om människor utanför projektet, har av samma anledning inte 
redovisats i uppsatsen. Av samma anledning har jag också valt att inte ange någon information 
om respektive deltagares bakgrund. Utifrån syfte och frågeställningar behöver studien inte 
nödvändigtvis inrymma information av etiskt känslig karaktär. Det faktum att ”personlig 
utveckling” ligger som ett övergripande tema för genomförd studie, tillsammans med det 
faktum att det bland informanterna finns kognitiva funktionsnedsättningar, gör dock att jag 
väljer att vara extra noggrann med denna aspekt. 

25



26



Resultat
Under rubriken ”Projektresan” beskrivs projektets genomförande i tio övergripande steg. 
Därefter presenteras deltagarnas beskrivningar av hur de upplevde sin medverkan i projektet, 
kompletterat med information från fältanteckningar.

Projektresan 

I detta avsnitt beskriver jag, i tio steg, det praktiska genomförandet av projektet. Idéns framväxt 
och min förförståelse har jag redogjort för tidigare i rapporten.   

1. Tillstånd från kommun eller studieförbund att genomföra projektet

Under hösten 2008 var jag i kontakt med enhetschefen för hunddagisgruppen  och redogör 
översiktligt för mina idéer kring projektet. Enhetschefen var mycket positiv till det hela och 
uttrycker bland att det skulle vara betydelsefullt för Halmstad kommun att få möjlighet att 
medverka. Eventuellt finns det möjlighet för mig att få en anställning under våren, vilket skulle 
ge mig goda praktiska möjligheter att genomföra projektet utifrån mina ambitioner. Jag kommer 
att få besked kring detta före jul. Ett back-up-alternativ är att genomföra projektet som 
studiecirklar genom Studieförbundet Vuxenskolan. Jag presenterade idén översiktligt för min 
kontakt på Studieförbundet Vuxenskolan. Min kontakt där var positiv, men det förelåg vissa 
praktiska svårigheter i att hitta en lämplig lokal där hundar var tillåtna. 

I början av december fick jag besked om ett heltidsvikariat på hunddagiset under vecka 4-7. Jag 
introducerade därför projektet under slutet av december och återupptog det under vecka 4. 
Upplägget blev nu mer intensivit än vad jag först tänkt mig, men jag såg inga direkta hinder i 
detta. Om jag inte hade hunnit färdigt med undersökningen under denna period fanns det 
möjlighet att, utanför min anställning, fortsätta projektet under våren. Från början var planen att 
ha ett träningspass per vecka med respektive deltagare, vilket jag nu ändrades till ett pass per 
dag. En nackdel som jag upplevde kring detta var att deltagarna inte skulle hinna ”längta” till 
nästa träningspass. Samtidigt gav detta upplägg ökade möjligheter för att det senaste 
träningspasset skulle finnas i färskt minne, såväl hos mig som hos övriga deltagare. 

2. Tillfråga den tänkta målgruppen om intresse att delta

Den 15/12 tillfrågas tre deltagare. Den 18/12 tillfrågas en fjärde deltagare. (Den femte 
deltagaren har vid denna tidpunkt inte varit på jobbet samtidigt som mig sedan jag fick 
klartecken för vårens anställning, varför denne person istället tillfrågas efter jul). Deltagarna 
fick inledningsvis följande fråga: 

”Skulle du vilja träna mer med någon av hundarna?”

Samtliga svarade ja . Efter att de besvarat frågan berättade jag att jag gör ett skolarbete och att 
den träning vi eventuellt genomför i så fall blir en del av detta arbete. Jag informerade om att 
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jag skriftligt kommer att dokumentera det vi gör och att detta kan läsas av vem som helst. Detta 
var ok för samtliga, men en person meddelade att denne inte ville vara med på kort eller bli 
videofilmad. 

3. Intresseanalys - val av ”gren” / inriktning

I direkt anslutning till att jag frågar respektive person i arbetsgruppen om de vill delta i 
projektet (steg 2) presenterar jag olika teman/grenar inom hundträningen som det finns 
möjlighet att arbeta inom. Presentationen skedde dels genom att se på bilder/film och dels 
genom diskussioner kring tidigare tillfällen då de själva har provat olika grenar inom hundsport 
eller tittat på andra som tränar. Den enda medvetna begränsning jag har gjort inför 
nedanstående urval har praktiska orsaker (träningen måste kunna genomföras på arbetsplatsen). 
Jag hade på förhand bestämt att försöka realisera deltagarnas egna förslag så långt det är 
möjligt. Det innebar inga problem om flera i gruppen valde samma tema. Var och en hade en 
individuell träningsplan att arbeta utifrån, vars utformning presenteras längre fram. 

 Följande teman presenteras:

Freestyle - ett slags dressyrprogram som tränare och hund framför till musik, kan 
närmast beskrivas som ”dansa med hund”. I det tävlingsmässiga utförandet av 
grenen finns vissa grundrörelser som ska ingå i programmet, därutöver är det bara 
tränarens fantasi som sätter gränser för vad hunden - och tränaren själv - ska göra. 
Varje deltagare väljer själv låt och koreografi.  

Agility - hinderbana för hundar som utförs på tid. På tävling har varje hinder ett 
nummer och för att inte bli diskad måste hindren utföras i exakt rätt ordning från 
början till slut. Dessutom finns det regler kring det tekniska utförandet för 
respektive hinder. 

Nosarbete  - hunden får tränas i att använda sitt luktsinne för att skilja ut olika 
dofter. Exempel på nosarbete är följa ett spår efter människor eller vilt i skogen, 
söka upp människor som är gömda, hitta gömda föremål och urskilja föremål med 
olika dofter från varandra. Nosarbete ingår bland annat i tävlingsformerna jakt, 
bruks och tävlingslydnad, samt i praktiskt arbete för tjänstehundar inom polis, 
räddningstjänst och militär. Det finns även hundar som tränas för att med nosens 
hjälp spåra cancer eller förvarna inför epilepsianfall.

 
Cirkuskonster - tränaren formar steg för steg fram olika beteenden hos hunden. 
Exempel på ”cirkuskonster” kan vara att plocka upp föremål från marken, rulla 
runt, skälla på kommando, räcka fram tassen, spela död, lyfta ett bakben, jaga 
svansen, följa dirigering till en viss plats, skilja på höger och vänster, krypa, 
backa, gå slalom mellan tränarens ben, med mera.  ”Cirkuskonster” av olika slag 
ligger som grund i freestyleprogrammet (se ovan). En variant på ett 
tävlingsmässigt utförande av cirkuskonster är tävlingslydnad där hund och förare 
ska utföra vissa förutbestämda moment med stor noggrannhet och precision. Även 
servicehundar och signalhundar, vilka på olika sätt utbildas för att assistera 
människor med funktionsnedsättningar, kan tränas i dylika moment. 
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Tre av deltagarna valde freestyleprogram, varav det ena även kombinerades med cirkuskonster. 
De två andra deltagarna valde att arbeta med nosarbete. En av dem valde att träna hunden att 
söka efter människor, medan den andre valde att träna hunden att söka efter peppar, som 
substitut till narkotika. 

4. Val av hund

Min utgångspunkt var att deltagarna skulle ha varsin hund att träna, det vill säga en tränare per 
hund i första hand. De främsta orsakerna till detta var dels en ambition att skapa möjligheter för 
respektive deltagare att skapa eller stärka ett specifikt band till en viss hund  och dels en hänsyn 
till att hundarnas krafter och motivation för att arbeta.  Jag hade från början bestämt att låta 
deltagarna rangordna sina önskemål om vilken hund de helst vill träna med, för att därefter 
fördela hundarna med målsättningen att alla ska bli så nöjda som möjligt. Dock visar det sig att 
de fyra deltagare som först tillfrågas alla väljer olika hundar. Den femte deltagaren informeras 
om läget och får möjlighet att välja samma hund som någon av de andra, eller min kollegas 
hund. Valet faller på kollegans hund.  

5. Planering och upplägg

Jag gjorde upp ett schema över en fyraveckorsperiod där respektive deltagare har sex 
träningspass á en timme. Denna tidbegränsning anpassades utifrån min anställning, samt den tid 
vi har till förfogande under respektive arbetsdag. Varje deltagare fick ett en egen kopia av 
schemat, ytterligare en kopia sattes upp på den gemensamma anslagstavlan på arbetsplatsen. 
Varje träningspass innefattade planering, träning och utvärdering. Min grundläggande ambition 
var att fördela träningspassen med lika intervall för alla, men respektive deltagares 
arbetsschema, samt inplanerade ledigheter, gjorde att fördelningen blev ojämn med avseende på 
antal pass per vecka.  I schemaläggningen togs också hänsyn till fördelning av övriga 
arbetsuppgifter på hunddagiset för att undvika att arbetsdagarna skulle bli alltför stressiga.  Vid 
några tillfällen bytte vi pass mellan två deltagare på grund av frånvaro av deltagare och hundar. 
När fyraveckorsperioden var slut hade samtliga deltagare gjort sina sex träningspass. 

6. Målsättnings- och inventeringsarbete

Utifrån det tema deltagaren hade valt ägnade vi första träningspasset åt att tillsammans hitta en 
konkret målbild att arbeta mot och vi formulerade såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. 

För att ha goda chanser att uppnå resultatmålen formulerade vi även uppgiftsmål, det vill säga 
målsättningar som beskriver hur arbetet skulle utföras. Jag hade förberett en mall i form av en 
måltavla där delmål och slutmål skrevs in (se bilaga 2).  Denna mall utgjorde sedan grunden för 
planering och utvärdering vid varje pass. Deltagarna blev informerade om att målsättningarna 
kan ändras under arbetets gång, vilket också skedde i flera fall. 

När de långsiktiga målsättningarna var formulerade inventerade vi förkunskaperna både hos 
deltagarna och hos hundarna. Detta skedde utifrån följande frågeställningar:
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o Vad kan jag och vad behöver jag lära mig?
o Vad kan hunden och vad behöver hunden lära sig?

I detta skede inventerade jag även mina förkunskaper inför valda målsättningar. Har jag de 
teoretiska och praktiska redskapen som krävs för att göra ett bra arbete som coach? Flera 
deltagare har valt att ha med dans i sina program och jag informerar dem om att jag själv inte är 
så duktig på att dansa. Själva dansen får de därför lägga upp själva och jag coachar kring 
hundträningen. 

7. Genomförande av träningspass

Inledningsvis i respektive träningspass gjorde jag och respektive deltagare tillsammans upp en 
liten planering för dagen som bland annat innehöll följande aspekter:

Mål för dagens träning - så noggrann beskrivning som möjligt av vad vi ska träna på idag
Delmål - hur ska jag lägga upp träningen steg för steg 
Belöning - vad ska hunden få när den gör rätt?
Tid - hur länge ska vi träna? Eventuella pauser?
Material - Vad behöver jag? Vad behöver hunden?
Back-up - Vad gör jag om träningen inte går som planerat?

Därefter genomfördes träningspassen utifrån respektive planering. Vid större delen av 
träningspassen disponerades en lokal som ligger i samma byggnad som övrig verksamhet, men 
som deltagarna inte brukar vistas i så ofta. Valet av denna lokal grundade sig på möjligheten att 
genomföra träningen i lugn och ro, samt att ytan var tillräckligt stor för de träningsmoment som 
skulle genomföras. En av deltagarna valde att genomföra sin träning utomhus och vi 
disponerade då delar av en stor gräsplan som hör till byggnaden. Ibland var hundarna med 
under hela passet och ibland vistades de i sin box i en intilliggande byggnad medan vi planerade 
och utvärderade. 

De träningsmetoder som tillämpades var starkt influerade av klickerträning, vilket är en 
inriktning inom hundträning där fokus ligger på att ge positiv förstärkning till önskvärda 
beteenden som fångas genom att använda en betingad markör exakt då beteendet uppvisas. 
Denna markör kan utgöras av en liten plastdosa som avger ett klickljud – så kallad ”klicker” - 
vilken betingas med någon form av belöning, till exempel godis eller lek. Beteenden kan även 
formas fram genom att förstärka olika delbeteenden som så småningom leder fram till slutmålet. 
Icke önskvärda beteenden hanteras genom utsläckning eller genom att ta bort resurser hunden 
vill ha (till exempel lyfta upp matskålen om hunden inte inväntar ”varsågod”, ta bort möjlighet 
att hälsa på människa eller annan hund om hunden inte beter sig önskvärt, stänga grinden om 
hunden försöker gå ut utan tillåtelse och så vidare) Metoder som innefattar fysiskt obehag eller 
som bygger på att skapa rädsla och underkastelse hos hunden används inte inom klickerträning. 
Vid de tillfällen vi frångick principerna för klickerträning handlade detta om att vi med hjälp av 
handtecken eller godisbit fick fram olika rörelser hos hundarna istället för att forma fram dem 
steg för steg. 

30



8.  Utvärdering och feedback

Deltagarna i projektet var sedan tidigare bekanta med grunderna för ”klickerträning”. 
Genom att jag intog rollen som coach vid själva träningen hade även deltagarna dubbla roller - 
dels är de tränare och dels blir de tränade. Detta skapade träningstillfällen både i att ge och ta 
emot feedback på ett konstruktivt sätt - både för arbetsgruppen och för mig. Min tanke kring 
detta är att det kan ha en pedagogisk poäng att jag som coach försöker utgå från samma 
principer i min feedback till deltagarna. Istället för att poängtera felaktigheter och tala om vad 
en individ - hund eller människa - inte ska göra, fokuserar jag alltså på att lyfta fram positiva 
aspekter i träningen. Detta tillvägagångssätt överensstämmer också med det pedagogiska 
förhållningssätt jag vill tillämpa.

Ytterligare en aspekt kring detta var övertygelsen att förmågan till tränarens inlevelseförmåga i 
hundens lärandesituation kunde gynnas av att jag som coach tillämpade samma förhållningssätt 
gentemot tränaren som denne, i sin tur, blir coachad i att tillämpa gentemot hunden. 

Efter varje träningspass gjorde vi tillsammans en utvärdering av genomförd träning. Inför denna 
utvärdering låg följande frågor till övergripande grund för den dialog som fördes: 

o Hur upplevde du dagens träning?
o Hur tror du att hunden upplevde träningen idag?
o Vad var lätt/svårt för dig?
o Vad var lätt/svårt för hunden?
o Vad har du lärt dig idag?
o Vad har hunden lärt sig idag?

Dessa frågor ställdes alltså inte rakt upp och ner i en viss ordning, utan utgjorde andemeningen i 
mitt informationssökande. Beroende på respektive deltagares svar på respektive fråga skapades 
olika följdfrågor, varav många syftade till att deltagaren skulle utveckla sina svar ytterligare. 

Vid ett par tillfällen filmade jag delar av träningen, vilka sedan analyserades tillsammans med 
deltagaren. 

9. Föreställning

Tillsammans med deltagarna och övrig personal i verksamheten planerades en föreställning där 
de intränade programmen visades upp. Samtliga deltagare ville vara med och de fick själva 
välja vilka de vill bjuda in. Denna planering skedde gemensamt utanför schemalagda 
träningspass. Ett datum spikades och det blev torsdagen veckan efter att de sista träningspassen 
har genomförts. Tillsammans med en av deltagarna skrev jag en inbjudan vilken godkändes av 
övriga deltagare. Var och en fick med sig tre utskrifter var att dela ut till släkt och vänner. Ett 
exemplar sattes upp på brukshundklubbens anslagstavla och ytterligare några ex skickades ut 
via mail till personal inom kommunen. Totalt anmälde sig ett 30-tal personer, innefattande 
bland andra släktingar, vänner, medlemmar från brukshundklubben, hundägare till tre av de fyra 
dagishundarna, personal med olika befattningar inom daglig verksamhet, gruppens enhetschef, 
en journalist, personal från deltagarnas boenden, deltagare från en annan daglig verksamhet, 
samt en lärare från Särvux som är bekant för flera av deltagarna. 
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Vi hade ett planeringsmöte där vi brainstormade kring vad som skulle göras inför och under 
föreställningen, samt hur dessa uppdrag skulle fördelas. Bland annat blev en person ansvarig för 
kaffe och fika, vilket innefattade att räkna ut hur mycket vi behövde, inhandling, brygga kaffe 
och koka tevatten, blanda saft, samt framdukning. De två gruppledare som jobbar under 
föreställningsdagen lovade att backa upp detta om det behövdes. 

En person valde själv att åta sig att fixa affischer och biljetter. Denna person blev även 
tillfrågad att inta rollen som konferencier, vilket han tackade ja till. Ytterligare en person blev 
ansvarig för att fixa praktiska detaljer som att ta fram cd-spelaren, hänga ut en publikskylt, samt 
förbereda hundgodis. Två personer blev tillsammans ansvariga för att iordningsställa den lokal 
där föreställningen skulle ske, vilket innefattade städning, ommöblering, att se till att det fanns 
stolar åt alla och att göra i ordning ”scenen”. En person fick huvudansvaret för detta, medan den 
andra personen även blir ansvarig för att ta emot publiken. I detta uppdrag ingår bland annat att 
möta upp dem vid dörren, hälsa dem välkomna, visa var de kan hänga av sig och bjuda in till 
kaffe. 

Samtliga deltagare var också ansvariga för att förbereda, ha med sig och plocka fram det 
material de behövde inför respektive nummer, exempelvis musik, träningsmaterial till hunden 
och eventuella scenkläder. Vi bestämde att publiken skulle ha möjlighet att lämna frågor och 
kommentarer efter varje nummer.  En startordning gjordes upp och vi bestämde också att 
respektive deltagare, innan denne går av scenen, skulle presentera nästa nummer. Jag 
förberedde lappar med kortfattade presentationer till var och en. Tillsammans med den person 
som är ”cirkusdirektör”, skrev jag ihop lappar med stödord för presentationen. Deltagaren får 
själv bestämma vad som är viktigt att säga till publiken och jag hjälper till med att formulera 
orden i skrift. 

Vi pratade tillsammans om nervositet och hur man kan hantera detta. Några personer uttryckte 
oro för att det ska gå fel när publiken kommer. Med anledning av detta samtalde vi kring att det 
inte är viktigt att allt blir rätt, utan att fokus ligger på att få möjlighet att visa och berätta om vad 
vi har gjort tillsammans med hundarna. Jag tillade också att det bara är deltagarna själva som 
vet vad som är ”rätt” eftersom de själva har gjort programmen. Blir något tokigt behöver inte 
publiken få veta det. 

En vecka innan föreställningen hade vi ett genrep och då dök den person jag under projektet 
vikarierar för upp som hemlig gäst. Detta blev ett uppskattat inslag och genrepet förlöpte väl. Vi 
kom tillsammans med vår gäst på fler uppdrag som behövde specificeras och fördelas inför 
”den riktiga” föreställningen. Bland annat fick den ansvarige för de praktiska detaljerna i 
uppdrag att sköta ridån. Jag gjorde även upp mer detaljerade scheman för vem som ska göra vad 
och när. Alla fick en anvisning om när det var dags att hämta och förbereda hunden.

Dagen innan föreställningen fick jag reda på att en av deltagarna är väldigt nervös inför 
föreställningen och därför inte ville komma till jobbet. Jag ringde upp honom och försäkrade att 
det var helt ok om man inte vill visa sitt nummer inför publik, men tillägger att det är väldigt 
roligt om han vill komma och titta. Jag påtalade också möjligheten att bara visa upp för några få 
personer som han själv väljer. Vi pratade även lite om nervositet och syftet med föreställningen. 
Deltagaren beslöt sig efter ett tag för att komma och vi bestämde att han inte behövde besluta 
om han ville visa sitt nummer eller inte förrän det var dags. Väl på plats var han positiv till att 
köra som planerat. Han fixade han sina förberedelseuppdrag exemplariskt. Själva uppvisningen 
gick så bra att han spontant visade ett extranummer. 
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Alla fem deltagare kom ihåg och genomförde de förberedelser de var ansvariga för. När 
publiken anländer på eftermiddagen är allt i ordning. Först blev det fika med möjlighet för 
publik och deltagare att träffas och prata, därefter drog vi igång. 

Allt gick enligt planerna och publiken gav uttryck för att gilla föreställningen. Applåderna var 
långa och deltagarna fick flera frågor kring hur det har gått till att träna in de olika färdigheterna 
hos hundarna. Flera personer uttryckte att de var imponerade över att deltagarna hade hunnit 
träna in så fina program under så kort tid. Många var också imponerade över att hundarna 
fokuserade så bra på uppgiften trots att det satt många främmande människor i lokalen.

 Förvaltningens vaktmästare filmade hela föreställningen och många fotograferade. Den person 
som inledningsvis i projektet undanbad sig filmning och fotografering ändrade sig spontant när 
föreställningen började närma sig. Efter sista numret ville journalisten ha en gruppbild på alla 
deltagare och hundar tillsammans. Innan arbetsdagen var slut återstod en del praktiska 
arbetsuppgifter inne i lokalerna och hundarna fick sista rastrundan för dagen. Tillsammans med 
deltagarna bokade jag in datum och tider då jag skulle kunna genomföra enskilda intervjuer 
med var och en. 

10. Intervjuer

Tre av intervjuerna genomförs en vecka efter föreställningen och de sista två ytterligare en 
vecka senare. Ett par tider får ändras från den ursprungliga bokningen på grund av sjukdom och 
andra förhinder. Upplägget är tidigare beskrivet i metodkapitlet och innehållet presenteras 
längre fram i detta kapitel. Efter respektive intervju tackar jag deltagaren för dennes medverkan 
och förklarar projektet som avslutat. Var och en får ett diplom med personlig feedback. På varje 
diplom finns ett foto på respektive deltagare med hund, taget under föreställningen. 

Resultat från intervjuer och fältanteckningar

I detta avsnitt redovisas resultat från intervjuer och fältanteckningar som kan härledas till syfte 
och frågeställningar . Resultatet är sammanställt under samma teman som presenteras på den 
intervjuguide (bilaga 1) deltagarna hade till sitt förfogande under genomförda intervjuer. Jag 
har även lagt till ett femte tema; ”övergripande” där uttalanden och observationer som berör 
projektet som helhet, samt uttalanden och observationer som inte ligger under något av de fyra 
temaalternativen, lyfts fram. Om inget annat anges står deltagarna i projektet bakom de citat 
som redovisas. Vid utdrag ur dialoger har jag valt att sätta beteckningen ”intervjuare” framför 
det jag har sagt, samt ”informant” framför citerade uttalanden från deltagarna.  

Målsättning / planering

Alla träningspass inleds med att jag frågar deltagaren vad denne kommer ihåg från föregående 
träning. Under de första passen blir svaret många gånger att deltagaren inte minns, men med 
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hjälp av måltavlan (bilaga 2) och lite ledtrådar kommer de så småningom igång och berättar om 
tidigare träning. Under de sista träningspassen händer det att deltagarna själva hinner börja 
redogöra för tidigare träning innan jag hinner ställa frågan. Också intervjuerna medför 
minnesträning genom att vi samtalar kring det vi har gjort. 

När vi har kommit igång med träningen och genomfört ett par träningspass presenterar flera av 
deltagarna egna förslag och idéer kring hur träningen ska läggas upp. Detta sker många gånger 
så fort vi har stängt dörren och ska påbörja planeringen, utan att jag har hunnit ställa inledande 
frågor kring vad vi ska göra eller hur vi ska gå tillväga. 

Under projektets genomförande skapas många tillfällen där kunskap kring hundar och 
hundträning fördjupas. I diskussioner kring hur hunden förstod och hur träningen skulle läggas 
upp pratade vi mycket om hur hundarna fungerar och arbetar. Bland annat diskuterades vindens 
påverkan för en hund som arbetar med nosen, varför en hund blandar ihop olika kommandon, 
varför en hund kan fastna i ett beteende, vikten av att ha en belöning som hunden verkligen vill 
jobba för, vikten av timing, samt varför en hund kan bli frustrerad och hur detta visar sig. Vid 
många tillfällen får deltagarna reflektera kring huruvida uppgiften är för lätt eller för svår för 
hunden, samt hur de ska anpassa träningen utifrån detta. Jag märker särskilt på en av deltagarna 
att detta är en väldigt svår del. Exempelvis placeras föremål som hunden ska plocka upp med 
munnen på ställen där hunden inte kan komma åt, men där vi människor kan komma åt genom 
att flytta saker som står i vägen eller komma åt med fingrarna. 

Vid sidan om den hundrelaterade kunskap som skapas under den praktiska delen i själva 
träningen, kommer vi vid flera tillfällen in på hur hundar kan användas i människans tjänst. 
Under ett av träningspassen när vi pratar om nosarbete berättar jag för en av deltagarna att 
hundar till och med kan spåra cancer. Vid efterföljande träningspass lyfter denna deltagare fram 
flera exempel på andra avancerade uppgifter som en hund klarar. Bland annat berättar han att 
han på Discovery har sett att hundar kan varna för bränder. Vid ett annat tillfälle berättar han att 
hundar i Sydamerika går ihop i ligor för att stjäla mat. 

På deltagarnas initiativ förs till exempel dialog kring polishundar,  militärhundar och jakt. 
Några gånger kommer vi också in på faktorer kring tävlingsverksamheten i Brukshundklubben. 
Deltagarna lär sig även fackord som de inte kunde under projektets inledning, exempelvis 
skillnaden mellan spår och sök, samt begreppet ”preparatsök”. 

I inventeringsarbetet inför planeringen av de olika programmen användes bland annat film och 
tidningar för att samla inspiration. Under träningen letar jag fram en tidning för att visa bilder 
på en hund som utför liknande arbetsuppgifter som deltagaren avser att träna med sin hund. När 
jag visar bilden går deltagaren och hämtar en annan tidning där det finns en mycket tydligare 
bild. Deltagaren uttrycker under intervjun att han har svårt att läsa. Han brukar sällan titta i 
tidningar under arbetsdagen. Den tidning han hämtar är snarlik den första tidningen i utseendet 
och den ligger tillsammans med andra tidningar bland Brukshundklubbens inventarier. 

Planeringsarbetet innefattar också att förhålla sig till tid, avstånd och olika antal. Exempelvis 
planeras hur många gånger en övning ska genomföras, hur mycket godis som ska disponeras 
under en viss tid, på hur långt avstånd hunden ska utföra vissa uppgifter och var publiken ska 
vistas i förhållande till hunden under föreställningen. Samtliga deltagare får planera hur deras 
”nummer” i uppvisningen ska se ut. I denna planering ingår bland annat att göra urval, att 
bestämma ordning, bestämma var saker och ting ska ske. Det senare kunde innefatta så små 
detaljer som att planera för var hundens belöning skulle vara placerad medan hunden arbetade, 
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samt var belöningen skulle utdelas för att hunden skulle få förväntan på rätt sak, exempelvis att 
servera en godis långt ner till en hund som ska krypa för att den inte ska resa sig för tidigt. Just 
att planera hur lång tid visa delmoment kommer att ta, samt att planera hur mycket godis som 
ska disponeras under en viss tid lyfts av två deltagare fram som svårt. Båda dessa deltagare 
löser dock såväl godismängd som programplanering galant. Vid uppvisningen får de med 
samtliga inplanerade rörelser och godisarna disponeras så att de räcker hela vägen. 

Ytterligare exempel på hur belöningen planerades innefattade att bestämma vad själva 
belöningen skulle utgöras av – godis eller leksak, vilken typ av godis/leksak, hur stora 
godisbitar är lämpliga och så vidare. Också det material som användes krävde en viss planering. 
En av deltagarna valde att använda sin egen vante att belöna hunden med. I vanten satt en 
metallring fastsydd. Deltagaren tog själv initiativ till att klippa bort metallringen för att hunden 
inte skulle skada sig i munnen medan de lekte.    

I planeringen ingick också ”plan B”, det vill säga att fundera kring vad man ska göra om saker 
och ting inte blir som man har tänkt sig. Under planeringsarbetet händer det att deltagarna 
frågar mig hur hunden kommer att reagera, eller om planen kommer att hålla. Jag får då tillfälle 
att förklara att jag inte vet, utan att vi måste prova för att kunna ta reda på svaret.  När 
föreställningen började närma sig framfördes spontant flera reflektioner kring hur hundarna 
skulle kunna tänkas bete sig med publik närvarande. När vi tränade var ofta bara deltagaren, jag 
och hunden närvarande. Också saker som hundarna var rädda för beaktades. En av hundarna var 
till exempel rädd för åska, vilket deltagaren under första planeringen nämnde vikten av att ta 
hänsyn till. 

Under träningen är samtliga deltagare mycket engagerade i målsättningsarbetet. Vid 
inledningen av respektive träningspass är de ofta ivriga att titta på måltavlan (bilaga 2) och 
stämma av hur långt vi har kommit. Flera deltagare beskriver under intervjun de olika delmål de 
har jobbat mot. En av deltagarna pekar direkt på den bild i intervjuguiden (bilaga 1) som 
illustrerar måltavlan då jag ber honom beskriva vad vi har gjort. Deltagaren lyfter fram hur vi 
har avancerat från delmål till delmål och är noggrann med att poängtera slutmålet. Samma 
deltagare svarar så här när jag frågar vad som var bäst med själva träningen:

”Ehh… Vet inte vad det var. Vi tog olika, meter efter meter. Och det var bra 
alltihopa. Jag såg ju hur det förvandlade sig från 50 till 75 sen 100.”

En annan deltagare som också pekar på måltavlan (bilaga 2) i intervjuguiden (bilaga 1) säger:

Informant: Den var fin! Det här tyckte jag var jättebra med planeringen
Intervjuare: Vad var bra med den?
Informant: Att man fick lära sig.

Samma deltagare lyfter i slutet av intervjun fram hur han på liknande sätt ska börja arbeta med 
en ny föreställning. Beskrivningen av hur han tänker gå tillväga stämmer väl överens med hur 
vi har arbetat under genomförandet av detta projekt. 

Deltagarna får frågan om de vid något tidigare tillfälle i livet har arbetat mot ett mål. I 
nedanstående dialog berättar en av deltagarna om hur denne arbetade mot ett mål i skolan:

Informant: Gjorde jag ju en del grejer så jag skulle komma längre. 
Intervjuare: Vad var slutmålet då? Kommer du ihåg?
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Informant:  Nej…  
Intervjuare: När du säger komma längre, komma längre mot vad? 
Informant: Lära sig att tänka och…att tänka och läsa. Jag läste ju… som detta detta är för 

svåra ord, va. (Deltagaren pekar på texten under bilderna på intervjuguiden) 
Ut…” 

Samma deltagare har i samband med projektets inledning sagt följande:

”Skolan är den värsta skit som finns”.

Andra exempel kring tidigare erfarenheter av målinriktat arbete berör tidigare arbetsplatser, 
samt fritidsaktiviteter. Ett par av deltagarna anger att de inte har någon erfarenhet alls av att 
arbeta mot mål. En deltagare beskriver under första träningspasset en ambition att bli ”en sån 
som kan visa. 

Jag frågar deltagarna huruvida de upplever att målsättningen var lättare eller svårare att uppnå 
än de trodde. Samtliga deltagare anger att det var lättare. Samtidigt lyfter en deltagare fram att 
denne gärna hade tränat mer inför själva föreställningen. 

Ett par av deltagarna avancerar sina mål spontant under träningens gång. En deltagare ger 
följande uttalande sitt fjärde träningpass:

”Nu kan han ju 100 meter, då behöver vi inte träna mer”

Då detta uttalande gjordes antecknade jag att jag under utvärderingen skulle ta upp möjligheten 
att ändra målsättningen. Under själva träningen tar deltagaren själv initiativ till detta. Under det 
sista träningspasset, när vi planerar upplägg inför uppvisningen, är samma deltagare noggrann 
med att hundens uppgift under föreställningen ska vara tillräckligt svår, så att hunden får jobba 
ordentligt. Vid utvärderingar och slutintervju har denna avancering en central roll i det 
deltagaren väljer att lyfta fram. 

Genom att dessa initiativ tas under träningspassens inledning får jag intryck av att deltagarna 
har funderat kring detta mellan respektive träningstillfälle.  En deltagare väljer att under själva 
föreställningen genomföra en svårare uppgift än planerat tillsammans med hunden. När jag 
under intervjun frågar kring detta framkommer motiveringen att göra något svårare eftersom de 
tidigare momenten i uppvisningen hade gått så bra. 

I följande dialog beskriver en deltagare sin upplevelse av att arbeta mot en målsättning. 

Intervjuare: Är det något du har fått träna på som du inte har tränat på annars? 
Informant: Målsättning. 
Intervjuare: Mm. Och hur upplevde du det? 
Informant: (Lång paus) Roligt att ha något att sträva efter. 
Intervjuare: Tyckte du det? 
Informant: Ja.
Intervjuare: Mm. Kan du beskriva mer, hur menar du då? 
Informant: Att det blir färdigt resultat.
Intervjuare: Ja. Och varför känns det viktigt? 
Informant: Då har man uträttat något. 
Intervjuare: Mm. Och du känner att du klarade ditt mål? 
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Informant: Ja.

Flera av deltagarna använder måltavlan för att beskriva vad de har lärt sig under projektet. 

”Och sen när vi gick ut och tränade, då lärde jag mig lite då och då, sen till jag 
kom i mitten.”

Träning

Hunden har olika framträdande roll i intervjusvaren hos de olika deltagarna. En deltagare väljer 
att i inledningen av intervjun beskriva projektet enligt följande:

”Dansa med hunden och vi har haft roligt och mysigt. Och så gillar hon att rulla 
runt och gotta sig och vi fick godis. Och så älskar hon mig och jag älskar henne. 
Vi gillar varandra, när vi dansar. Och så gillar vi att prata tjejsnack, jag och 
hunden(…)”

Under träning och intervjuer får jag flera vittnesmål som tyder på att deltagarna upplever att de 
lär sig och utvecklas tillsammans med hunden. Ofta används ordet ”vi” när deltagaren beskriver 
träningen, även när händelser som egentligen endast avser deltagaren eller hunden. Ett exempel 
på detta är följande ordval:

”…sen fick vi godis”. 

Vid flera tillfällen beskriver en av deltagarna sig själv och hunden som ett team. En annan 
deltagare nämner ett par gånger under intervjun att både deltagaren själv och hunden fick 
träning samtidigt. Det uppstår flera tillfällen där vi får möjlighet att relatera hundens beteende 
till hur vi människor fungerar. Ett exempel är när en av hundarna behöver stärkas i sin 
självständighet för att klara sin arbetsuppgift. Deltagaren får då vara noggrann i att inte ge 
hunden någon förstärkning i form av extra kommandon eller handtecken då hunden slutar jobba 
och vänder sig mot honom. I anslutning till detta talar vi bland annat om vikten av att våga 
försöka själv. Deltagaren relaterar då själv till vilka arbetsuppgifter han brukar be om hjälp med 
och vilka han brukar försöka lösa själv även om de är svåra. En slutsats han drar är att det är 
lättare att be om hjälp när arbetsuppgiften är tråkig. Några träningspass senare beskriver 
deltagaren en kurs han har gått med följande ord:

”Det var för svårt. Eller så gav jag upp för lätt.”

Strax efter detta uttalande, i samband med att vi utvärderar genomfört träningspass, drar 
deltagaren slutsatsen att det var bra att han inte hjälpte hunden mer än han gjorde, eftersom 
hunden då hade gett upp för lätt och inte haft tålamod att arbeta så länge. Vid ett tillfälle 
konstaterar en deltagare att det kommer att bli lättare för hunden att förstå vad den ska göra om 
deltagaren – som då sitter på knä på golvet – reser sig upp. Så fort hon har ställt sig upp 
kommer hon snabbt närmare det beteende hos hunden som hon håller på att träna fram. 

En av deltagarna återger i nedanstående dialog hur denne redan har berättat om projektet för en 
vän. 
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Intervjuare: Hur beskrev du själva träningen vi gjorde, när du lärde in? Du sa att du beskrev 
de här olika avstånden. 

Informant: Ja, det var nyttigt. Det här lära in med vante och sånt där.
Intervjuare: Mm. 
Informant: Det var nyttigt.
Intervjuare: För vem var det nyttigt?
Informant: För mig, plus hunden. 
Intervjuare: Hur tänker du då?
Informant: Hunden vet jag inte hur han tänker, men för mig var det nyttigt.

Deltagarna lyfter själva fram att de under projektets gång har lärt sig följande (redogörelse sker 
utan inbördes rangordning:)

o Tålamod
o Dansa
o Göra rörelser med kroppen
o Hålla takt
o Lyssna till musiken
o Lära hunden rörelser
o Koncentration
o Att visa respekt
o Ärlighet gentemot hunden
o Planera
o Vara lugn
o Visa hunden vad den ska göra
o Hålla koll på hunden hela tiden
o Improvisation
o Att visa upp ett program
o Att ha förmågan att göra en föreställning till
o Att lära hundarna 
o Att träna sig själv
o Att lära sig att hantera olika träningsredskap 
o Att planera och iordningsställa rekvisita 
o Planera musiken
o Presentera showen
o Att få berätta för andra vad man har gjort

Under intervjuerna bad jag deltagarna beskriva hur de och hundarna förstod varandra. Svaren 
dröjde ofta litegrand. Ett par svarade att de inte visste. Någon lyfte fram att det var 
träningsmaterialet som gjorde att hunden förstod vad den skulle göra, en annan orden. En 
deltagare menade att det var viskningar som gjorde att hunden förstod. Ytterligare ett svar var 
att hunden hade lärt sig genom att deltagaren visade.  När jag ställde följdfrågor kring hur 
hundarna lärt sig betydelsen av träningsmaterial och ord poängterades betydelsen av belöning. 
Glädjen och leken i träningen, såväl hos hunden som hos tränaren, lyftes fram i flera uttalanden. 

Intervjuare: Men vad är det du gör för att få hunden att förstå vad du menar?
Informant: Gör honom glad.
Intervjuare: Hur kändes det när hunden förstod vad du menade, när du lyckades?
Informant: Hur jag kände? 
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Intervjuare: Mm.
Informant: Bra!
Intervjuare: På vilket sätt då?
Informant: Jag blev glad när han hittade mig.

På samma fråga beskriver en annan av deltagarna att de upplevda känslorna delades med 
hunden.

”Eh…vi hade jätteroligt. Och så hade vi mysigt också.”

En deltagare beskriver hur hon har känt sig lite stressig i början av träningen och att hon genom 
hunden lärde sig att ta det lugnt, eftersom hunden annars började skälla. Vidare beskriver 
samma person att det i och med lugnet blev mycket skönare att träna. I samband med att jag i ett 
utvärderingspass frågar en deltagare hur denne har upplevt träningen, får jag svaret att hunden 
är ”världens bästa kompis”. 

Vikten av repetition och att träna mycket betonas. Någon lyfter fram det faktum att hunden 
utför uppgiften för att den är motiverad. En återkommande uppfattning var att det var lättare att 
träna med klicker än utan. Ett av svaren kring varför är följande: 

”Då förstår hon ju”.

Flera av deltagarna beskriver att de kan avläsa hur hunden känner sig genom att se att svansen 
viftar. Ytterligare en iakttagelse som återkommer är att ögonen glimmar när hunden är glad. 
Någon nämner hundens öron som grunden för kommunikation. Också hundens intensitet i 
arbetet betonas som ett tecken på att hunden har roligt, liksom det faktum att hunden utför 
uppgiften. En deltagare beskriver att hunden brukar berätta saker för henne, bland annat har 
hunden berättat att hon brukar bada. Just den hunden som beskrivs har vid tidigare tillfälle 
slängt sig ner i en närliggande å och jag minns att vi då konstaterade att hon säkerligen brukar 
bada. När jag frågar deltagaren hur hunden har berättat detta svarar hon dock att det har skett 
”med munnen”. 

Vid en annan utvärdering beskriver en deltagare att hunden tyckte att träningen var rolig 
eftersom hunden själv fick välja vad den skulle göra. (De metoder vi tillämpar under träningen 
har till stor del byggt på att hunden får prova sig fram för att komma på hur den ska få sin 
belöning.) 

Under träningarna frågar en av deltagarna spontant hundens ägare om vad hunden kan för 
konster. Vid nästföljande träning provar deltagaren denna konst med hunden och bestämmer att 
den ska ingå som en del i det program som utgör slutmålet. 

Jag ställer flera frågor kring vad det är som gör att det är roligt med att arbeta tillsammans med 
en hund. Följande svar anges under intervjuerna:

• ”Hon gav gensvar”

• ”Man reagerar ju varje gång man ser en hund ute”

• ”Man vet inte alltid vad den vill”
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• ”Många säger att de är lojala”

• ”Alla hundar gillar mig, jag vet inte varför”

• ”Man mår bättre när man jobbar med hundar”

• ”Det bara är så”

• ”Vi fick kompiskontakt”

• ”Vi kom ju överens”

• ”Vänskap”

Några av deltagarna betonar att det är svårare att utföra en uppgift med en hund än att arbeta 
själv eller tillsammans med en människa. En motivering för detta är följande

”Man kanske får jobba lite hårdare.”

Samtidigt anser deltagarna inte att det hade varit roligare att genomföra uppgiften utan hund. En 
deltagare menar att det är lättare när hunden är med eftersom det då är lättare att komma ihåg 
vad man ska göra. 

Några av deltagarna drar tydliga paralleller mellan sitt eget och hundens beteende. Exempelvis 
berättar en deltagare i intervjun att denne hållit blicken på ett speciellt sätt för att hunden inte 
skulle tappa koncentrationen. I fältanteckningarna har jag dokumenterat följande exempel på ett 
ömsesidigt samband mellan deltagarens och hundens beteenden:

”Jag uppmuntrar honom att leka mer med hunden eftersom X lätt blir passiv. När 
X blir aktiv får han direkt respons från hunden.”

- Egen reflektion ur fältanteckningarna

En deltagare upplever att denne kom närmare hunden genom träningen eftersom hunden har lätt 
att lära. Vi diskuterar huruvida relationen mellan hund och förare kan spela roll för hur lätt eller 
svårt det är för hunden att lära sig. Deltagaren drar slutsatsen att en hund som är rädd för sin 
tränare troligtvis inte hade velat jobba och därför hade haft svårare att lära sig. 

Den deltagare som anger att hon fick träna på att improvisera, svarar nej på frågan om hon 
någon gång tidigare i livet har fått träna på detta. Under hennes arbetsdagar är det viktigt för 
henne att ha en tydlig planering av vad som ska ske och vilken tid. I intervjun lyfter hon fram 
att hunden under programmets genomförande verkade hålla koll på i vilken ordning de olika 
momenten skulle utföras. Under träningen bestämde vi att deltagaren skulle anpassa sina 
rörelser utifrån vad hunden valde att göra, vilket fungerade bra såväl under träning som under 
uppvisning. I samband med att vi diskuterade detta under träningen använde deltagaren själv 
följande ord:

”Då får jag improvisera.”
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- Deltagare

En av deltagarna säger under intervjun att hon tror att hunden skulle komma ihåg det de har 
tränat in om de skulle prova igen. Detta anges också som en beskrivning av hur en speciell 
kontakt har vuxit fram mellan deltagaren och hunden.  

Genomgående upplever jag att samtliga deltagare tar fler och fler initiativ ju längre fram i 
projektet vi kommer. Detta yttrar sig exempelvis genom att de spontant förbereder sitt material 
så att det står klart då träningspasset ska börja, de har funderat mellan respektive 
träningstillfälle kring hur träningen ska läggas upp, de tar initiativ till problemlösning och de 
ändrar spontant detaljer i sina program. Vid ett av de sista träningpassen då jag frågar en 
deltagare vad hon ska träna på får jag svaret ”det får du se”. Under träningen improviserar 
deltagaren med nya rörelser och moment. När vi utvärderar passet berättar hon att det var 
hunden som valde de nya rörelserna som skulle ingå i programmet. 

Utvärdering / feedback

Vid återkommande tillfällen talar flera av deltagarna till och genom hunden medan vi samtalar 
kring genomförd träning. När jag under ett träningspass frågar en av deltagarna hur hon tror att 
hunden kände sig under träningen uppstår följande dialog:

Informant: Det kändes bra idag, säger hunden. 
Intervjuare: Hur kände du dig? 
Informant: Jag säger samma!

Strax efteråt pussar deltagaren hunden på nosen. När deltagaren slutar klappa hunden, krafsar 
hunden uppfordrande med tassen på deltagarens ben varpå deltagaren börjar klappa igen. 

Vid något tillfälle utnyttjar jag rollen som coach till möjligheten att ”tala genom hunden”. En av 
deltagarna vill gärna hålla i hundens tassar, vilket hunden inte ser ut att uppskatta. Jag har 
tidigare försökt att förklara detta för deltagaren flera gånger utan att lyckas. När jag säger att 
hunden har berättat för mig att den inte gillar att man håller i tassarna, så når jag fram direkt – 
deltagaren håller inte mer i hundens tassar, varken under den dagen  eller under de efterföljande 
passen. 

Under träningen får deltagarna kontinuerlig feedback från mig. De får också möjlighet att ge 
feedback tillbaka under de utvärderingar som sker under träningen. Själva hundträningen ger 
också träning i att ge feedback i och med att hunden belönas när den utför önskade beteenden. I 
och med att hundträning kräver noggrannhet och timing krävs både precision och koncentration 
av tränaren. En av deltagarna ger följande svar kring den inledande frågan hur det vi har gjort 
skulle beskrivas för en helt utomstående person: 

”Vara tydlig med att hunden får godis precis när hon har klarat av.”

I utvärderingen pratar vi om hur hunden verkade uppfatta träningen – också det utgör en träning 
i att avläsa och tolka respons från en annan individ. 
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I samband med föreställningen får deltagarna en hel del positiv feedback från publiken, både 
genom applåder och i ord. När jag frågar deltagarna kring det har de glömt en hel del kring 
detta. Någon har inte hört applåderna alls och de har glömt en hel del av det som sades till dem. 
En av deltagarna lyfter fram det faktum att publiken tyckte om det, som det bästa med den 
träning som genomförts. Jag frågar deltagarna om tidigare tillfällen i livet då de fått applåder. I 
ett par av svaren lyfts en eller två specifika händelser fram, medan någon anger att de aldrig 
tidigare fått applåder. 

Under genrepet får deltagarna agera publik åt varandra och i samband med detta uttrycks 
positiva uppfattningar av vad de får se. I intervjuerna ger några av deltagarna spontant feedback 
till de andras prestationer. De beskriver vad de andra deltagarna har gjort och poängterar de 
delar de gillar extra mycket. 

”Hunden han nosade och då har han letat upp X direkt. Det var en bra sak”

”Och han som skötte ridån var också bra ju”

Ett par deltagare relaterar även sina egna nummer till de andras och lyfter fram saker de hade 
velat göra likadant. 

Samtliga deltagare tillskriver vid vissa tillfällen framgångar/prestationer som hunden genomför 
till hundens ägare. Vid utvärderingen av ett träningspass som gått riktigt bra och helt enligt 
planen frågar jag deltagaren varför det gick så bra. Först relaterar deltagaren framgången till att 
hunden inte var trött. När jag försöker luska efter att hundens prestation också berodde på väl 
genomförd träning, så lyfter deltagaren fram att det troligtvis är ägarens förtjänst. Möjligheten 
att deltagaren själv är den som har skapat framgången verkar vid flera tillfällen väldigt 
avlägsen. Ju fler träningspass vi har haft, desto tydligare framträder uttalanden som tyder på att 
deltagarna upplever att de själva har haft en central roll för det hunden har lärt sig. Deltagaren i 
det senast nämnda exempel är ett par träningspass senare väldigt ivrig när han ska förklara hur 
han fick hunden att utföra en viss uppgift och beskriver då noggrant vad han själv gjorde och 
hur hunden svarade på detta. Många av deltagarna lägger de små detaljerna på minnet, vilket 
följande exempel som är hämtat ur en av slutintervjuerna illustrerar:

Informant: Jag lärde henne rulla runt. 
Intervjuare: Mm. Hur gjorde du då?
Informant: Man tar godisen och så försöker man ge henne den vid ryggen. Sen fortsätter man 

igen, på ryggen, sen upp med tassarna och sen vidare. Då fick man godis.

Under ett tillfälle då vi utvärderade genomförd träning av just detta moment gjorde deltagaren 
en mycket observant iakttagelse. Hunden var ”pausad” och låg på golvet intill deltagaren. 
Plötsligt nosar hunden bak mot sin svans och deltagaren utropar då att hunden börjar förstå vad 
den ska göra. I träningen hade vi just fokuserat på att hunden skulle röra huvudet bak mot 
svansen. En annan deltagare har själv lagt märke till att hundens nos rör sig litegrand när 
hunden arbetar med luktsinnet. Vid tre olika tillfällen beskriver deltagare att de i hundens ögon 
har kunnat avläsa hur hunden känner sig. När jag har bett dem utveckla hur har de svårt att 
förklara, en beskrivning är att ögonen glimmar. 

I en av slutintervjuerna relaterar en deltagare tydligt hundens lärande till sina egna kunskaper:

”Jag lärde honom lite. Jag lärde honom vad jag kunde.”
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När vi diskuterar träningen uppstår det många tillfällen där hundarnas lärande kan relateras till 
hur vi människor fungerar. Exempelvis samtalar vi kring följande:

o Hur en större uppgift kan delas in i flera mindre steg
o Hur humör och sinnesstämning kan påverka prestation och vilja att delta
o Hur olika uppgifter kan vara olika svåra och lätta för olika individer
o Vikten av att ta pauser vid uppgifter som är mentalt ansträngande

Ibland framfördes vissa tvivel till att målsättningarna skulle kunna uppfyllas. Detta skedde ofta i 
samband med att vi hade inventerat hundens förkunskaper. En hund skulle exempelvis tränas i 
att skälla vid ett visst tillfälle. När deltagaren provade att kommendera hunden att skälla och 
hunden inte gjorde det så konstaterade deltagaren att det inte skulle fungera. 

Informant: Han skällde inte, jag provade. Jag sa skall, men han skällde inte.
Intervjuare: Kan alla hundar det ordet?
Informant: Det beror på vad hans matte har lärt honom. Om hon inte har lärt honom så går det 
ju inte. 
Intervjuare: Detta går ju ut på att DU ska lära honom nya saker. Det kommer du att fixa. 
Informant: Nej, det kan jag inte. Jo, kanske jag kan, men man får lära sig själv också – det är 
inte bara hunden. Jag har inte gjort det innan. 

Ett par träningspass senare hade deltagaren lärt hunden att skälla på kommando, vilket de sedan 
visade upp för publiken under uppvisningen. 

På frågan om vad hunden har lärt sig under projektet är ett av svaren att vi människor inte kan 
veta vad hunden lär sig. Ett argument för detta är att vi inte kan veta hurde tänker. Samtidigt 
lyfts förmågor som att leka, nosa, skälla och att ha roligt fram somnågot som hundarna har lärt 
sig under själva träningen. Samma deltagare som står bakom citatet ovan lyfter i en senare del 
av intervjun fram att det är hunden som lär sig själv: 

Intervjuare: Vad var det som var svårt?
Informant: Lära henne dansa.
Intervjuare: Ok, på vilket sätt då?
Informant: Sätta upp hennes tassar på magen och ryggen.
Intervjuare: Men du lyckades?
Informant: Ja. 
Intervjuare: Hur gjorde du då för att få henne att förstå det?
Informant: Det gjorde hon själv.
Intervjuare: Ok, hur tänker du då?
Informant: Det var då jag viskade till henne. Visade handen bakom ryggen så hon hoppade 

upp, alldeles själv.

Överlag ger intervjuer och observationer intryck av att deltagarna är mycket nöjda med sina 
prestationer. Dock uttrycks besvikelser vid ett par tillfällen. En av deltagarna upplever att 
föreställningen inte gick riktigt lika bra som på träning. Hon säger under intervjun att hon vill se 
filmen för att få reda på vad hon gjorde för fel. Samtidigt poängterar hon att det var roligt att 
genomföra uppvisningen och att det överlag gick bra. Inledningsvis i intervjun nämner hon att 
hunden var mycket stimmigare under uppvisningen än vad den brukar vara under träningen. Vi 
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är båda överens om att det bara var små tekniska aspekter som inte gick riktigt lika bra som det 
kunde ha gjort. Jag förklarar att detta är väldigt vanligt i uppvisnings- och tävlingssammanhang 
inom hundsporten. 

En deltagare kritiserar sin egen förmåga att dansa. Personen ifråga har under träningen fått 
möjlighet att se sin träning filmad och har även sett en filmsekvens från genrepet. När jag ber 
henne utveckla vad hon menar lyfter hon dels fram att hon inte har bra stil och dels att fötterna 
inte orkade dansa. Jag berättar att jag inte kan dansa alls och deltagaren berättar då hur hon har 
gjort för att lära sig. I slutet av intervjun nämner deltagaren att hon gärna skulle vilja lära sig att 
arbeta mer med benen. 

Under träningspassen och under efterföljande intervjuer analyserar deltagarna både sig själva 
och hunden. Reflektioner görs dels kring praktiska aspekter såsom musikval, val av 
rörelser/moment, väder, plats att träna på, tidsaspekter och träningsmaterial.  I utvärderingen 
framkommer även analyser kring upplägg. Bland annat påtalas att det var bättre att prata innan 
själva träningen än efter. Det sker också analys kring egenskaper och förmågor hos sig själv, 
samt kring egenskaper och förmågor hos hunden. 

I nedanstående exempel analyseras en sekvens under föreställningen.

Informant: Jag tror det gick bra. Men jag trodde att han skulle gå till sin matte när hon var 
här.

Intervjuare:  Ja, just det. 
Informant: Det gjorde han inte första gången.
Intervjuare: Nej. 
Informant: Då gick det däråt och inte däråt (Deltagaren pekar ut)
Intervjuare: Just det. Och andra gången?
Informant: Då gick han inte till mig direkt. Du fick ju hålla på görlänge med han innan…

(Jag skrattar och deltagaren också) 
Intervjuare: Jaa… Och hur kändes det då?
Informant: Nä, det kändes bra. Men jag tänkte gå fram och visa mig att han såg var jag var, 

men det gjorde jag ju inte.
Intervjuare: Nej, det hade vi ju tränat på att man inte skulle göra, så det var bra. Det som var 

lite svårt för honom var ju fotograferna som stod där. Han undrade om det var 
dom han skulle gå till. Det hade du varit inne på lite innan, att det kunde bli 
svårt?

Informant: Ja

När träningen inte gick som planerat fick vi ibland frångå planen. Vid de allra flesta tillfällen 
lyckades deltagarna själva hitta lösningar på problem som dök upp. Ett exempel är en hund som 
generellt hade svårt att lämna ifrån sig saker eftersom han gärna vaktade dem. När denna hund 
ska bli kopplad för en promenad har det hänt att gruppledarna har haft stora problem att få 
hunden att släppa en boll som den har i munnen. I det program som denna hund medverkade i 
ingick bland annat momentet att plocka upp och lämna ifrån sig tennisbollar. Vid ett pass var 
det extra svårt att få hunden att släppa bollen. När vi diskuterade detta föreslog deltagaren att vi 
skulle byta ut en av bollarna, eftersom det ofta var just den bollen hunden hade svårt att släppa. 
Bollarna var snarlika utseendemässigt och detta var inget jag själv hade hunnit notera. När vi 
plockade bort just den bollen gick träningen fort framåt igen.
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Ytterligare ett exempel på en analys av hundens beteende är en deltagare som diskuterar varför 
hunden la sig ner när den inte skulle. En orsak som presenteras är att hunden var mycket 
stimmigare och mer okoncentrerad än vanligt. En annan fundering är om det kan ha att göra 
med att tempot var för lågt till följd av att de hade valt en lugn låt till uppvisningen – om 
musiken - och därav även rörelserna - hade varit snabbare så kanske inte hunden hade lagt sig 
ner. 

En deltagare påtalar att hunden ibland blev trött under träningen eftersom man tränat lite för 
länge. När hunden hängde med och sprang syntes det att den gillade de uppgifter den fick. 
Under föreställningen, samt under intervjun, lyfter en annan deltagare fram hur han själv blev 
trött av att genomföra sitt nummer.  

Föreställning

Uppvisningen får en central roll under samtliga träningspass. En deltagare beskriver sin 
övergripande målsättning med att ”bli en sån som kan visa”. Denna person är också noggrann 
med att betona att det inte bara är hunden som ska få chans att visa upp sig, utan även han själv. 
Inledningsvis vill denne deltagare komplettera sitt nummer med ytterligare ett nummer där 
hunden sätts undan, medan han själv visar något. För att behålla rättvisan i att alla ska få 
framföra ett nummer var – och att dessa nummer ska ta ungefär lika mycket tid var i anspråk - 
försöker jag hitta alternativ till detta. Diskussionerna resulterar i ett mycket kreativt och fartfyllt 
nummer där både deltagaren och hunden visar upp specifika talanger. Bland annat ingår 
jonglering med tennisbollar. När någon av bollarna faller i golvet ska hunden hämta och 
avlämna bollen. Ju mer vi tränar detta, desto oftare väljer deltagaren att tappa bollarna med flit 
så att hunden får hämta den. Detta är inte ett helt enkelt moment för ekipaget ifråga då hunden 
väldigt gärna ville vakta bollen. Deltagaren jobbar tålmodigt med detta och gör stora framsteg. 
Efter första träningspasset svarar han enligt följande på frågan om hur dagens träning har gått:

”Skitbra. Han kunde ju. Han kunde lämna. Både lämna och plocka till mig. Nästa 
gång ska han få lära sig när jag jonglerar ju. Då ska han plocka upp och lämna 
till mig. Det kommer att bli jättebra”.

Under det fjärde träningspasset, när vi samtalar kring uppvisningen på föreställningen gör 
deltagaren följande uttalande:

”Då Hunden, då får vi visa vad vi kan göra”.

Också under resterande träningspass involverar deltagaren hunden mer och mer då han samtalar 
kring projektet. Han lyfter flera gånger fram vänskapen mellan honom och hunden. Vid ett 
utvärderingstillfälle hoppar hunden spontant upp i deltagarens knä för att kela. Deltagaren 
svarar med att klappa om hunden och säger att han och hunden bildar ett bra team tillsammans. 

På själva uppvisningen väljer han att tappa en av bollarna omedelbart. Hundens ägare som finns 
i publiken är mycket imponerade över att hunden avlämnar bollen på kommando, det har de inte 
lyckats med hemma. 

Under föreställningen fick deltagarna kommunicera med publiken, dels genom de olika rollerna 
de hade kring själva förberedelserna och dels efter respektive nummer då publiken ställde 
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frågor kring själva träningen. En uppfattning som framkom under intervjuerna var att det var 
jobbigt att tala inför publiken.

”Man har inte lätt att prata… Bara såna man känner…”

Samma deltagare lyfte under planeringen inför föreställningen fram att svårigheten i att tala 
ligger i att få fram orden:

”Det är svårt att säga vad man ska säga”

Flera av deltagarna berättar i intervjun att de i samband med uppvisningen främst pratade med 
personer de kände sedan innan. En av deltagarna berättar i intervjun om hur hon pratade mycket 
med hundens ägare efter uppvisningen. Ägaren satt med i publiken och var väldigt imponerad 
över det som visades upp. Bland publiken fanns även medlemmar från Brukshundklubben, 
vilket bland annat skapade dialog kring tekniska aspekter i hundträningen. 

Under föreställningen hade en av deltagarna rollen att presentera showen. Under genrepet 
närvarade en tidigare anställd i verksamheten och genom henne fick han tips om att träna på 
presentationen inför sina gosedjur därhemma. Under intervjun berättade han att han tagit till sig 
detta tips och därigenom haft möjlighet att förbereda sig för uppgiften. 

”Jag körde för dom ju. Jag satte upp dom i soffan, så körde jag för dom ju,”

I samband med detta uttalande lägger deltagaren till att han under föreställningen kunde allt han 
skulle säga. 

En medlem i Brukshundklubben, som träffar deltagarna med jämna mellanrum, kom en dag in i 
vårt arbetsrum och berättade att samma person som står bakom citatet ovan - spontant och för 
första gången – hade inlett ett samtal med henne. Innehållet i samtalet utgjordes av att 
deltagaren berättade om hur träningen genomförts och vilka mål som uppnåtts. 

En deltagare ger följande uttalande när vi samtalar kring föreställningen. 

”Att spara resten av livet”´

Känslan när publiken applåderade beskrivs i följande ord:

”Att jag är den riktiga stora stjärnan, jag och Hunden.”

Någon beskriver en känsla av stolthet. ’En deltagare väljer att använda ordet 
”underhållningsshow”. 

Själva projektarbetet skapade, tillsammans med föreställningen, nättidningsreportaget och dvd-
filmen en del reflektioner kring att bli sedd och att vara i centrum. En deltagare beskriver att 
hans slutmål var att nå ut till publiken, med följande motivering

 ”…så att en del får se mig”. 
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En annan deltagare poängterar under intervjun att journalisten bakom nättidningsreportaget 
hade skrivit att det bara var han som hade utearbete. 

I samtal kring att föreställningen filmades och fotograferades för ett reportage ges följande 
uttalande:

”Nu är vi kändisar ju!”

En deltagare lyfter fram publikens uppskattning som det bästa med hela projektet. En annan 
deltagare har under hela projektets genomförande talat väldigt mycket kring publiken, vilka 
som kan tänkas komma, var de ska sitta, om de ska få biljetter och så vidare. I intervjun 
diskuterar samma deltagare ivrigt publikens respons och sin egen upplevelse av att uppträda 
inför publik. Han beskriver att slutmålet var att nå ut till publiken. Trots att denne person 
fokuserat publikens roll väldigt starkt gjorde han under intervjun följande uttalanden:

”Man tyckte det var… Att det var riktig publik som skulle komma ner och titta”

”Man har aldrig gjort det innan för riktig publik ju…för såna här. Det var nästan 
fullsatt!”

”…när X tog får ridån så satt det en hel publik där bakom ju. Och då kände jag – 
okej, nu får jag göra mitt bästa.”

Deltagaren ifråga hade under planeringen inför föreställningen uttryckt en del orealistiska 
förväntningar, exempelvis att presidenten skulle finnas med i publiken och att vi skulle bygga 
en stor scen och ha en ridå. Jag känner mig till en början osäker på hur jag ska bemöta detta, då 
jag inte vill krossa drömmar samtidigt som jag vill att deltagarnas bild av vad som ska ske ska 
vara realistisk. Min strategi blir att ställa följdfrågor kring hur de olika förslagen ska 
genomföras rent praktiskt. Genom de svaren jag förstår jag bättre hur deltagaren tänker och 
inser att många av förslagen inte är så orealisitska ändå när allt kommer till kritan. Exempelvis 
visar sig ridån kunna förverkligas genom en vikvägg. Deltagaren har inte lagt märke vill 
vikväggen (den syns knappt och används i princip aldrig när deltagarna vistas i lokalen). När 
uppvisningen börjar närma sig visar jag vikväggen för deltagaren och frågar om han tror att vi 
kan använda vikväggen som ridå. Idén blir mycket uppskattad och ridån får en central roll både 
i förberedelserna och när vi efteråt samtalar kring föreställningen. 

Det faktum att publiken inte visste vad som skulle hända lyfts av en deltagare fram som en 
positiv faktor. En annan person uttrycker under träningen att detta är en trygghet i och med att 
det då inte gör så mycket om de olika momenten i programmet genomförs i ”fel” ordning.  Flera 
uttalanden beskriver att deltagarna upplever att publiken verkade uppskatta föreställningen och 
de verkade tycka den var rolig.  En deltagare sammanfattar med orden:

”Dom godkände mig faktiskt ju”

Under föreställningen berättar en deltagare för publiken att hunden har berättat att den brukar 
kolla på ”Let´s Dance” på tv. Publiken ger uttryck av att gilla uttalandet och det lyfts även fram 
i den artikel som skrivs om föreställningen. I intervjun nämner deltagaren detta som ett exempel 
på hur kommunikationen mellan hund och människa sker. 
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Samtliga deltagare lyfter fram den nervositet som infann sig innan föreställningen. Några svar 
antyder att de inte riktigt var förberedda på detta:

”Blev så chockad när jag såg alla”

En person menar att nervositeten var positiv med motiveringen att ”alla blir det”. En deltagare 
blev under dagarna före föreställningen väldigt nervös över att något skulle gå fel. Jag pratade 
med honom dagen innan föreställningen och han beskrev då ”rädslan för att glömma vad man 
skulle göra” som den största orsaken till nervositeten. Vi samtalade lite kring det faktum att han 
var den enda som visste hur numret skulle se ut – publiken skulle inte märka något om en liten 
detalj glömdes bort. Vi bestämde också att han först på plats skulle bestämma sig för om han 
ville medverka med sitt nummer eller inte. Jag föreslog också möjligheten att visa för en liten 
del av publiken. Väl på plats valde personen ifråga att delta. Uppvisningen gick väldigt bra och 
det var också denna deltagare som under själva föreställningen bestämde sig för att göra 
uppgifterna i föreställningen svårare än planerat.

En av deltagarna ger under intervjun följande svar på en fråga kring vad dennes kompis tyckte 
om föreställningen: 

”Minns inte, har glömt av. Man glömmer fort.”

Övergripande

Hela projektets genomförande – introduktion, planering, träning, utvärdering, föreställning och 
intervjuer – bygger på interaktion och samspel. Dels mellan mig och respektive deltagare, dels 
deltagarna sinsemellan, dels mellan deltagare och hund och dels mellan deltagarna och personer 
utanför verksamheten. 

I de samtal som förs under och i anslutning till träningen lär jag känna deltagarna på ett annat 
plan än vad jag gjort i min roll som vikarierande gruppledare. Bland annat får jag reda på 
talanger som jag inte visste att de hade och de berättar även om upplevda svårigheter i relation 
till utbildning. Ibland kommer vi in på ämnesområden som inte alls rör själva projektet eller 
träningen. Även under den arbetstid som inte är tillägnad själva projektet väljer flera av 
deltagarna att spontant prata om träningen och föreställningen.  

Genom att själva föreställningen blev ett gemensamt projekt skapade detta flera tillfällen till 
interaktion och samarbete mellan deltagarna. För en del av de förberedande arbetsuppgifterna, 
exempelvis att möblera om salen där föreställningen skulle äga rum, delades ansvaret mellan 
två personer. Också själva inventeringen av vad som behövde fixas inför föreställningen, samt 
hur dessa uppgifter skulle fördelas skapade tillfälle att diskutera med varandra och ta 
gemensamma beslut. 

En del uttalanden i intervjuerna tyder på att deltagarna ser på projektet som något de har uträttat 
tillsammans med de andra. Ord som ”vi” och ”hundarna” tyder på att en del uttalanden avser 
någon mer än deltagaren själv och just den hunden denne person tränade. 

”Vi fick bestämma vad vi skulle göra ju”
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Vid ett par tillfällen används ordval som tyder på att deltagarna har pratat med varandra om sin 
enskilda träning. Exempelvis använder två deltagare ordet ”hoppring” för ”rockring”.
I inledningen av intervjun ber jag deltagarna sammanfatta vad vi har gjort. Samtliga involverar 
hunden och hundträningen i sitt svar. Flera betonar föreställningen och publiken. Vid upprepade 
tillfällen lyfter deltagarna fram att de har lärt sig mycket, vilket betonas som positivt. 

Svaret ”roligt” återkommer många gånger, både när jag ställer frågor kring att delta i projektet, 
att arbeta mot ett mål, att träna hund och att medverka i en föreställning. Det är också ett svar 
som återkommer då jag i slutet av intervjuerna ber deltagarna att sammanfatta sin upplevelse av 
att medverka i projektet. I samband med att jag ställer denna fråga ber jag deltagarna återge hur 
de skulle berätta om projektet för en person som inte varit närvarande. Flera av deltagarna ger 
då exempel på personer som de redan har berättat för, eller har planerat att berätta för. Detta 
faktum tyder på att det vi har gjort under projektets genomförande har skapat samtalsämnen 
som skapar interaktion utanför arbetsplatsen. 

I slutet av respektive intervju frågar jag deltagarna om de har tänkt mycket på projektet sedan 
föreställningen. Det övergripande svaret på denna fråga är nej, samtidigt som samtliga spontant 
lyfter fram att de gärna vill fortsätta att träna hundarna, alternativt göra ett nytt projekt. 

”Det har jag inte. Inte alls. Jag har bara tänkt på att vi ska göra ett nytt 
nummer.”

Deltagarna uttrycker även tankar kring hur detta i så fall skulle kunna ske. En deltagare lyfter 
fram ”Melodifestivaltema”, någon lyfter fram vilken årstid det ska ske. Ytterligare en tanke är 
att nästa gång genomföra träningen på en annan plats som rent praktiskt ger bättre 
förutsättningar för träningen. 

En person berättar att hon har visat tidningsreportaget från föreställningen för en kompis, samt 
att hon ska visa det för sina pluggkompisar. 

En av deltagarna talar mycket i intervjun kring möjligheten att göra en ny föreställning. När jag 
ber honom beskriva varför han vill göra det får jag följande svar:

”Man vill jobba med sånt man kan ju”.

Vidare beskriver deltagaren en ambition att göra en show med melodifestivaltema. Några dagar 
efter föreställningen får arbetsplatsen studiebesök av ett gäng lärare från en skola för barn med 
särskilda behov. Gruppledarna i verksamheten trodde att det skulle komma 2-3 personer, men 
det kommer en hel busslast. Spontant tar deltagaren bakom citatet ovan, plus ytterligare en 
deltagare, med sig publiken in i det rum där föreställningen genomfördes. De uppmanar 
besökarna att sätta sig ner – i samma del av rummet där publiken satt under föreställningen – 
och deltagarna sätter sedan sig själva längst fram i salen – där scenen var under föreställningen. 
Inledningsvis undrar de om publiken har några frågor. Efter ett tag övergår det hela i en 
melodifestivalshow. Under tiden detta inträffar har gruppledarna haft fullt upp med praktiska 
arbetsuppgifter. 

En deltagare får frågan om hon tror att det hade varit bra att införa mer djur inom Daglig 
verksamhet:

Informant: Ja, det hade det nog.
Intervjuare: Varför det?
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Informant: Jo…
Intervjuare: Vad är det som djuren kan ge och tillföra?
Informant: Kärlek.

Vid ett intervjutillfälle väljer deltagaren att ha med sig en av dagishundarna. Under intervjun 
sitter hon stundtals i deltagarens knä och vid ett par tillfällen talar hon direkt till hunden. 

I och med att en reporter från en nättidning var på plats under föreställningen skapades i arbete 
och intervjuer dialog kring såväl tidningar som Internet, samt fotografering och bildkvalitet.

Sammanfattning av resultat

Övergripande kan genomfört arbete sammanfattas i följande fyra delar:

• Planering
• Träning
• Utvärdering
• Föreställning

Planeringsarbetet inför träningen har övergripande utgått från följande två frågor:

• Vad kan jag och vad behöver jag lära mig?
• Vad kan hunden och vad behöver hunden lära sig?

Måltavlan (bilaga 2) och möjligheten att arbeta mot ett slutmål beskrivs av deltagarna som 
positivt. De berättar också att detta är något de inte har gjort vid så många andra tillfällen i livet. 
Några väljer dessutom att avancera sina målsättningar då träningen går bättre än förväntat. 
Under arbetets gång uppvisar deltagarna ett stort engagemang och tar många spontana initiativ i 
planering och träning. 

Deltagarna beskriver vid upprepade tillfällen att de har haft väldigt roligt under projektets 
genomförande, ofta involveras hunden på ett eller annat sätt i detta konstaterande. Också 
hundens arbetsglädje diskuteras och poängteras. Frågan om varför det är så roligt att arbeta med 
djur besvaras enligt följande:

• ”Hon gav gensvar”

• ”Man reagerar ju varje gång man ser en hund ute”

• ”Man vet inte alltid vad den vill”

• ”Många säger att de är lojala”

• ”Alla hundar gillar mig, jag vet inte varför”

• ”Man mår bättre när man jobbar med hundar”
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• ”Det bara är så”

• ”Vi fick kompiskontakt”

• ”Vi kom ju överens”

• ”Vänskap”

Deltagarna ger flera exempel på hur de avläser hundens aktivitetsnivå och sinnesstämning under 
träningen. De lärandeprocesser som har ägt rum beskrivs ofta i termer av ”vi”. Det faktum att 
både deltagaren själv och hunden befinner sig i en lärandeprocess poängteras på olika sätt. Flera 
av deltagarna vill tillskriva träningsframgångar till hundens ägare. Inledningsvis uppvisas en 
viss tveksamhet kring sin egen förmåga att kunna påverka hundens beteenden, dock upplever 
jag att denna avtar efter hand och att deltagarnas tilltro till sin egen förmåga växer ju mer de 
tränar.

Deltagarna beskriver att de har lärt sig följande genom projektet:

o Tålamod
o Dansa
o Göra rörelser med kroppen
o Hålla takt
o Lyssna till musiken
o Lära hunden rörelser
o Koncentration
o Att visa respekt
o Ärlighet gentemot hunden
o Planera
o Vara lugn
o Visa hunden vad den ska göra
o Hålla koll på hunden hela tiden
o Improvisation
o Att visa upp ett program
o Att ha förmågan att göra en föreställning till
o Att lära hundarna 
o Att träna sig själv
o Att lära sig att hantera olika träningsredskap 
o Att planera och iordningsställa rekvisita 
o Planera musiken
o Presentera showen
o Att få berätta för andra vad man har gjort

Samtliga deltagare når upp till sina målsättningar och under passen uppvisas många exempel på 
skicklighet i tränarrollen och god förmåga att samspela med hundarna. 

Föreställningen har för samtliga deltagare haft en central roll, både i teori och praktik. Genom 
dettaa skapades många interaktionstillfällen, såväl deltagarna emellan, som mellan deltagarna 
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och personer utanför verksamheten. Vidare skapas ur detta diskussioner och reflektioner kring 
rollen att i en föreställning - och i media - vara i centrum. 
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Analys och diskussion
Ett ord som sammanfattar samtliga delar i projektet och samtliga deltagare är engagemang. Av 
denna orsak har det varit väldigt enkelt att driva och genomföra Projekt Pedadoggen. Vid något 
enstaka tillfälle då vi planerade dagens träningspass upplevde jag att någon av deltagarna var 
lite splittrad och hade svårt att fokusera på uppgiften. Till detta problem fanns dock en väldigt 
enkel och effektiv lösning nära till hands – att hämta en hund. 

I detta kapitel relaterar jag delar av resultatet till den forskning och de teorier som presenterats 
tidigare i uppsatsen. I anslutning till detta redogör jag för egna teorier och tankar utifrån det 
syfte och de frågeställningar som tidigare har presenterats. Jag skriver ”delar av resultatet” för 
att jag tidigt har insett att jag inte har någon möjlighet att lyfta fram allt. Som jag skrev 
inledningsvis så har jag många gånger upplevt att hundträning är så mycket mer än hobbyn 
hundträning. De personer som har deltagit i detta projekt har i teori och praktik stärkt denna 
övertygelse, många gånger om. Min förhoppning är att kapitlet ska ge dig som läsare en god 
överblick över de aspekter som jag har kunnat identifiera där hundträning, ur ett 
lärandeperspektiv, kan utgöra en resurs.  Troligtvis finns det många fler skatter att upptäcka än 
de jag just nu har förmåga att lyfta fram. 

Hunden som källa till arbetslust

Hur kommer det sig att fem deltagare inom daglig verksamhet med, var och en med sin 
personlighet och sina specifika behov - tillsammans med fem dagishundar - var och en med sin 
personlighet och sina specifika behov - genomför all träning enligt plan, når upp till sina 
målsättningar och skapar en föreställning för en mycket blandad publik som ger ett äkta intryck 
av att gilla det de ser?

Jag tror att samtliga deltagare redan har gett svaret på den frågan – det har varit roligt. Alla 
deltagare involverar på ett eller annat sätt hunden i detta svar. Någon lyfter fram samarbetet, 
någon klappar om hunden samtidigt som de säger att de har haft roligt, en tredje beskriver en 
stark vänskap som har vuxit fram och gett upphov till glädje. Utifrån Kullbergs (2004) betoning 
på hur lusten att lära utgör en viktig källa i det livslånga lärandet, kan detta vara en avgörande 
faktor för hur individen utvecklas inom ett avgränsat projekt som detta men också i ett vidare 
perspektiv som innefattar lärandetillfällen i livet i stort. Iakttagelsen att hunden kan ha en 
positiv inverkan på lärandeklimatet och därigenom påverka prestationen får stöd av flera 
slutsatser i tidigare forskning (Fine, 2006; Nagengast, 1997; Hansen, 1999; Moberg-Uvnäs 
2000; Hart 2006; Hall, Malpus 2000).   

Min erfarenhet från den kontext där hundträningen står i fokus är att vikten av glädjen i arbetet 
många gånger glöms bort. Däremot ger deltagarna i projektet intryck av att ha väldigt bra 
insikter kring detta. De har noggrant iakttagit hundens sinnesstämning i träningen och lyfter vid 
flera tillfällen spontant fram vikten av just hundens arbetsglädje. Även under vissa pass då 
uppgiften har varit svår har de tålmodigt arbetat med positiv förstärkning av det som blir rätt, 
precis i enlighet med vad Kimber (1999) lyfter fram som en viktig aspekt i lärsituationer. Inte 
en enda gång har någon deltagare visat tendenser till att bli arg eller besviken på hunden, vilket 
enligt min erfarenhet är väldigt vanligt bland hundtränare överlag. Denna kompetens bland 
deltagarna visar sig också i flera uttalade reflektioner kring vikten av att hunden trivs och 
känner sig trygg när den ska lära sig något – en aspekt som av flera forskare lyfts fram som 
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oerhört viktig för lärandet (Szönyi, 2005; Jenner 2004; Ellström 2004). Det faktum att 
deltagarna har hunnit träna in väldigt många färdigheter hos hundarna på väldigt kort tid, tror 
jag kan härledas till den lust de har skapat hos hundarna att visa engagemang och prova sig 
fram. 

Hundträning som källa till kreativitet, kompetensutveckling och 
kompetensglädje

Min idé till projektet växte fram ur personliga, positiva erfarenheter av att umgås och träna med 
hundar. Hade det inte varit för de hundar jag själv har lärt känna och arbetat med, så hade 
Projekt Pedadoggen inte existerat. På samma sätt tror jag att hundarna möjliggjorde de 
delprojekt som varje deltagares nummer kan liknas vid. Med fokus på hunden skapade varje 
deltagare ett kreativt nummer. Det fanns ingen tvekan bland deltagarna då jag inledningsvis 
frågade om de ville delta i projektet. Möjligheten att få göra något tillsammans med hundarna 
lockade direkt. Det fanns heller inga indikationer på att någon av deltagarna tyckte att det var 
svårt att komma på ett tema för sitt program, snarare låg svårigheten i att välja mellan flera 
lockande alternativ. Blackshaw (1995), Melson (1990), Saito (2001) och Allen (1995)  lyfter i 
sina forskningsrapporter fram samband mellan kontakten med ett djur och hur människor väljer 
att vistas på olika platser och vara delaktiga i olika sammanhang. Dessa forskningsexempel 
stödjer ett antagande kring att den händelse där ett par av deltagarna spontant tog hand om en 
hel busslast - och bjöd in dem i den sal där träning och uppvisning ägt rum - var en direkt effekt 
av genomfört projekt.  Deltagarna lyfter själva fram att de har fått träna just på ”att visa”, att 
tala inför främmande människor och att planera och genomföra en föreställning. 

Ytterligare ett exempel på en kreativ process som kan härledas till ett djur, är det uttalande från 
en deltagare som beskriver att de nya moment som plötsligt uppvisades under ett program 
genomfördes tack vare hunden. Exakt hur deltagaren menar att detta har skett anser jag mig inte 
kunna tolka. Kanske handlar det om att hon har anpassat sina rörelser utifrån hur hunden har 
rört sig. Även om det inte finns ett så direkt samband rent fysiskt så är det rimligt att hålla med 
deltagaren om att hade inte hunden funnits med i bilden, så hade personen ifråga inte 
improviserat i en dans där och då. Just självständighetsaspekten betonas även i en österrikisk 
studie av djurs närvaro bland geriatriska patienter (Beck-Friis, 2006).

 I sammanhanget tror jag inte att funktionsnedsättningen spelar en central roll för huruvida 
initiativtagande genom djur sker eller inte sker. Däremot finner jag det intressant ur den 
aspekten att hunden är en möjliggörare för kreativitet i sammanhang där kreativiteten tidigare 
har varit svår att få fram, vilket exempelvis lyfts fram i reportaget om projektet ”Reading with 
Rover” (Johnson, 2008). Slutsatsen att deltagare inom Daglig verksamhet är i behov av mer 
handledning än de får när de kommer ut i arbetslivet (Socialstyrelsen, 2003) behöver inte 
betyda på att fler handledningsresurser är den enda lösningen. Ett sätt att angripa problemet 
skulle kunna vara att stärka deltagarnas möjlighet att utvecklas i sin kreativitet och 
självständighet. Eftersom självständighet är en förmåga som efterfrågas i arbetslivet borde det 
prioriteras att sysselsättningen och pedagogiken inom Daglig verksamhet främjar 
självständigheten och inte tvärtom. För att inte trilla från den miljörelativa handikappmodellen 
(Holme, 2004) till den medicinska (Barnes, 2002; Högberg, 2004) bör det dock poängteras att 
möjligheten att träna dessa förmågor ska vara efterfrågade av individen själv, inte av en 
omgivning som kräver anpassning.
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Att dessa möjligheter kan vara efterfrågade bland målgruppen styrks av deltagare i projektet 
som exempelvis påtalar det positiva i möjligheten att själv få bestämma hur programmet ska se 
ut. En av deltagarna relaterar dessutom hundens arbetsglädje till just möjligheten att själv få 
välja vad den skulle göra. Ur detta kan tolkas att deltagaren kopplar möjligheten till 
självständighet och valfrihet till huruvida en arbetsuppgift är rolig eller inte. Utifrån Kullbergs 
(2004) tanke kring faktorer som främjar lustfyllt lärande behöver det dock inte finnas ett direkt 
samband mellan att uppgiften skapar arbetsglädje och att utövaren har ett behov av att förbättra 
sina kunskaper inom området. Tvärtom kan arbetslusten istället växa fram ur förmågan att ha 
väldigt lätt för en arbetsuppgift. 

Med utgångspunkt i dessa teorier kan det därför vara relevant att i pedagogrollen först och 
främst värna om att arbetsuppgiften är lustfylld. Varför den är lustfylld behöver inte vara av så 
stor betydelse i och med att en utmanande arbetsuppgift enligt Jenner (2004) kan fylla en viktig 
funktion genom upplevd tilltro, samtidigt som Ellström (2004) lyfter fram att möjligheten att 
uppleva kompetensglädje kan vara viktigare än tillgång till kompetensutveckling. Detta 
konstaterande, tillsammans med det faktum att samtliga deltagare vid flera tillfällen lyfter fram 
att det har haft roligt under projektets genomförande, talar för att den genomförda 
hundträningen - oavsett om den har skapat utmanande uppgifter eller gett möjlighet att uppleva 
kompetensglädje - har utgjort en resurs för lärande. 

Hunden som källa – och begränsning - för tilltro

Mitt förhållningssätt i pedagogrollen har utgjorts av att inledningsvis lägga upp projektets 
innehåll på samma sätt som jag lägger upp utbildningar för den genomsnittlige hundägaren. 
Utifrån Jenners (2004) tankar kring hur den information vi har om ”eleven” – eller i mitt fall 
deltagaren – kan styra graden av tilltro, kan det ha varit en fördel att jag inte kände till 
eventuella diagnoser hos deltagarna. Jag har inte vid utformningen av arbetsuppgifter haft 
någon direkt information kring hur andra människor har bedömt deltagarnas förmågor, utan jag 
har utgått från mina förkunskaper. Beroende på hur väl dessa stämmer in med verkligheten kan 
dock detta ha haft en negativ påverkan. Det faktum att jag efter genrepet valde att underlätta 
vissa arbetsuppgifter, exempelvis genom personliga checklistor, tycker jag tyder på att jag 
generellt kan ha legat närmare ”för svåra” uppgifter än för lätta. Samtidigt är det möjligt att en 
annan projektledare som inte hade några förkunskaper om deltagarna sedan tidigare - eller en 
annan projektgrupp med deltagare som för mig hade utgjort helt nya bekantskaper - hade 
uppnått ett annat resultat och synliggjort andra aspekter. 

En aspekt som med stor sannolikhet har haft en viss hämmande effekt är mina förkunskaper om 
de medverkande hundarna. Kombinationen av ambitionen att deltagarna skulle ha goda 
möjligheter att uppnå sina målsättningar och kunskapen om att hundträning kan vara komplext 
och svårt, har säkerligen påverkat mitt sätt att coacha deltagarna i träningen. Den tilltro som 
utifrån Jenners (2004) teori styr mitt förhållningssätt påverkas både av mina tankar om 
deltagaren och mina tankar om hunden, vilket illustreras i modell 1:
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Modell 1

Ett exempel som Fine (2006) lyfter fram berör istället negativa konsekvenser för övertro till 
hundens förmåga att påverka. I arbete med djur tror jag att Jenners (2004) teori kring vikten av 
att inta rollen som en reflekterande praktiker är särskilt relevant. Dels på grund av det faktum 
att det i många av lärandesituationerna är flera relationer att förhålla sig till på samma gång, 
vilket ger en särskild dynamik och dels på grund av den oförutsägbarhet som ett djur, i 
egenskap av levande varelse, besitter (Fredrickson-MacNamara; Butler 2006).  Om jag inte 
ständigt intar en inkännande roll och har ett öppet sinne för att omvärdera tidigare bedömningar 
av såväl människor som hundar, är risken stor att jag missar de små signaler som exempelvis 
kan föregå ett scenario där en hund exempelvis uppvisar aggressivt beteende. Om mina 
förkunskaper kring hundträning i allmänhet och kring de specifika hundindivider som deltog i 
projektet i synnerhet utgjorde en fördel eller en nackdel under tränigen, är således avhängt av 
min förmåga att inta ett reflexivt förhållningssätt till dessa förkunskaper. I och med att tilltron 
påverkar ömsesidigt, kan mitt förhållningssätt till den ena eller andra parten vara helt avgörande 
för lärandesituationens utveckling. 

Samma komplexa utmaning står deltagarna inför genom att de intar pedagogrollen gentemot 
hunden, vilket utifrån Perssons (2000) definition, utgör ett utmärkt tillfälle att utvecklas i sin 
sociala kompetens – förmåga att hantera relationer med sig själv, med andra och med samhället. 
Detta utgör dessutom en del i den emotionella kompetens som av Kimber (1999) beskrivs 
påverka möjligheterna till ett arbete högre än ett högt IQ. Oavsett om detta är målet eller inte, 
skapas förutsättningar för en personlig utveckling som utgör en viktig del i individens livslånga 
lärande (Trost och Levin, 2004). 

Relationen till sig själv innefattar också tilltron till den egna förmågan. Jag har under arbetets 
gång funderat mycket kring det faktum att deltagarna vid upprepade tillfällen tillskriver 
hundens framsteg till ägaren – tyder det på låg tilltro till egen förmåga eller handlar det bara om 
ett antagande att hunden kan det ägaren har lärt den?  Vid några tillfällen uttrycker deltagarna 
väldigt stark tilltro till sin förmåga att klara att träna hunden till en specifik uppgift men ibland 
säger de direkt att det inte kommer att gå. Jag anar både i uttalanden och handlingar en tendens 
till att tilltron till sin egen förmåga att påverka hundens beteenden växer ju längre vi håller på. 
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 En av deltagarna gör det hela särskilt intressant när hon kopplar hundens närvaro till andra 
förmågor genom att lyfta fram att hon bara kan dansa när hunden är med. Detta uttalande tyder 
på att hunden inte bara har förmåga att - genom sin närvaro - frambringa känsla av tilltro kring 
tränarfärdigheter, utan även kring andra färdigheter. Kanske är det just hundens förmåga att 
utgöra ett socialt stöd (Strang, 2007; Eriksen; 1994, Estering; 1994; House 1998; Sherbourne 
1992; Vilhjalmsson 1993) och känslan att vara sedd (Friedmann, 2006; Manimalisrapporten, 
2005). 

 Beck-Friis (2006) betoning på den ordlösa kommunikationen tycker jag är särskilt intressant 
med tanke på hur flera av deltagarna beskriver kommunikationen med hundarna. Att 
kommunikation har upplevts råder det inget tvivel om, men hur den har gått till rent konkret är 
svårare att sätta fingret på. En deltagare beskriver hela processen med de tre orden ”man får 
gensvar”, vilka egentligen säger väldigt mycket om dynamiken mellan deltagaren och hunden. 

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget är risken för att hunden råkar illa 
ut, vilket poängteras av Fredrickson-MacNamara och Butler (2006). Under projektets 
genomförande inträffade det inte någon incident där en deltagare avsåg att vara dum mot en 
hund. Däremot valde jag att sätta vissa ramar för hur rörelser i olika program skulle utföras, så 
att inte hunden skulle riskera att skada sig. Exempelvis undvek vi rörelser där höga hopp ingick, 
eftersom träning och uppvisning skedde på ett relativt halt golv. Tillfället då jag bad en 
deltagare att inte hålla hunden i tassarna är ytterligare ett exempel och i det fallet beaktades 
både risken för att hunden skulle skada sig och risken för att deltagaren skulle skada sig till 
följd av att hunden blev arg. 

Hunden som relationsskapare

Relationen mellan hunden och människan betonas som, tidigare nämnts, på många olika sätt 
bland deltagarna. Samtidigt tolkar jag också att en stor del av de data som insamlats pekar på att 
de möjligheter som erbjuds genom hundträning inte stannar inom gränserna för denna speciella 
dynamik. En tredje relationspart – tränaren, instruktören eller pedagogen – har vi också redan 
varit inne på. Men hundträningen stannar inte vid själva träningssituationen!

Deltagarna tvekar inte en sekund inför möjligheten att sätta upp en föreställning där de får 
möjlighet att visa för andra vad de har gjort. Flera citat vittnar om glädjen och stoltheten i att bli 
sedd av andra. Föreställningen får en mycket mer central roll i projektet än vad jag 
ursprungligen hade planerat för och detta ger i sin tur många positiva bieffekter ur ett 
lärandeperspektiv.  Genom att föreställningen är ett gemensamt projekt skapas tillfälle till 
teambuilding inom arbetsgruppen, vilket i sin tur blir en träning i samspel, vilket – som tidigare 
nämnts – utgör del i en ständig förändringsprocess som formar individen (Trost och Levin, 
2004). 
 
Också utanför själva föreställningen skapas under projektet nya relationer mellan deltagarna 
och andra människor. Exemplet där en deltagare berättar för en klubbmedlem om dagens 
genomförda träning är ett tydligt exempel på detta. Samtidigt lyfter denna deltagare själv fram 
att det är svårt att prata inför människor som är främmande. I detta ligger också att hunden och 
hundträningen skapar ett intresse och en erfarenhet att kunna dela och på jämlika villkor 
diskutera med andra.
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Både i samband med träning och kring själva uppvisningen har media fått en central roll i 
diskussionerna. Den deltagare som nästan aldrig läser har helt spontant letat upp ”sin gren” i en 
av Brukshundklubbens tidningar, en annan deltagare relaterar sitt program till 
hundträningsinslag på Discovery. Rollen att synas i media blir också aktuell. I detta ligger 
oerhört många bieffekter som, ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2000) och ur 
den miljörelativa handikappmodellen (2004) kan ge många vinster. Det finns inte utrymme att 
exemplifiera och diskutera alla. Eftersom jag tycker att mängden möjligheter är det intressanta i 
sammanhanget väljer jag därför att genom modell 2 ge en översikt över de interaktions- och 
samspelsrelaterade aspekter jag har kunnat identifiera utifrån intervjuer och fältanteckningar:

I flera av de exempel som synliggörs genom undersökningens resultat, finns det möjlighet att 
samma effekter skulle uppnås även om hundträningen byttes ut mot en annan hobby. Detta 
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behöver dock inte nödvändigtvis tala till modellens nackdel, utan kan istället ses som en 
möjlighet att på ett mer övergripande plan studera vad ett intresse och en hobby kan leda till. 

Möjligheten att inta en tränarroll är dock inte så lättillgänglig inom andra hobbies. Ska du till 
exempel bli tränare för ett innebandylag kräver detta troligtvis dokumenterad talang och 
efterfrågan kring vissa specifika egenskaper som gör att andra människor anser att du är lämplig 
i tränarrollen. Att inta rollen som tränare för en hund kräver inte något mer än möjligheten att 
interagera med en hund. Detta är dock inte en självklarhet för alla människor, vilket jag 
återkommer till.   

Ytterligare en aspekt att beakta i hundträning jämfört med andra hobbies är att du automatiskt i 
själva utövandet intar pedagogrollen. Är du innebandytränare utgör pedagogrollen en del av 
hobbyn, men när du själv spelar har du en annan roll. 

Utifrån den litteratur jag har kommit i kontakt med verkar tränarrollen i allmänhet - och den 
relationsskapande aspekten i tränarrollen i synnerhet - vara ett relativt outforskat område i 
forskning kring relationen mellan människa och djur.  I Forslings (2001) forskningsrapport från 
Stall Frossabo finner jag flest aspekter som stödjer egna slutsatser kring hur kontakten och 
samspelet med ett djur kan bidra till personlig utveckling och därigenom utgöra en resurs i det 
livslånga lärandet (Säljö 2000; Tedenljung; 2001, Ellström, 2004; Jarvis 2004). 

Ytterligare en likhet är att också Forsling (2001) har noterat flera exempel på lärandesituationer 
där identifikationen med ett djur utgör en resurs för självreflektion. Flera gånger under 
träningspass och intervjuer betonar deltagarna på olika sätt sambandet mellan hundens och sitt 
eget lärande. Detta skapar en reflektion kring egna förmågor som jag tror kan ha en stor vinst 
genom medvetandegörande av hur vi människor fungerar i vårt lärande. Jag upplever själv att 
flera av mina pedagogiska insikter har uppstått genom hundträning.  Samtidigt kan denna 
reflektion också utgöra en källa till ökad empati, något som även betonas i Forslings 
forskningsrapport (2001), samt av Vidovic (1999). 

 Jag ser inga exempel under projektets genomförande där den empatiska förmågan hos 
deltagarna skulle kunna definieras som bristfällig, tvärtom - deltagarna har visat en stor omsorg 
om hundarna genom att pausa när de verkar trötta, kela med dem när de ger uppfordrande 
signaler om att vilja ha uppmärksamhet, vara noggranna med att färskt vatten har funnits 
tillgängligt och plocka undan material som hundarna skulle kunna skada sig på. Under den 
praktiska träningen uppvisas också en imponerande talang och fingertoppskänsla för 
hundträning, vilket – om något – borde utgöra bevis för en mycket god samspels- och 
inlevelseförmåga. Däremot har jag sett exempel på att någon av deltagarna har väldigt svårt att 
värdera vad som rent fysiskt kan bli lätt respektive svårt för hunden att utföra. Min tolkning 
utifrån hur detta har utspelat sig är att det inte handlar om brister i den empatiska förmågan, 
utan snarare svårigheter för abstrakt tänkande, vilket av ICF definieras som en kognitiv funktion 
(Fischl, 2009). Således kan hunden utgöra en resurs också för detta ändamål. Detta var inte en 
planerad del av träningen, utan en aspekt jag noterade under arbetets gång. Förutom att hunden 
skapar ett tillfälle och inbjuder till utveckling av denna förmåga, så ger det också mig en ökad 
förståelse för den person jag coachar. På samma sätt som det var abstrakt för deltagaren att 
avgöra var hunden hade möjlighet att plocka upp ett föremål och inte, så var det abstrakt för 
mig som pedagog att avgöra vilka uppgifter som var lätta och svåra för deltagaren. 
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Hunden  - en resurs som kan var svårtillgänglig för människor med 
funktionsnedsättning

Hundsporten är inte lätt att komma in i – och vara delaktig i - om man inte har en egen hund. 
Till skillnad från hästvärlden där det ofta finns lämpliga hästar till utlån för den som vill gå 
kurs, riktar sig de allra flesta hundkurser till hundägare. För många människor inom Daglig 
verksamhet finns det inte möjlighet att ha egen hund eftersom det råder djurförbud i deras 
boenden.  Trots att jag i mitt arbete har träffat på ett gäng deltagare inom daglig verksamhet 
som har ett genuint djurintresse så har jag inte hört att någon av dem ens har en egen 
akvariefisk. Däremot berättar många om djur som fanns i hemmet när de växte upp. 

De hunddagis som drivs inom daglig verksamhet på olika ställen i landet är en god start. Dock 
anser jag att såväl tidigare forskning, som resultatet av detta projekt, motiverar att en utveckling 
där tränarrollen möjliggörs. Detta motiveras dels av det faktum hundträningen enligt tidigare 
resonemang skulle kunna utgöra en möjlig resurs i arbetet att uppnå målsättningen att minska 
glappet mellan Daglig verksamhet och arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2008). Samtidigt 
anser jag också att det är angeläget att ett land som Sverige, där den miljörelativa 
handikappmodellen ligger till grund för handikappolitiken (Holme, 2000), gör denna resurs mer 
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. De forskningsresultat som har visat på ett 
samband mellan fysiskt välmående och umgänge med djur (Serpell, 2006; McNicolas, Collis, 
1995; Siegel 1990, Tomicic 2008) motiverar diskussionen ytterligare.  En annan aspekt som jag 
anser mycket relevant i sammanhanget är att resultatet av genomfört projektarbete visar på att 
det, bland deltagare inom Daglig verksamhet, finns kompetens som utan tvekan matchar många 
aktörer på dagens arbetsmarknad som arbetar med djur. Med utgångspunkt i Ellströms (2004) 
betoning av att i en organisation tolerera olikheter behöver det inte vara ett problem att inte, i 
alla avseenden, fungera likadant som sina kollegor.

Om kompetensen finns, men inte tillvaratas är det dels ett slöseri för samhället och dels är det 
också, enligt Ellströms (2004) teori kring sambandet mellan det subjektiva och det objektiva 
handlingsutrymmet, negativt för individens livslånga lärande. Huruvida Daglig verksamhet bör 
eller inte bör satsa på resurser som leder till att fler deltagare går över till förvärvsarbete kan 
diskuteras, men oavsett så tror jag att individen själv kan ha stor glädje av den personliga 
utveckling som kan leda till möjligheten att gå ut i yrkeslivet. Ellström (2004) framhåller 
exempelvis individens självbild som en viktig aspekt i diskussioner kring den kompetens som 
finns tillgänglig i en organisation – en god självbild gynnar både den som befinner sig i och 
utanför förvärvsarbete. Den utveckling som sker och de möjligheter som tillhandahålls ska, 
enligt min mening, i första hand utgå från individens behov och önskemål. 
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Avslutning
I detta kapitel sammanfattas uppsatsens innehåll och resultat i slutsatser, vilka besvarar syfte 
och frågeställningar. Dessa slutsatser ställs därefter i relation till den tidigare forskning som 
finns på området, detta för att kunna beskriva den teoretiska och praktiska relevans som 
projektet kan ha haft.  Vidare förs en diskussion kring de metodologiska aspekter som har 
präglat projektets genomförande och resultat. Med utökad förförståelse och med facit i hand har 
jag nu kunskap om faktorer som hade kunnat förbättra kvaliteten ytterligare. Avslutningsvis 
argumenterar jag för de aspekter jag tycker är särskilt viktiga inför framtida forskning inom 
området. 

Slutsatser

Hundträning kan utgöra en dynamisk och mångfacetterad resurs i det lärande som sker inom en 
daglig verksamhet. Detta tar sig uttryck i följande:

o Hundträning kan bidra till arbetsglädje och lustfyllt lärande

o Hundträning kan utgöra en källa till kreativitet

o Hunden kan utgöra en resurs i egenskap av en kompis att utvecklas tillsammans med

o Hunden kan verka som en interaktionsskapare

o Hunden kan fylla en viktig roll som källa till tilltro

o Hundträning kan utgöra en resurs för kompetensglädje och kompetensutveckling

o Hundträning kan skapa tillfällen att reflektera kring såväl eget som andras lärande

o Hundträning kan utgöra en effektiv resurs för personlig utveckling som främjar lärande i 
arbetslivet

o Ytterligare en viktig funktions i människans tjänst kan tillskrivas hunden – en 
pedagogisk resurs för människor i en daglig verksamhet. 

o Det finns såväl ur ett samhälleligt som ur ett individuellt perspektiv behov av - och goda 
skäl för – att människor med funktionsnedsättning får ökade möjligheter att ha djur i sin 
närhet. 

En förutsättning för att syssla med hundträning är förstås att ha - eller ha viljan att utveckla - ett 
djurintresse. Samtliga deltagare i projektet hade långt innan projektets tillkomst valt att arbeta 
med hundar. Jag tror definitivt inte att det har något egenvärde att försöka få en människa 
intresserade av djur om inte hon själv har den där speciella känslan som – för oss som har ett 
genuint djurintresse – är så svår att sätta ord på. Däremot tror jag att det överlag är viktigt att 
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utnyttja människors specialintressen som en källa för kunskapande. För någon handlar det om 
hundar, för en annan person kan det vara bollsport och för en tredje är det båtar. Gemensamt för 
oss alla är att vi har en utvecklingspotential som påverkas av tillgänglighet till resurser. Att 
propagera för att alla människor ska ha möjlighet att ägna sig åt sitt drömyrke vore en utopi. Att 
inte utnyttja en resurs som hundträning, där alla inblandade parter kan vinna på situationen, 
vore ett slöseri. 

Resultatets teoretiska och praktiska relevans

Många aktörer inom verksamhetsfältet där djur på olika sätt används som en resurs i arbete med 
människor efterfrågar mer forskning, vilket ger en övergripande relevans till projektets 
genomförande. Inom handikappvetenskapen upplever jag att fokus på den tränarroll som en 
deltagare kan inneha genom ett djur är ett outforskat område, vilket motiverar ytterligare.

En stor del av den tidigare forskning jag har kommit i kontakt med inom området djur i arbete 
med människor kan härledas till ett medicinskt perspektiv på funktionsnedsättning (Barnes, 
2002) genom att effekter kring individens förmågor och medicinska hälsotillstånd poängteras 
(Jordan, 2001; Beck-Friis, 2006; Blackshaw 1995; Hart, 2006; Moberg-Uvnäs; 2000; Tomicic 
2008).   Med bakgrund i detta kan resultatet av genomfört projekt å ena sidan utgöra en resurs 
genom att exemplifiera hur djuren kan användas som en resurs i samhällsanpassning, enligt den 
miljörelativa handikappmodellen (Homle, 2000). Å andra sidan kan det också finnas möjlighet 
att uppsatsen bidrar till kunskapsspridning av denna modell genom att resultatet kan vara 
intressant för människor inom ett verksamhetsfält där den medicinska modellen ger intryck av 
att vara utbredd. I sökandet av litteratur har jag inte hittat någon diskussion kring modellerna 
eller andra exempel där olika syn på handikapp lyfts fram. 

Ytterligare en positiv effekt av att projektet skapar en brygga mellan två olika 
forskningsområden, kan vara att de resurser djuren kan skapa synliggörs bland aktörer inom det 
handikappvetenskapliga fältet, vilket i sin tur kan bidra till ökade valmöjligheter och förbättrad 
livskvalitet för människor med funktionsnedsättning. På sikt kanske projektets innehåll genom 
detta skulle kunna utgöra ett bidrag i utvecklingen av arbetsuppgifter inom Daglig verksamhet. 
Genomförandet av Projekt Pedadoggen visar att möjligheten att införa hundträning som en 
resurs i Daglig verksamhet kan vara väldigt lättillgänglig.  

Metoddiskussion

Under genomförandet av detta projekt har jag ständigt fått förhålla mig till det faktum att såväl 
idén, som genomförandet och analysen, är starkt präglade av min förförståelse. För att balansera 
upp denna subjektivitet så att inte resultatets tillförlitlighet påverkas negativt i allt för hög grad 
har jag presenterat studiens resultat i en så ”obearbetad form” som möjligt. Med detta menar jag 
att jag har använt många citat och utdrag ur dialoger och att de fältanteckningar som presenteras 
inte har tillskrivits tolkningar eller analyser. Jag har av samma anledning gjort ett relativt brett 
urval av data. I projektets upplägg har jag ansträngt mig mycket för att deltagarna ska ha stora 
möjligheter att styra över utformningen av arbetet. Detta för att inte jag ska låsa mig i mina 
förutfattade meningar av vad projektet ska resultera i. Överlag kan jag ha svårt med detta då jag 
gärna intar en styrande roll och känner utifrån detta att jag har lyckats relativt väl. Bland annat 
får föreställningen, utifrån deltagarnas initiativ och önskemål, betydligt mer utrymme än jag 
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planerat för såväl i planering och praktik, som i genomförda intervjuer. Utifrån den analys jag 
har gjort inser jag att det var klokt att lämna detta ansvar till informanterna.

Med facit i hand inser jag att jag skulle kunna ha använt videoinspelning betydligt mer. Jag 
trodde att deltagarna skulle tycka det var jobbigt att bli bandade och inspelade, men när dessa 
inslag väl genomfördes visade det sig att detta inte var några problem alls. Givetvis borde jag ha 
kollat upp istället för att anta. Genom att jag istället valde fältanteckningar kan jag ha gått miste 
om en hel del värdefullt material, dels genom att min förmåga att samla ett visst antal intryck – 
och formulera dem i skrift – under en viss tid är begränsad och dels genom att det faktum att jag 
antecknade en hel del under själva träningspassen kan ha påverkat informanterna negativt. Det 
är mycket möjligt att de vid flera tillfällen har upplevt mig frånvarande genom att blicken varit 
riktad mot datorskärmen istället för mot dem. 

Intervjuernas upplägg kändes bra utifrån praktiska aspekter såsom val av plats, att jag spelade in 
och den tid som avsattes. Den intervjugudie som användes fyllde sitt syfte väl. Jag skulle dock 
ha kunnat lägga till någon text eller bild som symboliserade möjligheten att ta upp aspekter 
utanför de fyra som presenterades i guiden. Det finns risk att det som syftade till att inspirera 
och få med allt, samtidigt avgränsade. När jag lyssnar på den inspelade versionen märker jag att 
jag ställde många fler dubbelfrågor än jag borde ha gjort – det vill säga två frågor på en gång. 
Detta har säkerligen haft en negativ och kanske styrande påverkan på informanternas svar, 
vilket helt motverkade syftet att informanten själv skulle ha gott om utrymme att styra 
innehållet. 

Överlag löpte intervjuerna väl och jag upplevde att informanterna kände sig avslappnade i 
situationen Ett par intervjuer var svårare att genomföra än jag trodde eftersom informanterna 
gav korta svar och vid några tillfällen inga alls, kanske på grund av att frågan var för abstrakt.

Ibland kommer jag lite i konflikt på grund av mina dubbla roller. Samtidigt som jag driver 
projektet och verkar som coach i träningen har jag också innehaft rollen som gruppledare. Detta 
har gjort att deltagarna har varit i en beroendeställning till mig som ytterligare förstärker det 
ojämna maktförhållande som kan uppstå i en planerad lärandesituation. Det faktum att jag även 
genomför intervjuerna efteråt har inte gett deltagarna en rättvis chans att uttrycka eventuella 
klagomål eller ha synpunkter på genomförandet. Utifrån detta konstaterande hade det kunnat 
vara motiverat att leja ut några av mina uppgifter, dock hade detta inte gett mig samma 
möjligheter att få den helhetsbild jag nu har fått. Vad denna helhetsbild har betytt i praktiken är 
förstås omöjligt att svara på. Det upplägg som har möjliggjorts, bland annat att möjligheten att 
snabbt komma igång och utnyttja tiden väl, har till stor del byggt på de förkunskaper som 
aktörerna inom projektet – deltagare, projektledare och hundar - har haft om varandra. En studie 
där deltagarna arbetat med en helt ny projektledare, eller där jag som projektledare arbetat med 
för mig helt okända deltagare och/eller hundar, hade med all sannolikhet gett ett helt annorlunda 
resultat. Jag tror att jag, genom alla förkunskaper kring deltagare och den kontext där vi 
vistades, har haft goda möjligheter att fokusera på det som avses att besvara utifrån syfte och 
frågeställningar. Projekt Pedadoggen kan aldrig göras om igen, på precis samma sätt, men själva 
idén och de slutsatser som har redovisats kan förhoppningsvis inspirera andra att arbeta på 
liknande sätt. 

I subjektiviteten ligger också den motivation vari idéer och genomförande har vuxit fram. 
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Förslag för vidare forskning

Djurens närvaro i arbetslivet inrymmer många fördelar, men jag tror att möjligheten att ha en 
egen hund skulle lyfta ytterligare en dimension. Den samhörighet som enligt deltagarna har 
vuxit fram under de sex timmar som var och en haft till förfogande för träning, skulle kunna 
utgöra så mycket större del av deras liv än så. Detta skapar en helt annan diskussion än den som 
var ämnad att föras i denna uppsats. LSS beskrivs som en lag som syftar till att ge människor 
med omfattande funktionsnedsättningar förutsättningar att leva ett liv som alla andra. Hur ser 
det ut för de människor som omfattas av LSS att ha ett eget husdjur?  Om svaret på denna fråga 
skulle visa att möjligheterna är små finns ytterligare en fråga som jag anser viktig att besvara; 
utifrån den forskning som visar på hur djur på många olika sätt kan utgöra en viktig resurs för 
människors hälsa – är det rätt att ett land, vars politik bygger på den miljörelativa 
handikappmodellen, har många invånare med funktionsnedsättning som begränsas att ha en 
hund, en katt eller något annat husdjur? 

För egen del känner jag mig väldigt övertygad om att den värsta livsförändring som skulle 
kunna drabba mig är att möjligheten att leva nära dem som står mig närmast försvinner. 
Hundarna står väldigt långt upp på den listan. 
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