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SAMMANFATTNING 

______________________________________________________________________ 

Emilia Claesson, Agnes Rostedt 

Kan djur i skolan påverka elevers personliga utveckling? – En litteraturstudie om 

elevers utveckling i samband med djur i skolan 

Can animals in the school affect pupils’ personal development? – A review on pupils’ 

development in the context of animals in school 

     Antal sidor: 29 

_______________________________________________________________________ 

Domesticerade djur har påverkat människans vardag i 15 000 år där de har varit sällskap, 

mat eller skydd. Vi människor mår bra av att ha djur runtomkring oss då ämnet oxytocin 

frigörs vid kontakt med djur. Ämnet gör oss människor lugnare, mindre stressade och 

dämpar även ångest. Då den psykiska ohälsan ökar hos barn i skolålder borde kanske djur 

införas för att öka elevernas välmående och skapa en tryggare miljö i skolan. Varför 

använder vi inte djur inom skolväsendet i större utsträckning? Syftet med studien är att ta 

reda på vad forskningen hittills säger om hur elevers personliga utveckling påverkas av att 

ha djur i skolan. Studien baseras på fyra forskningsfrågor som avgränsar vad vi menar med 

elevers personliga utveckling. Vad säger forskningen om hur djur i skolan påverkar 

elevernas empatiska förmågor? Hur påverkas elevernas sociala relationer och förmågor av 

djur i skolan enligt forskningen? Hur kan djur i skolan påverka elevers motivation och 

inlärning till det bättre? Vad finns det för hinder som försvårar användningen av djur i 

skolan? I denna litteraturstudie granskar vi 15 olika artiklar och de teorier som presenteras 

i litteraturen är Human-Animal Interaction, Human-Animal Bond och Animal-Assisted 

Interaction. Materialet som analyserats är två examensarbeten, ett konferensbidrag, två 

doktorsavhandlingar och tio vetenskapliga artiklar. Forskningen är från Nordamerika, 

Europa och Oceanien. Resultatet visar att djur i skolan påverkar elevers personliga 

utveckling till det positiva. Det finns en variation i resultaten beroende på vilket djur som 



   

 

 
 

använts i undersökningarna. Elevernas personliga utveckling har gjort större framsteg i 

närvaro av djur än kontrollgrupper som varit utan djur. Större pälsdjur som hund och katt 

påverkar mer än fiskar och reptiler. De förmågor som tydligt förändrats enligt artiklarna är 

elevernas empatiska förmågor gentemot människor respektive djur, sociala relationer och 

motivationen. Eleverna blir mer lyhörda för individers kroppsspråk, det förekommer färre 

svordomar, missförstånd och bråk. Motivationen för skolan ökar över lag oavsett ämne. 

De hinder som framkommer i texterna är rädslor som elever och personal kan ha för djuret, 

olika allergier, dåligt anpassade lokaler samt lagar om djurhållningen måste följa. Djur i 

skolan kan hjälpa elevernas personliga utveckling men det saknas forskning om fler olika 

djurarter. 

_______________________________________________________________________ 

Nyckelord: Empati, motivation, sociala relationer, djur i skolan 

_______________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Folkhälsomyndigheten har genomfört undersökningar från 1985 till 2018 om elevers 

psykiska hälsa. Det framgår av undersökningarna att elever i åldrarna 11–15 mår sämre 

psykiskt för varje år som går. Majoriteten av eleverna mår bra i skolan, men andelen som 

inte trivs av olika anledningar har ökat i de senaste undersökningarna 

(Folkhälsomyndigheten, 2018, s. 23–26, 27–34, 43–46, 55–58). Eleverna som inte mår bra 

har uppgett att de har sömnsvårigheter, känner sig nedstämda och känner av högre nivåer 

av nervositet eller stress. Besvären kan också uttrycka sig i form av fysisk smärta i huvudet, 

magen och de kan även känna av yrsel.  (Folkhälsomyndigheten, 2018, s. 29–33). Det vi 

vill ta reda på är om djur i skolan kan hjälpa eleverna att må bättre. Många har upplevt att 

djur får oss människor att må bra (Orre, 2013, Mars; Wood, Giles-Corti och Bulsara´s 

2005, s. 1159). Människor känner sig lugnare och mindre stressade efter att ha klappat en 

hund eller en katt (Wilks, 1999, s. 2–4). Vi har upplevt djur i skolan, både som elever och 

under den verksamhetsförlagda utbildningen under lärarutbildningen. Upplevelserna har 

varit positiva då eleverna har fått någonting gemensamt att ta hand om eller en delad 

upplevelse som ökar samhörigheten elever emellan. Det har lett till att vi intresserat oss för 

vad forskning säger om djur i skolan. Kan djur i skolan förbättra elevers emotionella och 

sociala förmågor för att öka samhörigheten mellan dem och därigenom öka deras 

välmående?   

Litteraturstudien är baserad på 15 vetenskapliga. Vi har valt att begränsa vår text till hur 

elevernas personliga utveckling kan förbättras av förekomsten djur i skolan. Vi har inte 

fokuserat på hur elevernas kunskapsutveckling eller att ämnesutveckling kan förbättras av 

att involvera djur i undervisningen med syftet att förstå djurs anatomi eller liv. I studien 

kommer människan skiljas från gruppen djur, trots att människan är ett däggdjur, detta för 

att undvika missförstånd om vilka sorters djur texten handlar om.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att redogöra för hur forskning behandlar djur i skolan relaterat 

till elevers personliga utveckling för att synliggöra behovet av vidare forskning kring djur 

i skolan.  

Våra frågeställningar är följande; 

Hur djur i skolan påverkar elevernas empatiska förmågor?  

Hur påverkas elevernas sociala relationer och förmågor av djur i skolan?  

Hur kan djur i skolan påverka elevers motivation och inlärning till det bättre? 

Vad finns det för hinder som försvårar användningen av djur och djurhållning i skolan? 
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3 Bakgrund  

Domesticerade djur har varit en del av människans vardag i ca 15 000 år och påverkat oss 

på många plan. Ett husdjur kan öka vår samarbetsförmåga, minska stress och öka känslan 

av lycka (Hammarkrantz, 2019, april). Ett djur kan även förstärka den empatiska förmågan 

och förbättra barns och vuxnas sociala förmåga. Både det fysiska och psykiska 

välbefinnandet kan förbättras av att ha ett eller flera djur (Orre, 2013, mars).  

3.1 Fysiologisk bakgrund 

I hjärnan finns ämnet oxytocin som frigörs vid beröring av till exempel djur. Ämnet 

utsöndras både hos människan och djuret och gör båda parter lugnare. Oxytocin sänker 

stressnivåerna, blodtrycket och det minskar även ångest visar läkaren och forskaren Uvnäs-

Moberg i en intervju (Aissa, 2014). Uvnäs-Moberg anser att det är underligt att Sverige 

inte använder djur inom skolan, sjukvården och äldrevården i större utsträckning när det 

finns forskning som visar på de positiva effekterna som kontakten mellan människa och 

djur medför. Uvnäs-Moberg berättar även att i andra länder som till exempel USA och 

Storbritannien används djur som metod för välmående i större utsträckning än i till 

exempel Sverige (Aissa, 2014).  

3.2 Djur i kriminalvården, vården och skolan 

Djurs positiva påverkan på människor visas i olika fängelser i USA där anstalter 

tillsammans med volontärorganisationer placerar hemlösa hundar i fängelset hos 

internerna. Samarbetet ger positiva resultat i form av att internerna får en förbättrad 

empatisk förmåga, de tränar på självkontroll, men framförallt får de ett syfte under 

fängelsevistelsen (Jacobo, 2019, 2 februari; New leash on life, u. å.; Prison pet partnership, 

u. å.; Puppies behind bars, u. å.). Arbetet kan styrkas av Wood et al. (2005, s. 1160–1161) 

artikel i tidskriften Social Science & Medicine, där författarna skriver om hur djur 

förbättrar hälsan hos människan och även förbättrar människans sociala liv och den 

empatiska förmågan. I Sverige diskuteras möjligheten att inkludera hundar i 

kriminalvården vilket tidigare interner har visat intresse för (Elfström, 2010, 23 februari). 

Även frivilligorganisationer som Tass (https://www.facebook.com/pg/TASS-

F%C3%A4ngelsehundar-till-Sverige-140592256027841/about/?ref=page_internal) vill 

inkludera hundar i kriminalvården. Kriminalvården har satt in hundar på prov i ett fåtal 

https://www.facebook.com/pg/TASS-F%C3%A4ngelsehundar-till-Sverige-140592256027841/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/TASS-F%C3%A4ngelsehundar-till-Sverige-140592256027841/about/?ref=page_internal


   

 

4 
 

fängelser. Internerna får däremot inte ta med sina egna husdjur in av säkerhetsskäl 

(Kriminalvården, u. å.).  

Sonesson (2018, 9 oktober) skriver att användandet av terapihundar i de svenska 

klassrummen är nytt medan det är mer vanligt internationellt. Sonesson (2018, 9 oktober) 

skriver om terapihunden Bosse som jobbar tillsammans med sin matte på Toleredsskolan 

i Göteborg. Under intervjun berättar rektorn på skolan att Bosse skapar ett lugn hos 

eleverna och höjer elevernas motivation (Sonesson, 2018, 9 oktober). Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) (2019, 10 juli) skriver en artikel som handlade om hur djur 

och natur kan hjälpa Sveriges ungdomar som är hemmasittare. Tidigare hemmasittare har 

blivit så pass hjälpta av en terapihund i skolan att de på kort tid återvände till skolan när 

andra medel har misslyckats. Djur i skolan kan vara ett medel för fler hemmasittare att 

komma tillbaka till skolan.  

Wilks (1999, s. 4) framför att djur spelar en stor roll i barns sociala och emotionella 

utveckling. Speciellt barnens självsäkerhet, självständighet och empati utvecklas av att ha 

kontakt med djur i sina yngre levnadsår. Genom en nio månaders lång undersökning 

framkom det att elevers självsäkerhet ökade när det placerades djur i klassrummet 

(Bergesen 1989, s. 79–80).   

3.3 Lagar och förhållningssätt 

Svenska lagar kring djurhållning i skolan är relativt stränga jämfört med till exempel USA 

och Australien. Jordbruksverket (2019, s. 2) skriver att djur som fångats in vilt ej får 

förekomma i undervisningssyfte, med undantag för larver, ägg eller yngel, om dessa inte 

är inkluderade i artskyddsförordningen (2007:845). Artskyddsförordningen (2007:845) 

behandlar lagar om hanteringen av fridlysta växter och djur (SFS 2007:845). Rovdjur, 

rovfåglar eller primater får inte förekomma i undervisningen. De djur som får användas i 

undervisningen är insekter, groddjur, glasögonkajmaner, sköldpaddor, ödlor, ormar, 

brevduvor, burfåglar, minigrisar, illrar, gnagare och kaniner förutsatt att djuren inte 

innehåller gift i någon form och att de ska vara uppfödda i fångenskap (Jordbruksverket, 

2019, s. 2). Katter och hundar är tillåtna men används de i utbildningssyfte måste ägaren 

och djuret genomgå en utbildning anpassad för det området djuret ska användas i. Förutom 

lagar kring vilka djur som får användas i undervisningen finns det lagar för vilka 

organisationer och individer som får tillstånd till detta. Det måste finnas minst en anställd 
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ansvarig för skötseln av djuret eller djuren, och denne måste ha en god utbildning kring 

artens habitat och beteende. Personen i fråga måste också sköta hygienen utefter vad djuret 

kräver (Jordbruksverket, 2019, s. 2). Enligt djurskyddslagen (SFS 2018:1192) är det 

Jordbruksverkets ansvar att meddela vilken typ av regler som den ansvariga pedagogen 

måste följa. 

Placering av hundar eller andra pälsdjur i skolans klassrum är något som Astma- och 

allergiförbundet är kritiska mot. Astma- och allergiförbundet har länge haft en dialog med 

Skolverket om huruvida djur i skolan ska vara tillåtet. Diskussionen om djur i klassrum 

har hittills handlat om pälsdjur och framför allt hundar i undervisningen. Skolverket har 

tagit ställning till detta i tidningen Allegria där de anser att djur inte har en naturlig plats 

inom skolväsendet. Alla elever har rätt att gå i skolan utan att vara rädda eller få en allergisk 

reaktion. Astma- och allergiförbundet medger att det finns en viss vinst i att använda sig 

av stöddjur för vissa elever men att det inte får gå före andra elevers välmående och hälsa. 

Skolverket har än så länge inte tagit fram några riktlinjer kring djur i skolan men har avrått 

skolor som ställt frågan (Cederlöf, 2019, januari).  

3.4 Teorier 

Djur har länge påverkat människors uppfattning inom religion, myter, sporter, konst och 

litteratur, men fenomenet har inte undersökts förrän under 80-talet. Teorin som alla artiklar 

genomsyras av är antrozoologi, en tvärvetenskap där bandet mellan människa och djur 

beskrivs. Antrozoologin grundas i etologi (läran om folk), psykologi, antropologi (läran 

om människosläktet och människan som flockvarelse) och veterinärmedicin. Det är en 

akademisk disciplin som är ung jämfört med andra vetenskapliga områden. Den 

etablerades 1987 under studier där forskare testade påverkan av mänsklig och animalisk 

kontakt. Resultatet av undersökningarna var att människor som har kontakt med djur kan 

sänka sitt blodtryck, minska risken för depression, minska stress och öka sitt psykologiska 

välbefinnande. Detta har man sedan använt sig av inom sjukvård, fångvårdsanstalter och i 

terapeutiska syften genom att föra in djur i verksamheten för att förbättra människors 

personliga utveckling (Herzog, u. å.). Inom antrozoologin finns det olika teorier. De 

följande teorierna tas upp i den granskade litteraturen som ligger till grund för denna 

litteraturstudie.  
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Anknytningsteorin innebär att människor söker efter psykisk och fysisk kontakt hos andra 

människor som individen kan känna en trygghet hos (Sabel, 2013, s. 94). Melson (2003, s. 

34 - 35) syftar på att människor även kan knyta an och söka efter psykisk och fysisk kontakt 

hos ett sällskapsdjur och att det fungerar på samma sätt som att söka kontakt hos en annan 

människa. I hushåll med sällskapsdjur anser barnen att djuret är en av de tio närmsta 

betydelsefulla individerna i deras liv. Barnens kognitiva-, sociala- och känslomässiga 

förmågor utvecklas när barnet interagerar med och knyter an till ett djur.  

Human-Animal Interraction (HAI) syftar på alla former av relationer och samband mellan 

människa och djur (icke människa). Termen HAI är relativt ny trots att människor och djur 

har levt tillsammans under tusentals år. Det är inte förrän nyligen som forskare har börjat 

studera de positiva effekterna hos människor som har ett husdjur (McCune, Kruger, 

Griffin, Esposito, Freund, Hurley & Bures, 2014, s. 49 – 58). En underkategori inom HAI 

är Human-Animal Bond (HAB) som enbart innefattar den ömsesidiga relationen mellan 

ett djur och en människa där de involverande parterna drar nytta av relationen i form av 

fysiskt och psykiskt välmående (American Veterinary Medical Association, u.å.). 

Animal-Assisted Intervention (AAI) är ett samlingsnamn för användandet av olika 

djurarter till människans fysiska och psykiska hälsa. De inkluderade termerna är Animal-

Assisted Activities (AAA), Animal-Assisted Therapy (AAT), Animal-Assisted Education 

(AAE) och AAI Resident Animals (RA). AAA ger möjlighet till ökad motivation och 

inlärning och kan användas inom olika sociala instanser för att förbättra livskvalitén för de 

inblandade. Termen är välanvänd i de olika vetenskapliga texterna som senare presenteras 

i resultatet. (American Veterinary Medical Association, u.å.).  

3.5 Styrdokument 

Den empatiska förmågan är inte ordagrant utskriven, däremot finns synonymer med i 

styrdokumenten, till exempel “främja aktning för varje individs egenvärde” (Skolverket, 

2019, s 5) och medmänsklighet. Av de olika perspektiven som visas i Läroplanen för 

grundskola samt förskoleklassen och fritidshem (2018) ska det etiska perspektivet belysa 

många olika frågor som tas upp. De ska “främja elevernas förmåga att […] agera 

ansvarsfullt mot sig själva och andra” (Skolverket, 2019 s. 8). Skolan ska även “främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2019, s. 5) för andra 

människors levnadssätt. I ämnet biologi ska elever få kunskap om “[h]ur den psykiska och 

fysiska hälsan påverkas av [...] sociala relationer[...]” (Skolverket, 2019, s. 166).  
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4 Metod 

Detta är en litteraturstudie som innefattar 15 olika vetenskapliga texter. Nedan presenteras 

olika sökvägar och de olika kriterierna som har används för att hitta de olika texterna. 

4.1 Informationssök 

De olika databaser och sökmotorer som har används under litteratursökningen var ERIC, 

PsycINFO, Artikelsök, Google Scholar och Diva. ERIC är en databas med mycket 

pedagogiskt material vilket är precis vad vår litteraturstudie ska innehålla. PsycINFO är en 

databas som erbjuder texter där innehållet är mer inriktat mot psykologi. Syftet med 

sökningarna i PsycINFO var att få fram en större variation i sökresultat. Artikelsök 

användes för att ta reda på vad det fanns för artiklar om djur i olika svenska tidskrifter. 

Detta för att skaffa en överblick av hur den svenska debatten går och hur olika aktörer 

ställer sig inför frågan om djur i skolan. Google Scholar användes för att hitta studier från 

fler länder och genrer. Den har också använts för att få tag på fulltexter när länkar från 

andra databaser inte har haft tillgång till fulltexterna. Diva har använts för att hitta artiklar, 

svensk forskning eller tidigare studier. 

Sökord som har använts i samtliga databaser i olika kombinationer med varandra är 

Animals OR dog* OR reptiles OR pet AND School OR Education OR Classroom OR 

Study environment OR Study. Filter som sedan använts i ERIC för att begränsa antalet 

träffar har varit Peer reviewed, år 2000–2019 Elementary school students och Middle 

school (figur 1.). I PsycINFO användes filtret Peer reviewed. De texterna som valdes ut 

efter sökningarna lästes igenom och användes som utgångspunkt för vidare kedjesökning. 

Kedjesökningen gjordes genom att använda referenserna i löpande text som var relevanta 

för ämnet för att sedan söka upp dem i referenslistan efter fulltext. 
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Figur 1. Sökväg i ERIC  

4.1.1 Kriterier för inklusion  

Artiklarna som skulle ligga till grund för litteraturstudien skulle innehålla följande 

kriterier. Djur i skolan ska inkluderas bortsett från att djuren ska användas i dissektion eller 

att djuren i första hand ska användas till ökad förståelse av biologiska strukturer, processer 

och ekologi. Elevers empatiska utveckling eller förmåga ska diskuteras. Artiklarna ska 

vara vetenskapligt skrivna och vara peer reviewed. Artiklarna ska även vara riktade mot 

grundskolan.  

4.1.2 Urvalstabell 

De granskade texterna presenteras i tabell 1 och är mer utförligt beskrivna i bilaga 1. 

 

Tabell 1. Granskade texter  

Författare Titel Publikationsf

ormat 

År  Land  

Pernilla Björndell & 

Maja Odobasic 

Hund i skolan ur ett 

elevhälsoperspektiv 

Examensarbete 

 

2018 Sverige 

Beth Daly & Larry 

L.  Morton 

Empathic Differences in 

Adults as a Function of 

Vetenskaplig 

artikel 

2009 Kanada 
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 Childhood and Adult Pet 

Ownership and Pet Type 

Nancy R. Gee, Elise 

N. Crist & Daniel N. 

Carr 

 

Preschool Children 

Require Fewer 

Instructional Prompts to 

Perform a Memory Task in 

the Presence of a Dog. 

Vetenskaplig 

artikel 

2010 USA 

Nancy R Gee, 

Timothy R Sherlock, 

Emily A Bennett & 

Shelly L. Harris 

Preschoolers´ Adherence 

to Instructions as a 

Function of Presence of a 

Dog and Motor Skills Task 

Vetenskaplig 

artikel 

2009 USA 

Ben P. Granger, Lori 

Kogan, Jennifer 

Fitchett & Kim 

Helmer 

A Human-Animal 

Intervention Team 

Approach to Animal-

Assisted Therapy 

Vetenskaplig 

artikel 

1998 USA 

Mary R. Jalongo, 

Terri Astorino & 

Nancy Bomboy 

Canine Visitors: The 

Influence of Therapy Dogs 

on Young Children’s 

Learning and Well-Being 

in Classrooms and 

Hospitals 

Vetenskaplig 

artikel 

2004 USA 

Jerri J. Kropp, & 

Mikaela M. Shupp 

Review of the Research: 

Are Therapy Dogs in 

Classrooms Beneficial? 

Vetenskaplig 

artikel 

2017 USA 

Sandra McCune, 

Katherine A. 

Kruger, James A. 

Griffin, Layla 

Esposito, Lisa S. 

Freund, Karyl J. 

Hurley & Regina 

Bures 

Evolution of research into 

mutual benefits of human-

animal interaction 

Vetenskaplig 

artikel 

2014 USA 

Gail F. Melson 

 

Child Development and 

the Human-Companion 

Animal Bond 

Vetenskaplig 

artikel 

2003 USA 
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Janine C. Muldoon, 

Joanne M. Williams, 

Alistair Lawrence & 

Candace Currie 

The Nature and 

Psychological Impact of 

Child/Adolescent to Dogs 

Compared with Other 

Companion Animals 

Vetenskaplig 

artikel 

2019 Storbritannien 

Julie Bolkin 

O´Connor 

A Qualitative Case Study 

of Teacher Perceptions of 

the Motivation of Students 

in Humane Education 

Doktors-

avhandling 

2018 USA 

Marguerite E. 

O´Haire, Samantha 

J. McKenzie, Sandra 

McCune & Virginia 

Slaughter 

Effects of Animal-Assisted 

Activities with Guinea 

Pigs in the primary school 

Classroom 

Vetenskaplig 

artikel 

2013 Australien 

Anna Tjörnhagen & 

Johanna Österberg 

Pedagogiska perspektiv på 

djur i fritidshem och skola. 

 

Examensarbete 2017 

 

Sverige 

Wendy Abigail 

Treat 

 

Animal-Assisted literacy 

instruction for students 

with identified learning 

disabilities: examing the 

effects of incorperating a 

therapy dog into guided 

oral reading sessions. 

Doktors-

avhandling 

2013 USA 

Kathryn Wilks 

 

 

When dogs are man´s best 

friend – the health benefits 

of companion animals in 

the modern society 

Konferens-

bidrag 

1999 Australien 

 

 

4.1.3 Innehållstabell 

Tabell 2 visar i vilka delar av välden som artiklarna utgetts i och frekvensen av områden 

som ingått. Formatet på mallen och dess kategorier är hämtade från Nilholm (2017, s. 
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71).  I tabellen visas vilka världsdelar artiklarna kommer från och vilka områden som 

ligger mest i fokus beroende på världsdel och kultur.  

Tabell 2. Innehållsfördelning 

 

4.2 Materialanalys 

Litteraturstudien baseras på 15 vetenskapliga texter. Två texter är examensarbeten, ett 

arbete är konferensbidrag, två texter är doktorsavhandlingar och tio texter är vetenskapliga 

artiklar. Texterna är från Australien, Kanada, Storbritannien, Sverige och USA. I texternas 

innehåll återkommer det ämnesområden som kommer användas som bas för resultatet. Då 

syftet med denna studie är att redogöra för elevernas personliga utveckling med hjälp av 

djur i skolan har kravet på texterna varit att det ska innehålla resultat om elevers 

emotionella utveckling. Fem av texterna har handlat om hur terapihundar har förändrat 

elevernas emotionella förmågor, fyra av texterna handlar om hur läshundar påverkar 

eleverna socialt och emotionellt och åtta texter om hur outbildade hundar och andra djur 

har påverkat eleverna. I sju av texterna har litteraturstudier gjorts, intervjuer har gjorts i 

två texter, enkäter har gjorts i två utav texterna och sex texter har gjorts med etnografisk 

observation. De stora kategorierna som har presenterats i texterna är förändringar hos 

eleverna i den empatiska förmåga, den sociala förmågan och hur kunskaper utvecklas. 

Dessa tre kategorier kommer att analyseras i resultatet. Fem texter kommer från tidningen 

Anthrozoös som behandlar ett brett spektrum av forskning om kontakt mellan mänsklig 

och djur.  

  

Världsdel Empati Motivation Inlärning Socialutveckling Hinder 

Europa: 3 

texter       

1 2 1 3 2 

Nordamerika: 

10 texter 

7 7 4 5 4 

Oceanien: 2 

texter 

1 1 1 2 1 
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5 Resultat 

Relationen till djur förändrar mycket hos elever, aspekter som är svåra att mäta. Som 

tidigare nämnts, mår man bra av djurs närhet då oxytocin frigörs i kroppen och stressnivåer 

minskas (Tjörnhagen & Österberg, 2017, s. 7). Det finns olika förmågor som förbättras av 

djurs närvaro; elevernas sociala kompetens, emotionella förmågor, mänskliga värden, 

språk- och läskunskaper (Kropp & Shupp, 2017, s. 1).  Olika djur påverkar elevers 

empatiska och sociala förmåga olika mycket. Däggdjur till exempel hundar och katter, 

påverkar mest och mindre vattenlevande djur, till exempel vattenlevande ödlor och fiskar, 

påverkar minst (Muldoon, Williams, Lawrence & Currie, 2019, s. 62 - 63). Fysisk kontakt 

kan vara en viktig del i att känna anknytning till ett djur. På samma sätt som empatiska och 

sociala förmågor utvecklas, påverkas anknytningen mer av däggdjur, medan reptiler, 

amfibier och fiskar inte påverkar lika mycket utan där behövs dessutom ett genuint intresse 

för arten (Muldoon et al., 2019, s. 68). 

En hund är bra som skoldjur då eleverna kan registrera hundens känsloregister (Treat, 

2013, s. 130–131) och det eleverna tolkar utifrån hundens beteende är att den lyssnar på 

eleverna och ger dem villkorslös kärlek (Tjörnhagen & Österberg, 2017, s. 29). Medan 

O´Haire, McKenzi, McCune & Slaughter (2015, s. 446) anser att hundar inte är ett djur att 

föredra som klassdjur då hundens behov är större än vad pedagogen i klassen har tid eller 

möjlighet att tillgodose. Marsvin är istället ett bättre alternativ då eleverna får träna på 

djurhållning och att ta ansvar (O´Haire et al., 2015, s. 450). Storleken på marsvinens habitat 

och skötsel av det är inte för avancerat för eleverna att klara av under uppsikt, och det är 

ett socialt djur som vill ha kontakt (O’Haire et al., 2015, s. 446). 

5.1 Empatiutveckling  

Daly och Morton (2009, s. 379) menar att vuxna som har haft djur som barn visar sig vara 

mer empatiska gentemot andra människor och djur i sitt unga vuxna liv och som vuxna. 

De som har haft djur som barn visar sig även handskas bättre med sociala relationer än de 

som inte har haft något husdjur som barn (Daly & Morton, 2009, s. 379). När barn får ta 

hand om djur utvecklar de sin empatiska förmåga. Barnen får bättre inställning till sina 

klasskamrater och andra barn när de börjar utveckla “humane forms of nurturing” (Melson, 

2003, s. 36) och “greater empathy toward other children as well as more humane attitudes 

toward animals” (Melson, 2003, s. 36). När det bandet är starkt visar barnet mer empati 
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(Melson, 2003, s. 36). Wilks (1999, s. 5) studie visar även att barn som har nära relationer 

med sina djur får bättre resultat vid empatiundersökningar. När elever ser djurs utveckling 

medan de sköter omvårdnaden kan ett starkt band med djuret i klassrummet uppstå. Detta 

visas i en intervju som O´Connor (2018, s. 78–79) genomfört i skolor i New Jersey och 

New York, där lärare har tagit in hönsägg som har fått kläckas i klassrummet. Eleverna 

fick frivilligt hjälpa till att föda upp kycklingarna genom att mata dem och göra rent deras 

habitat. Eleverna var nyfikna på vad som skulle hända med kycklingarna när de blev stora. 

Till elevernas stora lycka skulle de få flyttas till en liten bondgård och inte skickas till ett 

stort hönseri för att sedan slaktas. Eleverna var nöjda med svaret och uttryckte att de inte 

hade hjälpt till med kycklingarna om de skulle till sämre omständigheter (O´Connor, 2018, 

s. 78–79).  

När eleverna umgås med en terapihund eller läshund vill många elever bidra till hundens 

välmående, oavsett om det är under själva läsningen eller umgänget efter att lässessionen 

är slut (Tjörnhagen & Österberg, 2017, s. 26, 29). I Treats (2013, s. 130) undersökning 

visades det i elevernas läsloggböcker att eleverna ville att läshunden Kela skulle njuta av 

läsningen. När eleverna blev mer trygga i situationen valde de att läsa böcker som handlade 

om hundar för att Kela skulle tycka om berättelsen. Eleverna uppmärksammade att hon 

“kunde” vissa ord och valde böcker med innehåll som hon kände igen (Treat, 2013, s. 130–

136). Genom att eleverna tränar på att tillgodose hundens behov kan det resultera i att de 

även kan överföra den kunskapen till att tillgodose andra människors behov, vilket leder 

till att eleverna blir mer empatiska (Treat, 2013, s. 130). 

5.2 Social utveckling 

För att barn ska kunna utveckla kunskaper generellt krävs det att basbehoven är 

tillfredsställda. En positiv anknytning är ett av basbehoven. Barn med en säker anknytning 

till sina vårdnadshavare tenderar att anförtro sig till fler vuxna, till exempel lärare. Barn 

med svag anknytning till vårdnadshavare tenderar att distansera sig från andra människor 

när barnen är i behov av emotionellt stöd (Björndell & Odobasic, 2018, s. 14–16). Barn 

som upplevt trauma i hemmet i form av våld, missbruk eller bortgång av en familjemedlem 

kan bli lugnare av att ha ett djur i klassrummet. Eleverna upplever att djuret inte dömer 

dem när de berättar om sina erfarenheter utan det upplevs som att djuren lyssnar (Kropp & 

Shupp, 2017, s. 14). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där eleverna ska ha en trygg 

plats och få sina behov tillfredsställda (Skolverket, 2019, s. 9). Att använda sig av djur i 
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skolan menar Björndell och Odobasic (2018, s. 14) är ett sätt att skapa trygghet i skolan 

för eleverna som saknar det på andra sätt. 

Granger, Kogan, Fitchett och Helmer (1998, s. 173 - 174) inledde en undersökning i en 

skola i Colorado tillsammans med Human-Animal Bond in Colorado (HABIC) där de 

undersökte huruvida en hund kunde hjälpa två pojkar med emotionella avvikelser. På 11 

respektive 14 träffar hade båda pojkarna utvecklat sin sociala förmåga genom att förbättra 

sitt tal och sin självkänsla. Detta genom att de under sina möten med HABIC hade fått 

arbeta med hundar i form av att lära dem olika konster och få bygga en relation med hunden 

och hundföraren. Elevernas självkänsla ökade då de själva började se sig som bättre läsare. 

Då hunden inte dömer utan enbart lyssnar, vågar eleverna läsa högre och svårare texter 

(Treat, 2013, s. 149). Då eleverna vågar läsa högt och mer blir de också bättre läsare, vilket 

de också upptäcker själva (Treat, 2013, s. 147). I sällskap med en hund tvingas eleverna 

tolka kroppsspråk i stället för verbala uttryck vilket gör att barnen tränar sin förmåga att 

uppfatta kroppsspråk. Barnen försöker då göra saker som de tror att hunden blir glad av 

(Treat, 2013, s. 130). Det är inte enbart vid läsning med sällskap av ett djur som 

självkänslan ökar, den ökar även i andra olika situationer i närvaron av ett djur (McCune 

et al., 2014, s. 50). Då de övar sin förmåga att känna av hundens behov påverkar det även 

hur de känner av människors behov och de blir då mer bekväma i sociala relationer med 

andra människor (Tjörnhagen & Österberg, 2017, s. 25).  

Undersökningen som O´Haire et al., (2015, s. 453) utförde visar att även marsvin har en 

påverkan på elever. Undersökningen genomfördes på 15 skolor i Australien. 82 marsvin 

var indelade två och två i 41 olika klassrum (O´Haire et al., 2015, s. 448). Innan 

undersökningen fick elever, lärare och föräldrar fylla i formuläret Social Skills and 

Problem Behaviors (SSRS) och efter undersökningen fick lärare och föräldrar fylla i ett 

nytt SSRS formulär för att fastställa förändringen över åtta veckor. I undersökningen 

delades eleverna in i grupper där de skulle ta hand om två marsvin i klassrummet. Eleverna 

skulle dela på ansvaret att mata, trimma klor och päls, städa buren, dokumentera hälsan, 

konstruera leksaker och genomföra en gemensam lek där eleverna sitter i en ring och 

marsvinet kan springa fritt i mitten (O´Haire et al., 2015, s. 450). Under helgerna togs 

marsvinen omhand av de elevernas familjer som hade anmält sig och blivit godkända på 

en rad krav (O’Haire et al., 2015, s. 449). Resultatet visade att elever som tar hand om 

marsvin i grupp utvecklar en större social kompetens och minskar dåliga beteenden så som 



   

 

15 
 

aggressivitet och användandet av kränkande ord. Tack vare resultatet från undersökningen 

adopterades hälften av marsvinen av skolorna för att fortsätta den positiva förändringen. 

Andra hälften adopterades av familjerna till de deltagande eleverna (O´Haire et al., 2015, 

s. 452).  

5.3 Motivation & inlärning 

 Gee, Crist och Carr (2010, s. 173 - 174) undersökte hur motivationen hos barn ändrades 

när de skulle följa instruktioner i sällskap med en riktig hund, med en gosedjurshund, och 

med en människa. I första experimentet hade Gee et al. (2010) en låg svårighetsgrad för att 

alla barn skulle ges möjlighet att klara av uppgifterna och för att då kunna se skillnaden 

mellan de olika faktorerna och hur de påverkade barnen. I det andra experimentet höjde de 

svårighetsgraden för att det visade sig vara lite för enkelt vid första undersökningen. Vid 

de två experimenten fick författarna resultatet att barnen behövde färre instruktioner för 

uppgiften när en terapihundhund var närvarande. Resultatet visade även att när människan 

och gosedjuret var närvarande, behövde barnet få fler instruktioner för att kunna slutföra 

uppgiften, jämfört med hur barnet klarade uppgiften men hunden närvarande. Slutsatsen 

blev att det kan vara den riktiga hundens närvaro som gjorde att barnen kände sig mer 

motiverade då hunden själv var fokuserad på det barnen gjorde (Gee et al., s. 173–174).  

Vid ett liknande experiment undersökte Gee, Sherlock, Bennett och Harris (2009, s. 267, 

269) hur barn följde instruktioner i olika motoriska uppgifter antingen själva, i sällskap av 

en riktig hund, av en människa eller av ett gosedjur. Experimentet delades in i tre delar; 

Competition Tasks, Tandem Tasks och Modeling Tasks. I Modeling Tasks blev resultatet 

att barnen utförde uppdragen bäst tillsammans med en hund. Gee et al. (2009, s. 273 - 275) 

menar att barnen känner sig mer motiverade till att utföra uppdraget efter att hunden har 

gjort samma uppdrag. Tandem Tasks fick resultatet att barnen utförde uppdragen bäst med 

en annan människa och det tolkar forskarna som att vi människor är vana vid att göra saker 

tillsammans med andra människor. I Competition Tasks utförde barnen uppdragen lika bra 

själva som tillsammans med hunden, detta för att barnen förstod att det handlade om 

tävling och presterande därför därefter. I båda undersökningarna fick Gee et al. (2010, s. 

182 - 183) och Gee et al. (2009, s. 275) resultaten att barnen krävde färre instruktioner när 

den riktiga hunden var närvarande. Detta på grund av att hunden bidrar med mer 

motivation åt barnen och höjer deras självkänsla för att utföra olika sorters uppdrag.  
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För många elever kan det vara gynnande att ha djur i skolan eftersom djuret kan vara en 

stark sporre för eleverna att vilja lära sig. Elever känner sig mer motiverade till att lära sig 

när de är emotionellt knutna till ämnet eller när lärandet i skolan sker under omständigheter 

som upplevs som betydelsefulla (Melson, 2003, s. 34). Även elever som är eller har varit 

hemmasittare kan bli motiverade till att gå till skolan där de får träffa hunden. Hunden kan 

användas som belöning för de mer svårmotiverade eleverna. Är eleverna medvetna om att 

belöningen för utfört arbete är att umgås med läshunden kan det vara en fungerande metod. 

Pedagoger kan schemalägga sin tid så att de kan möta upp elever eller följa med dem en 

bit på vägen hem. Detta kan minska pressen av själva förflyttningen mellan hemmet och 

skolan (Tjörnhagen & Österberg, 2017, s. 22).  

Treat (2013, s. 46–57) undersökte hur elever i olika svårigheter, till exempel läs- och 

skrivsvårigheter, och med olika neuropsykiatriska diagnoser förändras över en tid på två 

månader när de fick läsa för en terapihund 12 gånger. Eleverna genomgick standardiserade 

tester; Gray Oral Reading Tests (GORT), Basic Reading Inventory (BRI) och Reader Self-

Perception Scale (RSPS), som används i USA för att få en överblick över elevers 

läskunskap, läsförståelse och hur de ser sig själva som läsare (Treat, 2013, s. 61–63, 75–

76). Testerna gjordes initialt med nio elever som undersöksgrupp och en kontrollgrupp på 

nio elever i liknande svårigheter för att få ett mer korrekt startvärde. Även elevernas 

föräldrar fick svara på ett frågeformulär där de skulle beskriva hur de uppfattade sina barns 

läsförmågor (Treat, 2013, s. 98, 106, 116–117, 151–152). Resultaten i läsförståelse, läsflyt 

och självförtroende till elevernas egen läsförmåga hade ökat för alla elever. I GORT-testet 

ökade resultatet i läshastighet, precision, läsflyt, läsförståelse och läskvoten (Treat, 2013, 

s. 98). BRI-testet undersöker antal ord per minut eleven kan läsa, antalet misstag som begås 

per minut och hur väl eleven förstår texten. Även i detta test ökade elevernas resultat på 

alla delar (Treat, 2013, s. 106). Ökningen i både GORT- och BRI-testerna kunde vara allt 

från fyra till tio gånger högre för eleverna med terapihunden (Treat, 2013, s. 111–113). 

Elevernas syn på hur de ser sig själva som läsare hade också förbättrats enligt RSPS-testet. 

Här bedöms hur eleven ser sig själv generellt som läsare, hur hen uppfattar progressionen, 

hur hen observerar resultaten över tid, hur hen tar emot kritik och hur den mår rent psykiskt 

av läsning (Treat, 2013, s. 121). Elevernas kommentarer i läsdagboken visade tydligt att 

resultatet från RSPS-testet stämde (Treat, 2013, s. 141). Det var en betydligt större ökning 

i gruppen som läst för terapihunden. Motivationen blev avsevärt mycket högre än innan 

studien, från att eleverna inte tyckte om läsning till att majoriteten av eleverna ville läsa 
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högt för sina klasskompisar och föräldrar (Treat, 2013, s. 102). Motivationen för skolan 

fortsatte även en tid efter att undersökningen var över och eleverna inte läste för hunden 

fler gånger. Eleverna hade fått större lust att lära och de olika resultaten i läsning fortsatte 

stiga (Kropp & Shupp, 2017, s. 16).  

5.3.1 Hinder för användandet av djur i skolan 

Det finns orsaker till att djur i klassrummet inte används i den utsträckning som 

forskningen efterfrågar. De orsakerna som tas upp i artiklarna är att lokalerna inte tillåter 

det, motstånd från föräldrar eller skolledning, allergier hos de som vistas i lokalerna och 

rädslor hos eleverna.  

5.3.2 Lokaler och allergier 

Skolans lokaler måste vara anpassade för att ta emot djur så att elever med allergier inte 

påverkas (Tjörnhagen & Österberg, 2017, s. 20). Terapihundar som kommer på besök ska 

alltid vara badade och välborstade innan besök på skolor eller andra lokaler. Om det 

förekommer allergier på skolan kan det vara en fördel att låta besöken med hunden eller 

djuren ske i en lokal med bra ventilation alternativt utomhus. Att kommunicera med 

elevernas vårdnadshavare inför besöket är ett måste (Jalongo, Astorino & Bomboy, 2004, 

s. 13). Det är viktigt att det finns möjlighet att följa de sanitära föreskrifter som finns för 

varje djur (Tjörnhagen & Österberg, 2017, 21). Djuret måste vara vid god hälsa och ha 

giltiga dokumentationer från veterinär om hälsan och de vaccinationer som djuret har 

genomgått (Kropp & Shupp, 2017, s. 15).  

5.3.3 Rädsla 

Rädslor för hundar och andra djur är ett hinder som måste finnas i åtanke när man tänker 

ta in djur på skolans område. För att förebygga att en elev ska bli rädd måste läraren 

kommunicera med klassen och informera eleverna om vilka som kommer på besök. Vid 

besöken med till exempel en terapihund ska ingen elev tvingas att interagera med hunden. 

De elever som är rädda kan observera hunden på avstånd medan klasskamraterna och 

lärarna hälsar på hunden (Jalongo et al., 2004, s. 34).  Terapihundarna är tränade så att de 

inte ska slicka, riva eller bita eleverna, detta främst för att hindra infektioner men även för 

att det kan vara en trygghet hos elever som kanske är rädda för hundar (Jalango et al., 2004, 
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s. 11). Valet av terapihund beror inte på hundens ras utan på dess mentalitet. Hunden ska 

vara lugn i sitt temperament och kunna vistas i olika miljöer (Jalango et al., 2004, s. 11).  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Vi som har skrivit denna litteraturstudie uppskattar och värderar djur högt, vilket kan leda 

till att vår litteraturstudie omedvetet ger ett mer positivt resultat av djur i skolan. Därför 

tycker vi att det är viktigt att visa nackdelarna och hindren som finns med att ha djur i 

skolan, för att det ska reflektera hur verkligheten ser ut.  

Bakgrunden baserar sig på nutida händelser och diskussioner, vilket gör litteraturstudien 

aktuell. Djur används redan i flera olika verksamheter med goda resultat men relativt lite 

inom utbildningsverksamhet. Detta gör att det inte finns så mycket vetenskaplig grund till 

hur djur i skolan påverkar elevers personliga utveckling. Den forskning som finns om djur 

i skolan visar ändå ett positivt resultat. I resultatet syns få djur lika mycket som hundar 

vilket kan bero på att området är relativt smalt. Om det funnits mer vetenskapliga försök 

med fler djurarter hade vårt arbete med sett annorlunda ut. 

En styrka med litteraturstudien kan vara att vi har hittat 15 olika vetenskapliga texter och 

att vi till största del använt oss av förstahandskällor. För att hitta majoriteten av texterna 

har vi använt oss av kedjesökning. Nackdelen med att använda sig av kedjesökning kan 

vara att källorna tenderar till att vara lite äldre. Fakta och åsikter kan ha hunnit ändrats 

under åren från texternas utgivning till i dag.  

Då få artiklar baserat sig på svenska undersökningar och förhållanden är det inte säkert att 

resultatet vi fått fram sett ut på samma sätt om forskningen gjorts i Sverige. Synen på djur 

i skolan varierar i de olika länderna vilket det även gör i Sverige. Debatten i Sverige har 

fokuserat på de negativa effekterna av att ha djur i skolan, medan artiklar från USA ofta 

har mer positiva synvinklar. Pälsdjur är det som flest säger emot då det påverkar astmatiker 

och allergiker på ett negativt sätt. Skolan är en arbetsplats och den ska inte ge någon form 

av fysiska besvär säger Bjöörn (2012, oktober). Men då anser 13 åriga Tekla att det finns 

allergivänliga djur som till exempel nakenmarsvin eller nakenhundar. Tekla menar också 

att om inte resurser och tid finns för att ha ett eller flera djur i skolan kan skolan 

schemalägga besök en gång i veckan på närmaste 4H - gård (Tekla, 2014, december).   

Då vi velat fokusera på den möjliga emotionella förändringen hos elever vid placering av 

djur i skolan har vi valt sökord som “school”, “class”, “classroom” och “education”. 

Återigen för att minimera risken att artiklarna skulle handla om djur i andra verksamheter. 
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Valen som vi gjort har påverkat allt vi har hittat och kan absolut vara en stor felkälla, men 

en felkälla som kanske ändå påverkat resultatet positivt.  Om vi istället för att ha sökt på 

skolrelaterade sökningar, skulle ha sökt på empati, sociala utvecklingen eller motivation 

hade vår text kanske haft ett annat utseende och innehåll. Men trots vårt val av sökord 

hittade vi mycket relevant till våra forskningsfrågor. Då forskningsfrågorna är tydliga med 

att det handlar om elever i skolan har resultatet också handlat om skolan. Utan fokuset på 

skolan kanske resultatet och forskningsfrågorna handlat mer om vad som händer rent 

biologiskt i människokroppen vid kontakt med djur. Vi hade haft möjlighet att skriva om 

terapihundar rent generellt då det finns välgrundad forskning inom det, men det hade inte 

gått i linje med undervisningen vi vill bedriva.    
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6.2 Resultatdiskussion 

Det vi räknar som utvecklingsområden i elevers personliga utveckling är förmågorna 

empati, sociala relationer, motivation och inlärning. Ämneskunskaper har inte varit vårt 

primära val att skriva om, men artiklarna vi valt att basera undersökningen på har tagit med 

det som en viktig faktor och därför har vi även inkluderat det under rubriken motivation 

och inlärning. Då djur överlag har en positiv inverkan på människans hälsa genom att bland 

annat oxytocin utsöndras i hjärnan, tycker vi är det intressant att se hur bristfälligt 

användandet av djur är i svensk skola.  

I de granskade texterna finns det en avsaknad av pedagoger som motsätter sig användandet 

av djur i skolan. Pedagogerna som deltagit i undersökningarna har ställt sig positiva till att 

involvera djur. Det som inte heller inkluderas i texterna är elever med rädslor. Vi hittar inte 

i någon av texterna hur elever med rädslor för djuren känner sig med till exempel marsvin 

i klassrummet eller med en hund i skolan. På grund av detta har vi inte fått med dem som 

inte förespråkar djur i klassrummet vilket gör att litteraturstudien blir mer vinklad åt att det 

är positivt med djur i skolan.  

6.2.1 Elevernas empatiska förmågor  

Tidigare forskning visar att djur ökar människors empatiska förmågor då de tvingas avkoda 

djurs beteende och försöka tillfredsställa de behov djuren har (Treat, 2013, s. 13). Dessa 

förmågor försvinner inte när djuret inte är närvarande utan de verkar hela livet ut (Daly & 

Morton, 2009, s. 379). För att eleverna ska få en bra anknytning till djuret och därigenom 

öka sina empatiska förmågor måste eleven kunna ha fysisk kontakt med djuret (Muldoon 

et al, 2019, s. 68). För att empatiförmågan ska utvecklas och ge en märkbar positiv 

förändring krävs det att anknytningen mellan elev och djur är starkt (Melson, 2003, s. 36). 

Därför ser vi inte att det finns stöd för att anta att det skulle fungera om man tar in djur i 

skolan någon gång ibland och att det är olika djur vid varje besök. Vill man som lärare 

jobba aktivt med att utveckla empatin hos sina elever med hjälp av ett djur bör man inleda 

ett samarbete med till exempel en terapihund och dess förare eller använda något annat 

djur, till exempel marsvin som kan bo i klassrummet som O´Haire et al. (2015, s. 448–449) 

gjorde i sin undersökning, för att eleverna ska få en så stark anknytning till djuret som 

möjligt. 

Skolverket har tagit ställning mot hundar i skolan (Cederlöf, 2019, januari) och säger 

tydligt att hundar inte har någon plats i skolan. Det finns däremot inga riktlinjer mot andra 
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djur, förutom de lagar kring djurhållning som redan är befintliga. Det saknas mycket 

forskning i Sverige om andra djur än hundar, däremot används djur i syfte att förstå deras 

utveckling. NTA- lådor där fjärilar ingår används runt om i Sverige (Naturvetenskap och 

teknik för alla, 2014) och lärare i lägre åldrar tar in grodägg för att eleverna ska få se vad 

som händer med djuret under utvecklingen från ägg till färdig groda i realtid. Experimentet 

där en lärare tog in hönsägg i klassrummet (O´Connor, 2019, s. 78–79) visade att även 

fjäderfäns utveckling kunde öka elevernas empatiska förmåga. Tyvärr är det få skolor som 

använder sig av djur under en längre tid och i syfte att eleverna ska ta hand om ett djur 

tillsammans.  

Att använda djur i skolan förutsätter också att det inte ska finnas några rädslor för djuret. 

Rädslor hos eleverna är ofta någonting som har vidareförts från en vuxen i deras 

omgivning. Eleverna har nödvändigtvis inte varit med om någonting traumatiskt med 

djuret för att fortsätta vara rädd för det (Orre, 2013, mars). Rädslorna ska tas i beaktande 

vid val av djur, men lärarna ska också “låta varje enskild elev finna sin unika egenart” 

(Skolverket, 2019, s. 5) vilket i det här fallet vi tolkar som att bryta sig loss från rädslor. 

Ignorans och rädslor ska motarbetas (Skolverket, 2019, s. 5) för att eleverna ska kunna få 

en bredare syn på hur världen och dess invånare fungerar, både människor och djur enligt 

oss.  

Skolan ska verka för att alla elever ska bli väl fungerande samhällsmedborgare som kan 

känna empati för sina medmänniskor och bejakar människors egenvärde (Skolverket, 

2019, s. 5). Om då det Daly och Morton (2009, s. 379) menar stämmer, att vuxna som har 

haft djur som barn visar sig bli mer empatiska gentemot andra människor och djur. Borde 

inte det vara gynnande att placera djur i skolan som metod för att utveckla eleverna till att 

bli funktionella samhällsmedborgare som har förmågan att se andra människors 

egenvärde? 

6.2.2 Elevernas sociala relationer och förmågor 

När eleverna får ta hand om eller träna ett djur i skolan arbetar eleven med sin självkontroll, 

sitt språk och tonläge. Det påverkar hur dessa elever senare behandlar sina klasskamrater 

och de förbättrar därför sin sociala förmåga (Granger et al., 1998, s. 173–174; O´Haire et 

al., 2015, s. 452). Att involvera djur i skolan, specifikt hundar, leder till att eleverna får 

träna på att läsa av kroppsspråket. Genom att träna på att läsa kroppsspråk hos en hund kan 

eleverna agera bättre med sina klasskamrater och andra människor eftersom de tränar på 
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att läsa in signaler som sedan kan vara användbara i deras sociala liv (Granger et al., 1998, 

s. 174). När elever tar hand om ett djur tillsammans och delar arbetsuppgifter mellan sig 

kan banden mellan eleverna stärkas och minska bråk eller användandet av ovårdat språk 

(O´Haire et al., 2015, s. 452). Andra positiva följder som djur i skolan kan medföra är att 

djuret ger en trygg plats för eleverna som de kan känna sig inkluderade och välkomna till 

(Björndell & Odobasic, 2018, s. 14 – 16; Kropp & Shupp, 2017, s. 14). Att använda sig av 

djur i skolan eller i klassrummen där eleverna kan få interagera med dem kan få elever med 

mindre säkra hemförhållande att minska sin stress och sin ångest och även börja interagera 

med sina klasskamrater (Kropp & Shupp, 2017, s. 14). Med detta finner vi stöd för att 

samhörigheten i klassen kan förbättras och missförstånd och mobbing minska, vilket i sin 

tur gör att fler elever har möjlighet att känna sig trygga i skolan. Elever med olika diagnoser 

kan gynnas av detta och kanske till och med kan känna sig mer involverade i gemenskapen.   

6.2.3 Elevers motivation och inlärning 

Barn i åldrarna tre till fem år kan motiveras av att ha ett omtyckt mjukisdjur i närheten, 

men en levande hund har mer inverkan på barnet (Gee et al., 2010, s. 179). 

Mellanstadieelever visar tydlig förbättring i läsförståelse och läsflyt när de läser för en 

hund (Treat, 2013, s. 98, 106), även självförtroendet i läsning ökar (Treat, 2013, s. 134). 

Om eleven blir mer motiverad av att ha djuret nära sig under undervisningen kan det öka 

elevens prestation (Kropp & Shupp, 2017, s. 16). Återigen visas det att forskning kring 

andra djur saknas då det inte utförts undersökningar på om elevernas inlärning och 

motivation ökar genom att läsa för andra djur än hundar. Teoretiskt sett borde läsning för 

andra djur också öka elevers motivation och inlärning, men det finns varken bevis för eller 

emot det påståendet i litteraturen som vi har granskat. 

Djur kan fungera som ett verktyg för att bryta vanemönster som missgynnar elever och i 

synnerhet hemmasittare. Då djuret kan fungera som belöning eller en trygg punkt kan det 

bli lättare för elever att med tiden komma tillbaka till skolan (SLU, 2019, juli). Ifall djuret 

ses som en trygg punkt kan förflyttningen mellan skolan och hemmet underlättas 

(Tjörnhagen & Österberg, 2017, s. 22, 27). Att använde ett djur som motivation för elever 

att komma tillbaka till skolan är jättebra om det fungerar. Dock tror vi inte att det är så 

effektivt om eleverna inte har något intresse för djur eller är rädd för djuret. Då måste 

pedagogerna hitta en annan lösning på problemet.  
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6.2.4 Framåtblick  

Resultatet från vår studie är både glädjande och oroande för oss. Det som är oroande är att 

så få studier om andra djur i skolan än hundar har genomförts just för att det kan hindra 

framtida lärare, oss inkluderat, att använda sig av ett mindre djur i klassrummet. Ovissheten 

kan göra att få lärare väljer djur som verktyg för att öka elevernas personliga utveckling. 

Det som är glädjande är att man själv kan forma hur användandet av djur kan utvecklas. 

Det kan vara motiverande och spännande för eleverna att veta att de ingår i ett viktigt 

forskningsområde och att de är med att forma hur forskningen ser på djur i skolan. Svensk 

forskning är underrepresenterad oavsett vilket djur man vill inkludera i klassrummet. Detta 

saknar vi då svenska lärares åsikter och erfarenheter av att använda djur behöver ges röst i 

debatten lika mycket som motståndarna gör. 

Djur i klassrummet kommer med största sannolikhet vara lika självklart som annat 

skolmaterial till eleverna för oss, då båda har stort intresse för djur. Finns möjligheten 

kommer däggdjur som tamråttor eller marsvin att användas, annars kommer förmodligen 

insekter, reptiler eller amfibier att involveras mer i vår undervisning. Tid är också en aspekt 

som behöver tänkas igenom. Hur mycket tid ska eleverna få med djuret eller djuren? Hur 

mycket tid finns det för läraren att lägga på djuret utanför lektionstid? Det måste också 

vara ett djur som går att transportera hem under helger och lov för att djurets hälsa inte ska 

försämras.  

Vid granskningen av de olika artiklarna finner vi en viss avsaknad av forskning om hur 

djur påverkar och utvecklar barns och vuxnas emotionella förmågor i längden. Det finns 

forskning om användandet av terapihundar inom skola och vård. Det vi skulle vilja se mer 

av är om andra mindre djur kan påverka elevernas personliga utveckling på liknade sätt 

som en terapihund gör.  

Vid ett försök av att hitta forskning om fåglar som klassrumsdjur hittade vi tyvärr inte mer 

än ett exempel. Än så länge har det inte gjorts så mycket forskning om fjäderfän i skolan, 

utan sökningen “skolan” kopplat till “fjäderfän” handlade till största del om sjukdomar och 

artkunskap. Resultatet av studier hur reptiler behandlades i skolan handlade om artkunskap 

och hur man kan utnyttja ormar inom biologiämnet. Pedagoger undervisar om reptilers 

livscykler, gift eller de vanligaste arterna runt skolan. Även hur evolutionen har sett ut för 

reptiler och hur eleverna kan lära sig arbeta på ett vetenskapligt arbetssätt genom att 

observera ormars beteende. Fåglar och reptiler i skolan är två djurarter som skulle kunna 
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forskas mer om då de kanske är mer behändiga att ha i klassrummet permanent än att ha 

en hund på besök. Då pälsallergier är så pass vanligt i svensk skola borde det finnas 

forskning om alternativa djurarter eller allergivänliga djur. 

Lämpliga områden att tänka på inför kommande forskning kan vara att utföra forskning 

under längre tid då majoriteten av undersökningar vi analyserat pågått under max ett år. 

Under den korta tiden är det svårt att se en långvarig utveckling. Tiden som lärare och 

klassen kan spendera med djuret behöver också ses över. Finns det överhuvudtaget tid för 

lärare att ta in ett djur i klassrummet utan att prioritera bort tid från andra moment? Är det 

fördelaktigt att ha ett djur som kommer på besök ett par gånger i veckan jämfört med ett 

djur som bor i klassrummet? Finns det någon fördel för elever i olika svårigheter eller 

neuropsykiatriska funktionsvariationer att ta in ett djur i klassen några gånger i veckan? 

Kan pedagoger använda djuret som en extra insats för att inkludera så många elever som 

möjligt i klassens gemenskap i och utanför skolan? Den här litteraturstudien har gett svar 

på många av våra frågor och har lärt oss författare mycket nytt, men när vi har avslutat 

detta arbete har det kommit upp nya frågor och väckt en större nyfikenhet för vidare 

forskning av ämnet.  
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8 Bilaga  

Författare 
Pernilla Björndell & Maja Odobasic 
Titel 
Hund i skolan ur ett elevhälsoperspektiv 
Publikationstyp 
Examensarbete 
År 
2018 

Syfte 

Att skapa en 

forskningsöversikt 

över aktuell och 

internationell 

publicerad forskning 

som rör hundar i 

skolan.  

Design 

Urval 

Artiklarna skulle handla om hundar i 

skolan och alla skulle vara 

vetenskapliga artiklar. De som 

exkluderades handlade om stödhundar 

vid olika former av 

funktionsvariationer. 

Datainsamling 

Litteraturstudie 

Land 

Sverige 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 

Anknytningsteori.  

Human-Animal 

Interaction (HAI)  

Resultat 
Elever med olika diagnoser 

känner en större trygghet till 

skolan då de får träffa hunden. 

Det är ett bra sätt att motivera 

elever med lägre läsförmåga, det 

ökar dess utom deras kunskaper i 

läsning. Alla elever påverkas men 

inte lika tydligt som de två 

ovanstående grupperna. 

Författare 
Beth Daly & L. L.  Morton 

Titel 
Empathic Differences in Adults as a 

Function of Childhood and Adult Pet 

Ownership and Pet Type 
Tidskrift 
Anthrozoös 
Publikationstyp 
Vetenskapligartikel  
År 
2009 

Syfte 
Att ta reda på hur 

djur i barndomen 

påverkar empatin 

som vuxen.  

Design 
Urval 
Åldersspann från 17 åringar till och 

med 52 åringar. Både kvinnor och män. 
Datainsamling 
Etnografisk observation och 

litteraturundersökningar. 
Land 
Kanada 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Animal Attitude Scale 

(AAS), Empathy 

Quotient (EQ) och 

Interpersonal 

Reactivity Index (IRI). 

Resultat 
Resultatet av undersökningarna 

var att vuxna som har haft någon 

form av djur som barn har en 

högre empatisk förmåga gentemot 

djur och andra människor. 

Resultatet blev även att vuxna 

som har haft hundar som barn 

hade högre empatisk förmåga än 

dem som hade haft katter som 

barn. 

Författare 
Nancy R. Gee, Elise N. Crist & Daniel 

N. Carr 
Titel 
Preschool Children Require Fewer 

Syfte 
Syftet med 

undersökningen är att 

undersöka om barn 

kan följa 

Design 
Urval 
12st barn mellan 3-5år ingick i studien.  
Datainsamling 
Etnografisk observation 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Ingen uttalad teori.  

Resultat 
Barnen följde instruktioner bättre 

när en hund är närvarande i 

undervisningen. 
Eleverna presterade också lite 
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Instructional Prompts to Perform a 

Memory Task in the Presence of a Dog.  
Tidskrift 
Anthrozoös 
Publikationstyp 
Vetenskaplig artikel 
År 
2010 

instruktioner bättre 

när en hund är 

närvarande i lokalen.  

Land 
USA 

bättre med ett gosedjur nära till 

hands. 
Det sämsta resultatet visades i 

närheten av en vuxen människa, 

där barnen behövde upprepningar 

och kom inte ihåg fler steg åt 

gången.  

Författare 
Nancy R. Gee, Timothy R Sherlock, 

Emily A. Bennett & Shelly L. Harris 
Titel 
Preschoolers´ Adherence to Instructions 

as a Function of Presence of a Dog and 

Motor Skills Task 
Tidsskrift 
Anthrozoös 
Puplikationstyp 
Vetenskaplig artikel 
År 
2009 

Syfte 
Studiens syfte är att 

undersöka hur yngre 

barn kunde utföra 

olika sorters av 

motoriska uppgifter 

och om resultaten 

förbättrades när en 

hund var närvarande. 

Design 
Urval 
Preschool children 
Datainsamling 
Etnografisk observation 
Land 
USA 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Ingen uttalad teori 

Resultat 
Blev att barnen utförde 

uppgifterna bättre i närheten av 

hunden. 

Författare 
Ben P. Granger, Lori Kogan, Jennifer 

Fitchett & Kim Helmer 
Titel 
A Human-Animal Intervention Team 

Approach to Animal-Assisted Therapy 
Tidskrift 
Anthrozoös 
Publikationstyp 
Vetenskaplig artikel 

Syfte 
Textens syfte är ett 

specifikt ingångssätt i 

AAT genom att 

använda HAI.  

Design 
Urval 
Två pojkar med emotionella avvikelser 

var involverade i undersökningen. 
Datainsamling 
Etnografisk observation 
Land 
USA 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Human-Animal 

Interverntion (HAI) 

och Animal-Assisted 

Therapy (AAT) 

Resultat 
De båda pojkarna gjorde stora 

framsteg i sina problemområden 

med hjälp av HAI. 
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År 
1998 

Författare 
Mary R. Jalongo, Terri Astorino & 

Nancy Bomboy 
Titel 
Canine Visitors: The Influence of 

Therapy Dogs on Young Children´s 

Learning and Well-Being in Classrooms 

and Hospitals 
Tidskrift 
Early Childhood Education Journal 
Publikationstyp 
Vetenskapligartikel 
År 
2004 

Syfte 
Terapihundarnas 

påverkan på barn i 

skolan och på 

sjukhus. 

Design 
Urval 
5–13 år 
Datainsamling 
Litteraturstudie 
Land 
USA 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Ingen utskriven teori 

Resultat 
Positiva effekter på barn, så som 

psykiska välmående, sociala 

relationer, utbildningsmässigt när 

terapihundar är verksamma. 

Författare 
Jerri J. Kropp, & Mikaela M. Shupp 
Titel 
Review of the Research: Are Therapy 

Dogs in Classrooms Beneficial? 
Tidskrift 
Public Policy Online 
Publikationstyp 
vetenskaplig artikel 
År 
2017 

Syfte 
Syftet är att 

sammanställa 

forskning om hundars 

påverkan på eleverna 

under de sista 30 

åren.  

Design 
Urval 
Artiklarna ska vara skrivna mellan 

2001–2017. Eleverna skulle gå i 

förskoleklass till tredje året på 

gymnasiet. Artiklarna ska innehålla 

endast hundar.  
Datainsamling 
Litteraturstudie 
Land 
USA 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Animal-Assisted 

Activities (AAA), 

Animal-Assisted 

Education (AAE), 

Animal-Assisted 

Intervention (AAI) och 

Animal-Assisted 

Therapy (AAT)  

Resultat 
Eleverna i undersökningarna 

upplevde att det blev lättare att 

läsa högt, de förstod texten bättre. 

Motivationen för skolan ökade. 

Klasserna i experimentet 

upplevde mindre stress, därav 

lugnare i klassrummet. Elever 

med svårigheter i hemmet blev 

tryggare i skolan.  

Författare 
Sandra McCune, Katherine A. Kruger, 

James A. Griffin, Layla Esposito, Lisa S. 

Freund, Karyl J. Hurley & Regina Bures 
Titel 

Syfte 
Fördelar från HAI 

och 

forskningsöversikter 

om olika fördelarna. 

Design 
Urval 
Datainsamling 
Litteraturstudie 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Human-Animal 

Interaction (HAI), 

Resultat 
Att de positiva effekterna av djur i 

sin närhet är att man blir mindre 

stressad, bibehålla en god hälsa, 

bra motorik, sociala relationer och 
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Evolution of research into mutual 

benefits of human-animal interaction 
Tidskrift 
Animal Frontiers 
Publikationstyp 
Vetenskapligartikel 
År 
2014 

Land 
USA 

Animal-Assisted 

Interventions (AAI) 

de kan även förbättra vårt 

immunförsvar.  

Författare 
Gail F. Melson 
Titel 
Child Development and the Human-

Companion Animal Bond 
Tidskrift 
American Behavioral Scientist, Vol.47 

No. 1.  
Publikationstyp 
Vetenskaplig tidningsartikel 
År 
2003 

Syfte 
Hur barns kontakt 

med sällskapsdjur 

kan berika förståelsen 

av barnens 

perceptuella, 

kognitiva, sociala och 

känslomässiga 

utveckling.  

Design 
Urval 
Barn från spädbarnsålder till 12 år är 

inkluderade. 
Datainsamling 
Litteraturstudier.  
Land 
USA 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Anknytningsteori 

Resultat 
Melson presenterar att barns 

kopplingar till olika sorters 

sällskapsdjur är betydelsefulla och 

meningsfulla för barnen. Barnens 

empatiska förmåga utvecklas av 

kontakt med djur. 

Författare 

Janine C. Muldoon, Joanne M. Williams, 

Alistair Lawrence & Candace Currie 
Titel 

The Nature and Psychological Impact of 

Child/Adolescent to Dogs Compared 

with Other Companion Animals 
Tidsskrift 

Society & Animals 
Publikationstyp 

Vetenskaplig tidningsartikel 

Syfte 
Redogöra skillnaden 

mellan hur hundar, 

mindre däggdjur, 

reptiler, amfibier och 

fiskar påverkar barn 

och tonåringars 

emotionella 

utveckling 

Design 
Urval 
6700 elever i åldrarna 11, 13 och 15 

spridda över hela Skottland.    
Datainsamling 

Enkäter 
Land 

Skottland 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 

Barns emotionella 

utveckling ökar med 

hjälp av hundar, men 

hur mycket ökar det 

med andra djur, så som 

mindre däggdjur, 

reptiler, amfibier och 

fiskar? 

Resultat 

Elevernas emotionella förmågor 

ökar med alla nämnda kategorier 

av djur, men inte på samma sätt 

som hundar. Katter har den näst 

största inverkan, mindre däggdjur 

kommer på tredje plats, och sist 

kommer fiskar, reptiler och 

amfibier. Påverkan av djuret 

minskar från åldern 11 till 13 och 

minskar med större skillnad 

mellan 13 och 15 i alla kategorier.  
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År 

2019 

Aminal Assisted 

Activities (AAA), 

Human Animal 

Interaction (HAI) 

Författare 
Julie Bolkin O´Connor 

Titel 

A Qualitative Case Study of Teacher 

Perceptions of the Motivation of Students 

in Humane Education 
Publikationstyp 

Doktorsavhandling 
År 

2018 

Syfte 
Ta reda på vilka olika 

metoder lärare 

använder för att 

motivera elever inom 

hummansk 

undervisning. 

Design 
Urval 
Lärare som har varit verksamma i 

minst två år. Lärarna är verksamma i 

skolor o New Jersey och New York. 
Datainsamlig 
Intervjuer 
Land 
USA 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
För att öka sina 

humana förmågor kan 

man använda djur i 

undervisningen, hur 

gör lärarna som blir 

intervjuade? 

Resultat 
Alla lärare använde sig av olika 

metoder, men det gemensamma 

var att lärarna försökte hitta 

någonting som alla elever kunde 

relatera till, alternativt visa 

någonting eller låta eleverna 

uppleva någonting som de kunde 

relatera till under senare lektioner.  

Författare  
Marguerite E. O´Haire, Samantha J. 

McKenzie, Sandra McCune & Virginia 

Slaughter 
Titel  
Effects of Animal-Assisted Activities with 

Guinea Pigs in the primary school 

Classroom 
Tidsskrift 
Anthrozoös 
Publikationstyp 
Vetenskaplig artikel 
År 
2013 

Syfte 
Syftet med studien är 

att ta reda på hur 

marsvin påverkar 

elevernas sociala 

kunskaper. 

Design 
Urval 
Barn från fyra till 11 år, skolår 0–7 i 

Australien 
Datainsamling 
Etnografisk studie med observation 
Land 
Australien 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Animal-Assisted 

Activities (AAA) 

Resultat 
Elevernas sociala kunskaper blev 

bättre. Eleverna Blev lugnare när 

de hade ett marsvin i 

klassrummet. De var tvungna att 

jobba i grupper med marsvinen 

och det ökade sammanhållningen 

i klassen.  

Författare 
Anna Tjörnhagen & Johanna Österberg 
Titel 
Pedagogiska perspektiv på djur i 

Syfte 
Syftet är att 

undersöka om skolor 

och fritidshem 

Design 
Urval 
Skolor i Sverige där djur i 

undervisningen förekommer. 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Resultat 
Motivation, självkänsla och 

empati ökar med animalisk 

kontakt. Allergier och rädslor är 
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fritidshem och skola.  
Publikationstyp 
Examensarbete 
År 
2017 

använder sig av djur i 

undervisningen och 

varför. Finns det 

några för- respektive 

nackdelar med att 

använda djur i 

pedagogiskt syfte.  

Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer 
Land 
Sverige 

Animal-Assisted 

Interaction 

 

personburet och kan vara svårt att 

jobba bort eller lära sig hantera. 

Lokalerna måste vara anpassade 

för syftet.  

Författare 
Wendy Abigail Treat 
Titel 
Animal-Assisted literacy instruction for 

students with identified learning 

disabilities: examing the effects of 

incorperating a therapy dog into guided 

oral reading sessions. 
Publikationstyp 
Doktorsavhandling 
År 
2013 

Syfte 
Syftet är att ta reda på 

om animal-assisted 

literacy hjälper elever 

att öka 

läskunnigheten och 

läsförståelsen.  

Design 
Urval 
En grundskola i Kalifornien där elever 

mellan förskolan och årskurs fem 

deltog. Det var 651 deltagande elever.  
Datainsamling 
Litteraturstudie, enkäter och 

observation 
Land 
USA 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Ingen angiven teori 

Resultat  
Eleverna ökade sin självkänsla, 

motivation, läsförståelse och läs 

flyt under veckorna med hunden.  

Författare 
Kathryn Wilks 
Titel 
When dogs are man´s best friend – the 

health benefits of companion animals in 

the modern society 
Tidskrift 
Urban Animal Managment Conference 

Proceedings  
Publikationstyp 
Konferensbidrag 
År 
1999 

Syfte 
Hur djur är viktiga 

för människans 

välmående och liv.  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Litteraturstudie 
Land 
Australien 

Studiens teoretiska 

utgångspunkt 
Human-Animal 

Interactions (HAI) 

Resultat 
Djur har en påverkan på 

människans liv och välmående. 
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