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Fra forfatterne
Fagfeltet dyreassisterte intervensjoner vokser raskt og mange profesjoner
bidrar. Fagpersonell som veterinærer, etologer, psykologer, pedagoger,
helsearbeidere, sykepleiere, sosionomer, leger, logopeder, fysioterapeuter og
ergoterapeuter er alle involvert i dette arbeidet. Forskjellene i bakgrunn hos
fagfolk, så vel som kulturelle forskjeller mellom landene, har gjort det utfordrende
å få en felles definisjon av kvalitetsstandarder og opplæringsmodeller for AAIpraksis over hele Europa. For å få en god standard, må det være enighet f.eks.
om hva som skal til for å være en kvalifisert frivillig eller profesjonell i AAI.
Den første håndboken, et produkt fra et Erasmus+ -prosjekt i 2016, tok for
seg grunnleggende opplæring av frivillige som forbereder seg og hundene
sine til å være et besøksteam for dyreassisterte aktiviteter. Denne håndboken,
også et produkt fra et Erasmus+ -prosjekt, henvender seg til fagpersoner som,
foruten sin grunnleggende fagkunnskap og kompetanse, trenger kunnskap og
trening innen dyreassistert intervensjoner. Dette kan være DAA (dyreassistert
aktivitet), DAT, (dyreassistert terapi) eller DAP (dyreassistert pedagogikk). For
å ivareta utbyttet og sikkerheten for klientene og for å optimalisere effekten
av AAI, er det nødvendig med grundig kunnskap om dyreatferd, zoonoser og
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dyrevelferd samt beste praksis i AAI, i tillegg til den faglige kunnskapen og
ekspertisen fagpersonen allerede besitter.
Gjennom å bruke IAHAIOs (International Association of Human Interaction
Organization) White Paper, versjon 2018, og de siste forskningsresultatene
som grunnlag, gir denne håndboken en oversikt over hvordan dyr og mennesker
påvirker hverandres helse og velferd. Flere klientgrupper vil bli adressert, samt
hvordan man implementerer AAI i fasiliteter og hvordan man kan hensynta
behovene for både klienter og hunder i intervensjonene. Boken omhandler
også temaer som sosialisering av valp, atferdsutvikling og problematferd hos
hunder; teori bak treningsmetoder og viktigheten av en god relasjon mellom
hund og fører.
Vi håper den interaktive formen håndboken er utformet på vil hjelpe deg som
leser til å forstå og huske innholdet. Vi har uthevet noen av de viktigste delene
i teksten, og du vil også finne:
• QR-koder som refererer til nettsteder og artikler som er verdt å lese
• QR-koder med videomateriell med praktiske hundetreningstips
• QR-koder med videoer som støtter innholdet i enkelte kapitler
• Anbefalt litteratur
• Illustrasjoner
Håndboken komplementeres med e-læring og øvingsøkter.
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KAPITTEL 1.

Introduksjon til dyreassisterte intervensjoner
Skrevet av prof. Marie-José Enders-Slegers og Tynke de Winkel
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Bakgrunn for utarbeidelse av denne boken
I de siste tiårene har dyreassisterte intervensjoner (DAI) utviklet seg til et stort
og voksende forskningsfelt i Europa. Nye fagfelt og flere organisasjoner viser
interesse for DAI i ulike sammenhenger. Dette har iverksatt initiativ til en
kvalitetssikret og god utdanning av fagpersoner, frivillige og de involverte
dyrene.
En internasjonal gruppe av eksperter på feltet, i regi av International Association
of Human Animal Interaction Organisations (IAHAIO), utga i 2014 sitt «White
Paper», som er et dokument med definisjoner for dyreassisterte intervensjoner
og internasjonale retningslinjer for å ivareta dyrenes velferd (offentlig publisert
i 2018 ved www.iahaio.org).
Felles definisjoner er nødvendig og nyttig for å skape gjensidig forståelse,
åpenhet og sørge for spredning av evidensbasert kunnskap om bruk av
dyreassisterte intervensjoner. God kompetanse på feltet og mengdetrening er
avgjørende for hvordan hundefører håndterer ulike intervensjoner. Hundefører
trenger å kunne om dyrs atferd, emosjoner, positiv trening, dyrevelferd,
beskyttelse/sikkerhet ovenfor hunden, etikk og institusjonelle regler. Ikke
minst skal hundefører lære om hvordan man jobber, i samspill hunden, med
sårbare klienter som deltar i intervensjonen.
Det finnes en rekke tilbud om tiltak med hunder som blir omtalt som terapiog skolehunder, men ofte benyttes tilfeldige hunder uten kvalitetssikring.
For eksempel kan opplegg med en tilfeldig familiehund fremstilles som
en terapihund, men uten riktig gjennomføring, opplæring og trening. Slike
tilbud med tilfeldige hunder kan være uansvarlig ovenfor de involverte. Ofte
viser det seg at det er mangel på kompetanse og kunnskap hos praktikere
innenfor DAI-feltet, noe som kan øke risikoen for negative hendelser og
potensielt farlige situasjoner både ovenfor klientene og dyrene. Grunnet
manglende obligatoriske kvalitetsstandarder, i tillegg til at godkjenning
(sertifisering/kriterier) av dyr/ekvipasje ofte utføres av egen organisasjon, kan
intervensjonene kvalitetsmessig ha store forskjeller.
Med bakgrunn i ulikhetene i treningsmetoder, filosofi og utføring av DAI,
ble det gjennomført et Erasmus+-prosjekt i Europa. «Terapihundtrening
– Europeisk standard» (2014-2016) ble et samarbeidsprosjekt mellom
profesjonelle ideelle organisasjoner, tverrfaglige organisasjoner og universitet
i Norge, Østerrike og Polen. Standarder og forskrifter varierte mye mellom
12

Dyreassistert terapi (DAT) er en målrettet, planlagt og strukturert terapeutisk
intervensjon ledet/utført av fagpersoner innenfor helse-, utdannings- og
omsorgstjenester, for eksempel lærere, psykologer og sosialarbeidere.
Intervensjonens fremgang måles og inkluderes i faglig dokumentasjon. DAT
utføres/ledes av en formelt utdannet faglig profesjonell (gyldig autorisasjon,
godkjent utdanning eller lignende) med ekspertkunnskap innenfor rammen
for fagpersonens praksis. DAT fokuserer på å forbedre fysisk, kognitiv,
atferdsmessig og/eller sosioemosjonell funksjon hos klienten, enten i gruppe
eller individuelt. Fagpersonen som utfører DAT (eller personen som håndterer
dyret under tilsyn av en fagperson innen helse- og omsorgstjenesten) må ha
adekvat kunnskap om atferd, behov, helse og indikasjoner på og regulering av
stress hos dyrene som er involvert.
Dyreassistert pedagogikk (DAP) er en målrettet, planlagt og strukturert
intervensjon ledet/utført av fagpersoner innenfor undervisning eller
undervisningsrelaterte tjenester. DAP utføres av kvalifisert allmennlærer eller
spesialpedagog (med godkjent utdanning), enten i grupper eller individuelt.
Dersom DAP gjennomføres av en allmennlærer, kan hensikten være å
fremme ansvarlig dyrehold i undervisningsøyemed. Når DAP utføres av
en spesialpedagog anses intervensjonen også som terapeutisk og målrettet.
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Last ned og les boken Animal Assisted Activities with Dogs,
Guideline for basic requirements & knowledge.

landene som deltok. Samarbeidspartnerne fokuserte derfor på grunnelementet
dyreassistert aktivitet/intervensjon (DAA/DAI), nærmere bestemt trening av
hunder og førere i dyreassisterte intervensjoner, og hovedsakelig innen DAA.
Prosjektet resulterte i retningslinjer formidlet i et hefte/bok (gratis på nett),
‘Animal Assisted Activities with Dogs, Guideline for basic
requirements & knowledge’.
Denne boken ble første skritt for å utdanne hundeførere
(profesjonelle og frivillige) til hvordan man trener hundene sine
og hvordan man utfører intervensjoner med de trente hundene
og klientene.
I denne boken skal vi vektlegge et annet Erasmus+-prosjekt innen DAI. Fokus
her blir utdanning av faglig profesjonelle som jobber med hunder som skal
utføre dyreassistert terapi (DAT) eller dyreassistert pedagogikk (DAP). Denne
boken tar for seg viktige prinsipper som er nødvendig kunnskap dersom
man skal bruke DAT/DAP som en del av egen praksis. Først og fremst er det
avgjørende med begrepsavklaringer («White Paper», IAHAIO, 2018).

Aktivitetens fokus er på faglige mål, prososiale ferdigheter og kognitiv
funksjon, hvor elevens progresjon måles og dokumenteres. Fagpersonen som
utfører DAP, inkludert allmennlærere og andre som håndterer dyret under
tilsyn av en pedagogisk leder, må ha adekvat kunnskap om atferd, behov og
helse, samt indikasjoner på og regulering av stress hos dyrene som er involvert.
Det finnes to ulike modeller å jobbe ut ifra innen DAT/DAP. Dersom hundefører
ikke har relevant utdanning (pedagogisk, helse- eller sosialfaglig kompetanse)
kan DAI gjennomføres via «diamantmodellen». Diamantmodellen er lagt
opp med fire parter til stede: klient, spesialist (terapeut/pedagog), hund og
hundefører (sertifisert DAI-team). Spesialisten har ansvaret for intervensjonen
og klienten, og hund og hundefører blir inkludert som en del av intervensjonen.
Alternativt kan man jobbe ut fra «triangelmodellen». Triangelmodellen har
tre parter til stede under intervensjonen: klient, spesialist (terapeut/pedagog)
og hund. Triangelmodellen krever at fagperson/spesialist også har utdanning
innen DAI, og dermed fungerer både som faglig profesjonell og hundefører
samtidig. Den profesjonelle har ansvar for både klientens og dyrets velvære
under intervensjonen.

Historie
Samspill mellom dyr og mennesker har lenge vært kjent for å forbedre
menneskers velvære og helse. Helt tilbake til Antikkens gamle Hellas (600
f.Kr) ble hester brukt til å fjerne onde ånder og helbrede mennesker. På
1700-tallet ble ridning også betraktet som gunstig for nevrotiske og emosjonelle
problemer. I tillegg ble folk opplært til å vise god oppførsel og omsorg overfor
dyr på 1800-tallet i England. I 1860 anbefalte Florence Nightingale små dyr
(fugler) som et supplement og en følgesvenn for helbredelse, spesielt for
kronisk sykdom. I 1867 i Bethel i Bielefeld (Tyskland) ble dyr (fugler, katter,
hunder og hester) integrert i et fellesskap med funksjonshemmede, og i løpet
av det 19. århundre ble dyrs interaksjoner med mennesker introdusert på
sykehus (blant annet for psykiatriske pasienter). Dyr har historisk sett hatt en
sentral rolle i menneskers liv gjennom flere århundrer, og deres innflytelse på
menneskers fysiske og psykiske velvære har blitt mer og mer anerkjent.
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Dagens status
I de siste tiårene har DAI utviklet seg til “blomstrende virksomheter” i flere
land på verdensbasis, men utviklingen i landene er på ulike stadier. Ifølge
IAHAIO`s White Paper er det mangelfull bruk av definisjoner og mange
arbeider uten tilknytting til anerkjente utdanningsprogram, retningslinjer
og kvalitetsstandarder. Dette er alvorlige utfordringer for feltet, selv om
organisasjoner i ulike land har innført egne program, standarder og retningslinjer.
Manglende åpenhet, samarbeid, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innen
«best praksis» forhindrer utviklingen av en profesjonell og faglig tilnærming
til DAI.
Inkludering av DAI på institusjoner som eldrehjem, sykehjem, sykehus, og
f.eks. en utdanningsinstitusjon som Green Chimneys Brewster, New York,
blir stadig mer akseptert. Mange store organisasjoner arbeider i dag for økt
profesjonalitet innen DAI (f.eks. IAHAIO og deres medlemmer, Erasmus+programmer, etc.) og samarbeid med akademia. Forskning har blitt utført for
å forebygge og finne løsninger (Enders-Slegers, 2013; Verheggen, EndersSlegers, & Eshuis, 2017) og måling av effektene av intervensjonene på
vitenskapelig måte (Kramer, Friedmann, & Bernstein, 2009).

Samspill med dyr som helsefremmende faktor
Fram til 1983 var studier på forholdet mellom mennesker og dyr hovedsakelig
begrenset til enkelttilfeller. Disse vurderes ikke som troverdige studier i dag.
Etter 1983 fokuserte empiriske studier på menneskers holdning til dyr, rollene
dyr har spilt i menneskers liv, og på helsefremmende effekter av relasjonen
mellom mennesket og dyr. I nyere tid har forskere studert effekter av dyrs
tilstedeværelse på fysisk, psykisk og sosial velvære hos mennesker (Hart, 1995;
Enders-Slegers, 2000; O’Haire, 2010). Positive effekter av å eie kjæledyr ble
dokumentert, herunder bedret humør, redusert ensomhet, redusert depresjon,
høyere aktivitetsnivå, færre generelle helseplager, og redusert mengde hjerteog karsykdommer. I en metaanalyse av 250 studier (hvorav kun 45 oppfylte
inkluderingskriteriene) ble effekten av DAI undersøkt (Nimer & Lundahl,
2007). I studien deres viste DAI moderat effekt på økt følelse av vælvære,
reduksjon av medisinske plager, atferdsvansker og symptomer på autisme.
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Hvordan påvirker dyr menneskers helse?
Som følge av vitenskapelig velutviklede og metodologisk forsvarlige studier
finnes det en økende mengde dokumentasjon som viser positive effekter
av DAI. Likevel er fortsatt ikke alle mekanismer i intervensjonene eller de
teoretiske grunnprinsippene avdekket (Verheggen et al., 2017), og det er
flere aspekt knyttet til psykologiske, fysiologiske og sosiale mekanismer som
påvirker menneskers velvære. Dette kan forklares gjennom tilknyttingsteori.
Mennesker som får et personlig forhold til sitt dyr og danner sterke relasjoner
til dyret, kan oppleve gjensidige følelsesmessige velvære på grunn av
relasjonen (Julius, Beetz, Kotrschal, Turner, og Uvnas-Moberg, 2013),
hvor de også opplever sosial støtte og at grunnleggende behov blir oppfylt
(Enders-Slegers, 2000). Fysiologiske mekanismer som oppstår i samspill
med dyr innebærer at dyrene bidrar til menneskers fysiske helse som følge av
felles aktivitet (f.eks. gå tur, leke, løpe) (Olsen, Pedersen, Bergland, EndersSlegers & Ihlebæk, 2016; Friedmann, Son, & Saleem, 2015; Curl, Bibbo &
Johnson, 2017; Schofield, Mummery, & Steele, 2005). Det er også vist at
andel overlevende etter hjerteinfarkt er høyere for denne gruppen (Friedmann,
Katcher, Lynch & Thomas, 1980). Dessuten reduseres hjertefrekvensen og
blodtrykket når man stryker eller koser med et dyr. Når vi berører dyr frigjøres
«kjærlighetshormonet» oxytocin, som gir økt følelse av avslappethet, glede
og lykke (Beetz, 2017; Malinowski et al., 2018). Forskning viser at spesielt
hunder kan påvirke sosial samhandling. F.eks. når man går tur med hunden får
man lettere kontakt med andre mennesker, hunder kan gjøre at samtalen glir
lettere, og de kan hjelper folk å beholde sosiale nettverk (Wood et al., 2015;
Knight & Edwards, 2008).
I DAI kan dyrenes egenskaper være svært nyttige når det gjelder å oppnå
terapeutiske eller pedagogiske mål. De involverte dyrene skal være
trent og egnet for formålet, de bør oppføre seg på en vennlig, trygg og
selvstendig måte, og samtidig tilby fysisk kontakt.
Dette er faktorer som en terapeut/pedagog ofte ikke kan tilby, men som dyr
derimot kan bidra til gjennom motivasjon, aktivisering og engasjement hos
klienter under intervensjonene. Ved å tilby fysisk kontakt vil dyr bidra til
16

frigivelse av oxytocin og reduksjon av kortisol i klientens blod, og samtidig
tilby avslapning og glede. Dette tilrettelegger for læring av nye ferdigheter,
det kan endre menneskelig atferd og bidra til regulering av følelser under
intervensjonene.
Etter hvert har dyrs velferd og følelser også fått økt oppmerksomhet (Panksepp,
1998). DAI er i utvikling, og målet er at de involverte dyrene skal bli observert og
tatt hensyn til. «The One Health / One Wellbeing»-bevegelsen
understreker at i DAI bør dyrets velferd være like viktig som
menneskets. DAI gjennomført med dyr som av ulike årsaker
er uegnet eller ukomfortable i situasjonen vil heller ikke kunne
bidra til å nå optimale resultat i intervensjonene (Kerepesi,
Kubinyi, Jonsson, Magnusson & Miklósi, 2006).

Juridiske utfordringer

ommission!

Health C
e
n
O
l
ti
en
id
es
m
m
je
h
Sjekk ut

Da den første DAI-boken og -prosjektet ble avsluttet for noen år siden hadde
ingen av de deltakende landene statlige forskrifter. Det fantes ingenting
som indikerte hvordan dyr og mennesker skal behandles i dyreassistert
intervensjoner, ei heller hvordan menneskers og dyrs velvære og sikkerhet
bør ivaretas. I dag er situasjonen fortsatt den samme. Likevel, takket være
paraplyorganisasjoner som ISAAT/ESAAT og IAHAIO, er definisjoner på
arbeidsområdet mer tydelig nå (White Paper IAHAIO, 2018). Definisjonene
fungerer som retningslinjer for fagfolk og frivillige, men likevel finnes ingen
juridiske forskrifter på dette arbeidsområdet.
I retningslinjene står det at fagpersoner (lærere, terapeuter, rådgivere og
veiledere) må ha faglig bakgrunn og være formelt utdannet (med gyldig
autorisasjon, godkjent utdanning eller lignende). De som jobber frivillig, har
som regel ingen faglig bakgrunn. Det er et stort behov for at både frivillige og
fagfolk utdanner seg innenfor den gruppen de skal jobbe med. Faglig bakgrunn
og tilnærming legger grunnlag for sikkerhet og velferd både hos mennesker og
dyr. Uten særskilt kunnskap om dyrene og menneskene du skal jobbe med
kan det oppstå uheldige hendelser. Selv om dette ikke er regulert juridisk, kan
mangel på kunnskap representere en risikofaktor for at noe kan gå galt under
en dyreassistert intervensjon. Det er derfor viktig å tenke over hvem som vil
bli holdt ansvarlig dersom en risikofylt eller uhåndterlig situasjon oppstår.
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I mange land er man juridisk ansvarlig for skader dyr påfører noen andre.
Imidlertid er et mindretall av fagfolk klar over dette ansvaret. Hvis en klient blir
skadet av en hund og de ønsker å holde den profesjonelle eller hundeføreren
ansvarlig, kan de økonomiske konsekvensene være enorme. I de fleste
land er det dermed ikke enkelt å lage en forsikringskontrakt for fagfolk og
frivillige som arbeider med dyreassisterte intervensjoner. Dette innebærer at
samtlige som er engasjert innen DAI bør sjekke om ansvarsforsikringen deres
dekker kostnadene dersom noe uforutsett skulle forekomme. Kvalitetssikrete
standarder og prosedyrer for fagfolk, frivillige og dyr ville være svært nyttig
i slike situasjoner. Forhåpentligvis vil framtidig arbeid med DAI by på høyere
anerkjennelse som formell og velregulert profesjon (disiplin). Dette kan også
føre til en enklere vei for kvalitetssikrede forsikringsavtaler.
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KAPITTEL 2.

Hunder i dyreassisterte intervensjoner
Skrevet av Magdalena Nawarecka og Line Sandstedt

20

Dyreassisterte intervensjoner med hund på institusjon
Det finnes flere muligheter når man skal gjennomføre dyreassisterte
intervensjoner i ulike institusjoner. I dette kapittelet skal vi nevne noen av
institusjonene som kan implementere DAI i sin praksis.
Fagpersoner som jobber med dyr på institusjoner må kjenne til institusjonens
lover og regler, og man skal, i den grad det lar seg gjøre, rette seg etter de
regler som gjelder på den enkelte institusjonen. I tillegg må fagpersoner
fremme retningslinjer og prosedyrer innen tiltaket med hund som ivaretar og
sikrer både klienten og hundens velferd. Under er noen tips som bør vurderes
innenfor alle typer institusjoner:
1. Ha tydelige intervensjonsregler. Lokalet er sannsynligvis fullt av
personer som har behov for hjelp og støtte. Det er mange som ønsker
oppmerksomhet fra din hund, og som ønsker å delta i intervensjonen.
Det er derfor viktig at man helt fra start fremstår som profesjonell og
setter tydelige regler fra dag én. Husk at hunden ikke kan håndtere
oppmerksomhet og besøk av alle pasientene på en gang. Vær forberedt,
legg avtaler og planlegg hva det er viktig informere om. Eksempler på
slike forhåndsregler kan være:
a. Hvor ofte og hvor lenge skal intervensjonen vare?
b. Hvor mange klienter skal du besøke og gjennomføre en økt/behandling
sammen med?
c. Hvor skal intervensjonen foregå, og er dette et optimalt sted for
hunden å være?
d. Gjennomgå regler med personale, evt. andre som jobber på
institusjonen. Skal de møte, klappe eller være i nærheten av hunden?
e. Har du behov for hjelp fra personalet? Behøver de å være til stede
under besøket?
Hvis ja, hvor mange har du behov for hjelp fra? Dette vil avhenge av
flere faktorer, for eksempel egen bakgrunn og utdanning, klienter med
nedsatt funksjonsevne, osv.
f. Avtale hvilke ukedager og klokkeslett hunden skal jobbe, og husk å
sette av tid til pauser. Planlegg arbeidet i lang tid fremover og sett av
tid til hundens fridager og ferier.
2. Husk hundens velferd. Dersom hunden er på jobb en time for selve
intervensjonen må man tenke over hvor lang tid hunden har hatt samvær
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med mennesker. En halv time går fort når man entrer lokalet. Der møter
hunden ulike personer i korridoren, kanskje stopper noen og hilser/
klapper hunden. Forberedelser og ankomst tar fort tid, og tilsvarende
gjelder også avslutning av intervensjonen og å forlate lokalet (hilse/møter
mennesker/si farvel). En times intervensjon bør derfor betraktes som to
arbeidstimer uten pause. Transportetappene til og gjennom institusjonene
er ofte uforutsigbare, og det er vanskelig for hundefører å kontrollere
personer man passerer og tilfeldige utfordringer i miljøet. Derfor kan
transportetappene være belastende for hund og hundefører.
3. Husk klientens velferd. Selv om du har møtt klienten før er det lurt å
introdusere deg selv og hunden, og spørre om klienten ønsker å delta og
om de vil hilse på hunden. Enkelte klienter kan glemme avtaler og bli
overrasket over at du er der. Andre kan ha humørsvingninger eller lide av
helseproblemer. Noen ganger kan en hund hjelpe i slike situasjoner, men
det er ikke alltid tilfellet. Da er det høflig og hensynsfullt å spørre klienten
om hva de ønsker. Hundeførerne bør være forberedt på at noen klienter
ikke ønsker å delta i intervensjonen.
4. Hunden bør være tilstrekkelig trent for arbeid på institusjoner.
Institusjoner er fullt av utfordrende utstyr og maskiner. Det vil være
betraktelig lettere for hunden å håndtere miljøet på institusjonen dersom
hunden er tilvendt utstyret på forhånd. Det er lurt å bruke rullestoler,
krykker, rullator, etc. under treningen, slik at hunden får positive erfaringer
med slikt utstyr. Figuranter kan også simulere ulike pasienters/klienters
oppførsel, slik at hunden er forbedret på dette.

Hunder på sykehus
Mennesker havner på sykehus av ulike årsaker. Å være på sykehus over
en lengre periode kan være belastende, og spesielt for barn. I tillegg til å
bekjempe sykdom kan sykehusoppholdet forverre opplevelsen av frykt og
smerte. I dette kapittelet skal vi stille spørsmål som: Kan samspill med en
terapihund ha positiv effekt på menneskets helse- og rehabiliteringsprosess?
Kan terapihunder redusere angst og gjøre medisinske prosedyrer mindre
smertefulle og/eller traumatiske?
Litteratur og forskning viser at en hunds tilstedeværelse eller hundeassisterte
intervensjoner kan ha positiv effekt på menneskers helse. Intervensjoner med
dyr kan forbedre fysisk, emosjonell og sosial funksjon, og de kan stabilisere
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blodtrykksnivå, redusere sykdommer/dødelighet og i tillegg redusere stress hos
psykiatriske pasienter. (Wisdom, Saedi & Green, 2009, Friedmann, Katcher,
Lunch et al., 1980, Barker & Dawson, 1998) (se kapitlet: Introduksjon til
dyreassisterte intervensjoner).
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Dyrs tilstedeværelse på sykehus er kontroversielt. Enkelte assosierer dyr
med fremkalling av sykdom, allergi, dårlig hygiene og bittskader.

Likevel er ikke dette alltid tilfelle. En studie som undersøkte holdninger til
DAT på en akuttavdeling, viste at 93 % av pasientene og personalet var positive
til konseptet. (Nahm, Lubin, Lubin, Bankwitz, Castelaz, Chen, Shackson,
Aggarwal & Totten, 2012).
Å introdusere dyreassistert terapi i medisinske avdelinger er komplisert, da
de ulike landene har forskjellige lover og retningslinjer. Men selv om det er
komplisert, finnes det mange gode eksempler på at det er mulig. I USA finnes det
flere programmer som gir pasienter mulighet til å samhandle med dyr. I Polen
finnes det poliklinikker, hovedsakelig for barn, som tillater intervensjoner med
hunder og andre dyr. I Europa finnes det flere programmer hvor hunder deltar,
for eksempel Children’s Hospital Sant Joan de Deu in Barcelona (Spania),
Clinic for Neurohabilitation in Basel (Sveits), the Otto Wagner Spital in Vienna
(Østerrike) og Academic Hospital in Maastricht (barneavdeling) i Nederland.
For å gjennomføre DAT på sykehus på en kvalitetssikret måte, må vi
kartlegge og vurdere potensielle fordeler og risikoer ovenfor pasient, hund og
hundefører. Viktigs av alt er at hundeførerne må ha tilstrekkelig kunnskap om
de brukergruppene de skal jobbe med. Hundene skal like å «jobbe» på sykehus
og være trent med positive metoder. Det må være en god relasjon mellom
hund og hundefører, slik at hundene og hundeførerne kommuniser godt. Det er
avgjørende for at både pasienter og hunder kan føle seg trygge og vel ivaretatt
under intervensjonen.
Ved DAT på sykehus er det viktig å vurdere følgende risikoer:
●

Overføring av terapeut/behandlers egne patogen (sykdomsfremkalling,
overføring av virus/bakterier).
Hundefører skal være frisk og ha god helse når hun/han entrer et sykehus.
Hundefører må være oppmerksom på helsemessige forholdsregler knyttet til
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å besøke poliklinikker og respektere institusjonens anbefalinger for å beskytte
alle parter. Håndhygiene er viktig, og hendene bør desinfiseres før og etter
intervensjonen.
Overføring av zoonotiske sykdommer (infeksjonssykdom som
overføres mellom dyr og mennesker), og særlig for pasienter som har
dårlig immunforsvar.
Dersom hunden er sunn og frisk, riktig vaksinert og behandlet for bendelorm,
er risikoen for overføring av zoonotiske sykdommer ganske lav. Hvis hunden
er under regelmessig veterinærkontroll og pasienten vasker hender før og etter
kontakt med hunden, blir risikoen minimalisert. Hunder kan, i sjeldne tilfeller,
ha sykdommer som kan smitte til mennesker. Spesielt bør man isolere hunder
som nylig har blitt vaksinert med nesevaksine mot Bordetella bronchiseptica
(Bb) og parainfluensavirus (pi) som kan være smitteoverførende ved fysisk
kontakt. Kontakt med disse hundene kan være potensielt farlig for pasienter
med nedsatt immunforsvar, og man bør vente 6-8 uker med å besøke sykehuset
etter slik vaksinasjon.
●

● Overføring av patogen mellom pasienter
Det finnes en potensiell risiko for overføring av antimikrobielle resistente
bakterier hos pasienter når man tar med en hund inn på et sykehus. En
terapihund får som regel fysisk kontakt med pasienten som gjør overføring
og spredning av bakterier mulig. I en upublisert studie fra 2018 av Johns
Hopkins Bloomberg (utdanningsinstitusjon for folkehelse), fant forskere
at besøk av terapihund har økt risikoen for overføring av MRSA-bakterier
mellom pasienter.
I USA anbefaler Society for Healthcare Epidemiology of America å bade dyret
24-48 timer før besøket. Dette ble gjort for å utelukke syke dyr, da spesielt
med sår og hudproblemer. I tillegg ble det anbefalt at pasienter vasket hendene
før og etter kontakt med en hund. I deres håndbok anbefaler de at man bruker
engangshåndklær eller laken for å unngå direkte kontakt med pasientens miljø,
som også vil bidra til å redusere potensielle smitteforekomster.
● Hundebitt og andre utfordringer
Risikoen for hundebitt og andre utfordringer kan minimeres ved at man har en
nøye utvalgt og egnethetstestet hund trent med positive metoder, samt at man
har gjort gode forberedelser i forkant av enhver intervensjon. Utover hundebitt
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kan man også møte andre mulige utfordringer innen DAI, deriblant allergi
(mot hunder), fobi/redsel for hund, ønske om å unngå DAI grunnet religiøse
eller kulturelle årsaker, m.m. Enhver person med sin individuelle bakgrunn
og rettigheter har rett til å takke nei til intervensjoner med dyr. Det er derfor
viktig med grunnleggende kartlegging i forkant av intervensjoner, slik at vi vet
at personen vi har tenkt å besøke faktisk også ønsker å ha en hund på besøk.
Når det gjelder allergi står det mer om hvordan man kan tilrettelegge for dette
i boken Dyreassisterte aktiviteter med hund – Grunnleggende kunnskap og
ferdigheter.

Dyrevelferd
Når det gjelder hundens velferd så kan sykehusmiljøet representere en
utfordring på mange måter. Temperatur, lyd, lukt, medisinsk utstyr og fysisk
kontakt med syke mennesker er utfordrende faktorer som hunden må håndtere.
I tillegg bør hundefører være obs på at ulike medisiner kan være tilgjengelig
for hunden, de kan ha falt på gulvet, ligge på bord, etc. Hundefører skal også
være oppmerksom på hundens utholdenhet og justere lengden og intensiteten
under øktene. Hunden skal være godt trent og forberedt på miljøet på sykehus.
Etter intervensjonen behøver hunden hvile på et egnet sted.
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Hunder på sykehjem og andre institusjoner
Mennesker som bor på sykehjem, er ofte ikke i stand til å ta vare på seg selv. De
kan ha ulike behov for rehabilitering eller annen behandling, men de kan også
ha behov for terapi. Eldre på sykehjem føler seg ofte ensomme når de er omgitt
av fremmede i et ukjent miljø, og hverdagen kan være preget av regler og
rutiner som de ikke forstår. Av dette og mangel på positive og tilfredsstillende
sosiale interaksjoner kan pasientene utvikle depresjon. Ekvipasjer som er godt
forberedt og skaper gode intervensjoner kan bidra til å redusere ensomhet,
forbedre humør og motivere til engasjement i ulike aktiviteter. Noen pasienter
har behov for ekstra motivasjon for delta i fysisk trening eller terapeutisk
behandling. Andre pasientene kan trenge ekstra motivasjonen for å stå opp fra
sengen, ta vare på seg selv eller gå ut av sitt eget rom.
En rekke studier viser at hundeassistert intervensjoner har god effekt på
beboere på institusjon:
- Reduserer depresjon, høyere livskvalitet og bedre balanse i livet (Olsen et
al., 2016)
- Reduksjon av ensomhet hos eldre beboere på langtidspleiehjem (Banks &
Banks, 2005)
- Forbedret sosial funksjon:
• Hos eldre voksne med schizofreni (Barak, Savorai, Mavashew &
Beni, 2001)
• Økt innlevelse og deltakelse i lengre samtaler hos eldre beboere
i omsorgsboliger (Bernstein, Friedmann, & Malaspina, 2000)
• Økt verbal interaksjon blant eldre mannlige beboere på sykehjem
(Fick, 1993)
• Økte sosiale interaksjoner i nærvær av hund i forhold til en person/
terapeut (bare i kvinnelige sykehjem) (Kramer, Friedmann &
Barnstein, 2000)
- Reduksjon av fysisk smerte i nærvær av en hund (Lust, Ryann-Hauddad,
Coover, Snell, 2007)
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I tillegg er det gjort undersøkelser som viser at hundeassisterte intervensjoner
på sykehjem kan fungere selv om andre behandlinger ikke har fungert
(Kongable et al., 1989). Hunder kan benyttes som en sosial katalysator og
gjøre sosial interaksjon med ansatte og andre pasienter enklere. Tiltak med
hund kan endre pasienters atferd, ved at pasientene kan få høyere motivasjon
for å stå opp, kle seg og spise. DAI kan benyttes som et nyttig verktøy for å
øke motivasjon, positive emosjoner og sosial interaksjon.
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Hunder i skolen – dyreassistert pedagogikk (DAP)

Bruk av hund i klasserommet har blitt stadig mer populært. Kjente teoretikere
som Vygotsky, Piaget og Montessori støtter ideen om å bringe dyr inn i skolen.
(Mooney, 2013). Likevel er det fortsatt et behov for ytterligere forskning på
den pedagogiske virkningen av levende dyr i skolekontekst (Gee, et al., 2017).
Ifølge Edenburg & Van Lindt (2011) vil barn lære mer og huske bedre hvis
de er emosjonelle engasjert i arbeidet. En god og meningsfull relasjon er også
avgjørende for elevenes læringsutbytte.
Bruk av hund i skolekontekst kan foregå på flere måter. På noen skoler blir
hundene tatt inn i klasserommene. Dyr som blir inkludert i grupper kan
endre gruppens dynamikk og øke mulighetene for læring (se Relasjoner
i dyreassisterte intervensjoner).
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Det må påpekes å ha en hund i klasserommet gjennom en hel skoledag vil
være utfordrende for både hund og lærer/hundefører. Et klasserom med mange
elever gjør mye og vedvarende inntrykk på hunden, og hunden vil derfor ha
behov for et sted hvor den kan slappe av og være for seg selv. Hunder trenger
mye søvn, og det er vanskelig å få tilstrekkelig med hvile dersom det foregår
mye rundt de til enhver tid. Det er nødvendig å tilrettelegge for en trygg base
(borte fra barna), slik at hunden kan hvile og restaurere mellom øktene.
I Norge jobber de fleste hundene på skolen tilknyttet spesialundervisning, som
regel i en-til-en eller i små grupper. DAP-teamet har gjerne sitt eget rom, og
der har hunden et trygt sted hvor den kan hvile og lade opp mellom øktene.
På enkelte skoler benyttes skolehundene i noen tilfeller i større klasserom. Det
er som regel korte besøk med et bestemt formål og i slike tilfeller må man ta
hensyn til hundens velferd. I tillegg må man opptre respektfullt ovenfor elever
som kan være redd eller allergisk mot hund. De fleste skoler har derfor et eget
rom hvor skolehundene arbeider og elevene tas med til skolehunden. Et eget
rom til skolehundene er ofte den beste måten å implementere hunder i skolen
på. Noen “skolehundeteam” jobber med elever som har eller er i fare for å
utvikle skolevegring. Disse elevene kan bli fulgt av skolehundteamet til og fra
skolen.
Noen skoler benytter skolehundene i friminuttene som en del av sosiale og
emosjonelle tiltak. Enkelte jobber med bestemte elever eller med relasjonen
mellom elever, og elever og deres lærere. I en norsk masteroppgave legger
Sigrid M. Evensen vekt på virkningen DAP har på relasjonen mellom alle
deltakere i en opplæringsprosess, og hvordan hunden kan bidra til å skape
en sterk og trygg relasjon mellom elev og lærer, og mellom elevene i skolen
(Evensen, 2018). Forskning viser også at forholdet mellom læreren og elevene
påvirker velvære og sosial og faglig læring (Drugli, 2012), og Gee et al. (2017)
viste at dyr kan forbedre disse relasjonene.
Praktikere på feltet peker ofte på motivasjon som en viktig faktor for læring,
og hunden i seg selv blir sett på som en grunnleggende faktor som bidrar til
motivasjon i en læringssituasjon. Interaksjon med dyr aktiverer det sensoriske
systemet (lukt, syn, hørsel, berøring), og Wohlfarth et al. (2013) antyder at
dette er grunnen til at dyr utløser implisitt motivasjon hos barn. Biofili kan
være en forklaring på hvorfor dyr har denne effekten på oss. Biofili handler
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om at mennesker har en medfødt tendens til å søke forbindelser med natur
og andre former for liv (Wilson, 1986). Av den grunn kan det å være sammen
med dyr ofte hjelpe mennesker til å bli mer fokuserte. Dyr fokuserer ikke på
fremtid eller fortid, men konsentrerer seg om “her og nå”, og dette kan påvirke
elever fokus i skolesituasjonen (Van Fleet & Faa-Thompson, 2017).
Sosial støtte kan bidra til at barn føler seg verdsatt, akseptert, respektert og
inkludert i et fellesskap (Melson & Fine, 2015). Sosial støtte kan gjøre barn
mer positive i forhold til egne tanker, oppførsel og følelser (Cohen, 1988).
Positiv sosial støtte fra DAI-team viser at elever føler seg mer trygge og mindre
stresset i skolesituasjoner. Negative følelser som angst, skam, håpløshet og
kjedsomhet er funnet å være negativt korrelert med prestasjoner (Villavicencio,
2011).
Troen på egen mestring, eller mestringstro, er et annet viktig element å jobbe
med i skolen. Flere elever har lav tro på egen mestring av skolen generelt, noe
som vil ha negativ innvirkning på motivasjon, prestasjon og ambisjon. Den
beste måten for å oppnå høyere mestringstro er følelsen av mestring (Bandura,
1994). Lav mestringstro og negativ tenkning er noen av risikofaktorene som er
funnet for skolevegring (Ingul et al., 2019).
Ved å legge til rette for læring, trening, lek og problemløsning i DAP kan
lærere/hundeførere hjelpe barnet med å lykkes, og barnet kan få følelsen
av å mestre læringssituasjonen. Oppgavene bør være utfordrende nok til å
opprettholde barnets interesse, men ikke så vanskelig at barnet blir frustrert.
Å være sammen med hunder kan også gi barn mulighet til å utforske makt og
kontroll og lære hensiktsmessig atferd på dette området. Barn trener sin egen
evne til å lære nye ting samtidig som de lærer hunden ny atferd (Van Fleet &
Faa-Thompson, 2017).
Praksis fra DAI viser at de fleste elever vil, ved å trene hund og reflektere over
det etterpå, utvikle en høyere toleranse for å gjøre feil og de får en høyere
motivasjon for å praktisere dette. Noen elever er så redd for å gjøre feil, at
de velger å ikke gjøre noe som helst. For disse elevene ser man gjerne store
endringer når de jobber med hunder. Hunder gjør feil, og når det skjer er det
som regel ingen som kritiserer eller ler av hunden. Vi oppfordrer elevene til
å prøve å hjelpe hunden til å forstå hva de vil at den skal gjøre, og vi har
samtaler om at det å gjøre feil er en del av livet. Felles for alle, både hunder
og mennesker, er våre ulikheter. Det som er enkelt å lære for noen kan være
mer utfordrende for andre, og motsatt. Likevel må alle øve/trene for å lære
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nye ferdigheter og forbedre disse. Etter en stund vil barna være trygge nok til
å begynne å øve på både faglige og sosiale utfordringer. Hvert enkelt individ
er forskjellig og vi alle har ulike strategier for hvordan vi lærer best. Når
eleven skal lære sammen med hund kan det derimot være fordelaktig dersom
elevens læringsstil er basert på visuelle og auditive strategier, men også elever
med taktil/kinestetisk (berøring/bevegelse) læringsstil kan dra nytte av hund
i undervisningen (Van Fleet & Faa-Thompson, 2017).
I praksis ser vi at elevene gjennom trening og lek med dyrene er aktive
i læringssituasjonen. De planlegger, strukturer, organiserer og setter mål.
Dette gir dem økt kompetanse i ulike fag hvor både den faglige og sosiale
kompetansen utvikles. Øvelsene de gjør med hunden varierer, for eksempel
kan hunden hente lapper, elev og hund kan gå sammen gjennom en leseløype,
elever kan ha rebus med hunden, eller elevene kan lære hunden nye øvelser.
Elevene lærer å følge en plan og avslutte økten med en vurdering av egne
prestasjoner. Allerede på tidlig 1900-tallet utviklet Dewey teorien om «læring
gjennom erfaring og refleksjon» («Learning by doing»). Teorien vektlegger
hvor viktig det er å være aktiv i egen læringsprosess og til slutt reflektere over
prosessen (Giles & Eyler, 1994).
Vi må også lære elevene hundens kroppsspråk og hvordan de kan tolke
hundens atferd, følelser, behov og ønsker. Noen elever har utfordring med
kommunikasjon og samhandling, og en hund kan gi de mange muligheter til
å utforske en verden av følelser (Van Fleet & Faa-Thompson, 2017). Dette
tillater elevene å trene sin egen kommunikasjon og få tydelige svar fra hunden.
Det er ofte mindre skremmende å utforske disse tingene sammen med en hund
som vil sette pris på deg og tilgi selv om du gjør feil.
Den umiddelbare responsen barna får fra hunden, har stor innflytelse på barnets
oppførsel i situasjonen og i lignende situasjoner senere i livet. Dette er en
av de effektene Van Flee & Faa-Thompson (2017) snakker om i dyreassistert
leketerapi. Gjennom lek med dyr får klientene erfaringer i å endre atferd og
se hvilken effekt dette har på menneskene de samhandler med. Selv om det
finnes minimalt med forskning på disse områdene, vil effektene trolig også
påvirke elevnes leseferdigheter og matematiske kunnskaper. Det ser også ut til
at elevene blir mer interessert i å lære fag og mer motivert for fysisk aktivitet
i samspill med dyr. Når det gjelder lesehunder så finnes det noen studier som
tyder på at hundene kan forbedre elevenes leseferdigheter. Det er behov for
mer forskning på feltet og flere data før vi kan hevde at hunder kan hjelpe barn
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til økte leseprestasjoner (Gee et al., 2017). Hunder kan derimot, som tidligere
beskrevet, hjelpe elever med deres implisitte motivasjon, de kan gi elevene
sosial støtte og redusere stress. Og alle disse faktorene har trolig en effekt på
leseferdigheter. Le Roux et al. (2014) konkluderte med at et hundeassistert
leseprogram, for eksempel R.E.A.D., kan hjelpe elevene med å lese bedre. På
en annen side er det nødvendig at eleven innehar grunnleggende leseferdigheter
dersom lesing med hund skal gi effekt, dersom lesetreningen med hund er
basert på at eleven skal lese selvstendig slik som i R.E.A.D. programmet. Hvis
elevene ikke har tilstrekkelige leseferdigheter må en lærer være til stede for å
hjelpe til med leseopplæringen (Gee et al., 2017).
Når det gjelder diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser (ASD) og
ODD, finnes det svært lite forskning på effekten av å implementere disse barna
i DAP. Samtidig snakker lærere og hundeførere om den store effekten hunden
kan ha på spesielt disse gruppene av barn. Det er behov for mer forskning på
dette feltet, men i mellomtiden kan vi sannsynligvis anta at DAP fungerer
på samme måte på elevene med nevnte diagnoser som det gjør på barn og
mennesker for øvrig.
Kanskje er det å ha noe å se frem til en av de viktigste faktorene innen
arbeidsmekanismer for DAP. Denne enkle, men uhyre vesentlige, faktoren er
det nok også fort gjort å glemme, men det å glede seg til noe skaper forventning
(som adventstid før jul), som i sin tur framkaller positive følelser hos barn.
Dersom barna har urolige/
ubehagelige følelser knyttet
Faglig
til skolen, så kan DAP være
styrke
Sosial
lysglimtet de har å se fram til
Selvfølelse
støtte
i løpet av skoleløpet. Denne
type glede og forventning
kan bidra til økt motivasjon
Fysiologiske
Mestring
og deltakelse i elevenes
eﬀekter
skoledag, og bidra til å
redusere følelser knyttet til
Økt sosial
Positive
stress, ubehag eller uro.
kompetanse
følelser
Trygghet Motivasjon
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Dyrebar Omsorg (tidligere AntrozoologiSenteret) har jobbet med dyreassistert
pedagogikk i lang tid. I en årrekke har de hatt tilbud om tiltak til elever
i sårbare situasjoner, og som har behov for en alternativ skoledag. «Dyrebar
Skoledag» tar utgangspunkt i alternative tilnærminger til behov innenfor
aktivitet, konsentrasjon/fokus, trygghet, kontroll og kreative arenaer der barnet
utfordrer sin aktivitet uavhengig.
Under er et eksempel på en alternativ skoledag som kan gjennomføres én dag
i uken:
Beskrivelse

Effekt

Start på
skoledagen

Ønsk velkommen.
Eleven møtes av hund
og pedagog, eleven og
hunden har «kosestund»,
vi snakker om uka som har
gått og det som interesser
eleven.

Føle seg velkommen, bli
sett, følelsen av å være
betydningsfull, sosial
kompetanse og fysiologiske
effekter. «Her og nå»-fokus.

Lufting og stell
av hundene

Hundene luftes og vi
snakker om hvor viktig
det er å se og vurdere
hundenes atferd og
oppfylle deres behov.

Sosiale ferdigheter (respekt og
empati)
Kommunikasjon
Rutiner/gjentagende oppgaver
Lysglimt

Trening med
hundene

Elevene jobber med
hundene, de er
med i planlegging,
gjennomføring og skaper
resultat. Her kan en
også legge inn faglige
utfordringer, for eksempel
innen:
● Norsk
● Matematikk
● Engelsk
● Naturfag
● Gym

Sosiale ferdigheter (sosial
persepsjon, selvbeherskelse og
selvregulering).
Mestring, selvtillit og selvfølelse.
Utvikling av praktiske
ferdigheter.
Forbedre uttale og høytlesning.
Kroppsbeherskelse og bevissthet
over eget kroppsspråk.
Økt faglig kompetanse i ulike
fag.
Planlegging, organisering og
evaluering av egen læring.
Aktiv læring og fysisk aktivitet.
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Felles lunsj

Mulighet til felles lunsj
med elevene.

Samhandling med andre i en
naturlig sammenheng.
Vi har gode matopplevelser og
samtaler rundt bordet.
Matkunnskap og praktiske
ferdigheter.

Individuell
tilrettelegging

Timen tilrettelegges
etter elevens behov, og
etter ønsker fra familien
og skolen. Fokus på
emosjonelle, sosiale eller
faglige utfordringer.

Sosial kompetanse, økt selvtillit
og selvfølelse. Moro og lærerikt,
økt motivasjon og faglig styrke.
Trygghet og rom for de
vanskelige samtalene.
Positive følelser og motivasjon
til resten av skoleuka.

Skrive logg

Alle elevene får sin egen
loggbok, og skriver logg på
slutten av dagen.

Refleksjon over egen innsats og
læring.
Praktisere egen håndskrift.

Plan til neste
gang

Elevene får alltid en
oversikt over hva vi skal
gjøre neste gang.

Forutsigbarhet
Trygghet
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KAPITTEL 3.

Hundens helse og velferd i dyreassisterte
intervensjoner (dyrevelferd)
Skrevet av Tynke de Winkel
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Historisk og fram til nyere tid har forskning og praktisk arbeid innen DAI
hatt sterkt fokus på dyrenes helsefremmende effekt på mennesket. Det har
dermed blitt rettet mindre oppmerksomhet på velferd hos de involverte dyrene
i intervensjonene (Glenk, 2017; Hatch, 2007), og det er ikke lenge siden
dyr ble behandlet direkte respektløst. I dag er fokuset å se på dyret som en
medarbeider/partner/kollega til hundeføreren i intervensjonen. I en dyreassistert
intervensjon bør man ta utgangspunkt i at samspillet skal være til nytte og
oppleves håndterbart for begge parter. Dyrevelferd skal være et fokusområde
under utdanningen av profesjonelle, og bør få økt oppmerksomhet i fremtiden
(Grandgeorge & Hausberger, 2011). Dette er et uunngåelig tema med tanke
på den økende interessen for DAI over hele verden. «One Health»-rammen
(Verdens Helseorganisasjon) er et tverrfaglig sektorsamarbeid og rammeverk
som tar for seg viktigheten av helsen til både mennesker, dyr og miljøet for
øvrig (Chalmers & Dell, 2015).

tte

de
Tenk over

Problemet og utfordringen med dyrevelferd internasjonalt, er at det ikke
finnes en offisiell definisjon om hva eller hvordan dyrevelferd egentlig er
ment å være. Det er en utfordring fordi det finnes flere måter å definere
og vurdere dyrevelferd på. Dyrevelferd bør ha en vitenskapsbasert og
tydelig, men også kulturbasert definisjon (Fraser, 2009). I Norge slår
Dyrevelferdsloven § 3 fast at «Dyr har egenverdi uavhengig av den
nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og
beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

Imidlertid mangler det fortsatt et solid vitenskapelig basert vurderingsverktøy
for dyrevelferd som kan brukes av fagfolk (Kiddie & Collins, 2014). I dag blir
kriteriene for god dyrevelferd ansett på en helhetlig måte, og omfatter fysiske,
psykologiske og sosiale komponenter for velvære. Å gjennomføre DAI med
negative opplevelser, dyremishandling og vold, ville fremstått som en uetisk
handling og kan sette dyr og menneskers velferd i fare (Veissier & Boissy,
2007; Boissy et al., 2007; Hemsworth, Mellor, Cronin, & Tilbrook, 2015). På
en andre siden handler dyrevelferd også om hvor forutsigbart, sikkert og trygt
dyret er i ulike situasjoner og i ulike miljøer. Hendelser dyret har opplevd
i fortiden kan påvirke forventninger til fremtiden, og psykologiske faktorer
hos dyr er vanskelig å måle (Veivissier & Bossi, 2007). Det er med andre ord
flere faktorer som påvirker dyrevelferd og hundens helse. For eksempel kan
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type trening/strategi/metode hunden har blitt opplært med, og miljøet hunden
må jobbe i, ha innvirkning på hundens velferd (Mcbride & Montgomery, 2018,
Nimer & Lundal, 2007).
Det finnes ulike metoder for å måle dyrevelferd. For eksempel kan man vurdere
hundens kroppsspråk, stressignaler (Ng et al., 2014), måling av spyttkortisol
og hjertefrekvens/pulsvariablitiet (Zupan, Buskas, Altimiras, & Keeling, 2016;
Boissy et al., 2007).
Selv om det ikke finnes ett spesifikt instrument for
Hvordan uttrykker min hund å måle dyrevelferd, er det viktig at hundefører eller
stress? Hvordan oppfører min
eventuelle profesjonelle fagfolk samarbeider. Det
hund seg når den blir sliten?
bør alltid være en hundefører som har utdanning
Hva er hans/hennes oppførsel
når den føler seg lykkelig? i DAI tilstede for å gjennomføre en intervensjon med
I tillegg må hundefører/ hund. Det er viktig å ha kunnskap om klienten, men
fagperson være i stand like viktig å ha kunnskap om hunden. Kunnskap om
til å se når stressignaler hunden innebærer kjennskap til atferd og stresssignaler
oppstår, se tydelige tegn via (les mer om dette i kapittel 7 og 8 i boken «Animal
kroppsspråk, og gjenkjenne Assisted Activities with dogs», 2016), og ikke minst å
atferd som viser at hunden kjenne den aktuelle hunden godt.
har behov for pause. I noen I den første boken om «Animal Assisted Activities
tilfeller kan hundefører with Dogs – Guideline for basic requirements
avbryte intervensjonen eller and knowledge» (Wohlfarth & Sandstedt, 2016)
hoppe over en økt for å beskrives de fysiske og ikke-fysiske aspektene ved
ivareta hundens velferd.
velferd som det skal tas hensyn til under DAA. De
samme aspektene gjelder både for DAT og DAP.
Det er viktig å være bevisst at hundens fysiske og mentale velvære henger
sammen. Stress har for eksempel stor negativ innvirkning på hundens generelle
fysiske motstand mot parasitter, virus, bakterier og sykdom. Selv om man
hører historier om at hunder er flinke til å skjule smerte, vil en hund som føler
seg syk eller opplever smerte oppføre seg annerledes enn den ellers ville gjort.
Å ignorere slike signaler betyr at man risikerer velferden til både hunden og
menneskene som er involvert i intervensjonen. Hundeførere og fagfolk bør
legge merke til endringer i atferd, samt endringer i fysiske aspekter av hunden
(lukt, bevegelse og motorikk, pelskvalitet, etc.) og følge opp med helsesjekk
hos veterinær ved behov.
Friske hunder har også behov for regelmessig veterinærkontroll. De fleste
veterinærer anbefaler kontroll minst én gang i året. En veterinær vil kontrollere
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generell helse og tilstand, og tegn på sykdom som eier ikke har fått med
seg. I tillegg anbefales det å vaksinere hunder mot parasitter og sykdommer
i henhold til landets anbefalinger. Å ivareta hundens helse er ikke bare viktig
for hundens egen velferd, men det er også viktig av hensyn til risikoen for
infeksjonssykdom som er overførbar for mennesker (zoonose).
I en masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
har Barstad utført forskning på dyrevelferd gjennom prosjektet «Evaluering
av dyrevelferd hos hund som jobber med dyreassisterte intervensjoner for
eldre mennesker med demens» (Barstad, 2014). I dette prosjektet ble samtlige
hunder vurdert og personlighetstestet for å bli fremtidige DAI-hunder. Både
hunder og eiere deltok på kurs og tok tester laget av Dyrebar Omsorg.
Hypotesene:
● Hundene vil vise tydelige tegn på stressatferd under en intervensjon.
● Stressatferden vil minske over tid, når situasjonen er mer kjent for hunden.
● Hundene vil vise mindre fokus og konsentrasjon i en atferdstest etter en
økt med DAI sammenlignet med før økten starter.
Målet med studien var å evaluere velferden til hunder som arbeider med DAI
for eldre mennesker med demens to ganger i uken i en periode på 12 uker.
Tretten hunder av ulike raser deltok i studien. Begge kjønnene var representert,
og alderen varierte mellom 2,5 til 13 år, med en gjennomsnittsalder på 6,1 år.
Hundeførerne ble instruert til å følge en standardisert plan for øktene. Hver økt
varte i gjennomsnitt 30 minutter.
Resultat:
● I løpet av DAI-øktene viste hundene tegn på atferd knyttet til stress og
ubehag, men det var lite.
● Den positive virkningen aktivitetene har på menneskers helse veier opp
for hundenes minimale uttrykk for og opplevelse av stress.
● Godt utdannede hunder med riktig formell erfaring og opplæring kan takle
dyreassisterte intervensjoner og utfordringene som er involvert.
● Hundene i studien så ut til å være trygge og rolige i jobbsituasjonen. Etter
det første møtet med nye mennesker og nytt miljø slo hundene seg til ro
og jobben ble mindre krevende.
● Hundeførerne
rapporterte
positive
observasjoner av hundene sine, også over tid.
● Resultatene fra denne studien indikerte at
velferd hos hunder som arbeider i dyreassisterte
intervensjoner ble ivaretatt. (Barstad, 2014).
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KAPITTEL 4.

Viktig kunnskap om hunder
Skrevet av Magdalena Nawarecka, Line Sandstedt og Dr. Christine Olsen
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Hvordan velge hund for dyreassisterte intervensjoner
«Hvilken hunderase skal jeg velge?» og «Hvordan kan jeg vite at denne hunden/
rasen vil fungere?» er vanlige spørsmål når man skal velge og oppdra en hund
for DAI. I det følgende kapitlet blir det gjennomgått hva genetisk disposisjon
innebærer, og også hva kritiske utviklingsstadier og sensitive perioder har å si
for hunden (når de oppstår, konsekvenser og ulike erfaringer). Vi skal også se
nærmere på atferdsutvikling hos hunder.
I boken «Dyreassisterte intervensjoner med hund – Grunnleggende ferdigheter
og kunnskap», kan man lese at valg av riktig hund har stor betydning for
intervensjonen og treningen (Wohlfarth & Sandstedt, 2016). Boken inneholder
også kunnskap om ulike typer personlighet hos hunder, forskjellige raser,
hvilke egenskaper hunder har, osv.
IAHAIO-White Paper påpeker at kun dyr som har hensiktsmessige egenskaper
og har gjennomgått egnet trening bør brukes i DAI. Regelmessige evalueringer
bør gjennomføres for å sikre at dyrene fortsetter å ha de hensiktsmessige
egenskapene (IAHAIO, 2018).
For best mulig vurdering av egnethet til DAI anbefales det å utføre en mentaltest
av hunden. Vurdering og evaluering bør gjennomføres av en person med minst
tre års høyere utdanning i etologi (dyreatferd). Under en slik test kartlegger
man hundens personlighet, og ser om den er egnet for DAI. Personlighet
kan defineres som “relativt stabile individuelle forskjeller i atferd på tvers av
forskjellige situasjoner” (Fratkin et al., 2013). Mange lurer på om det er gener
eller oppvekst som bestemmer hvordan hundens personlighet blir. Svaret er
begge deler. Senere i kapitlet vil vi vise til viktige faser i hundens oppvekst
som kan påvirke hundens atferd, men vi vet også at det finnes genetiske
predisposisjoner for ulike typer atferd, og forskere har nå for eksempel funnet
et genomisk område for frykt (Sarviaho et al., 2019). Mest sannsynlig er
dette bare starten på videre oppdagelser innen funksjonell genomikk. Dette
er med på å underbygge at ikke alle hunder er født egnet for DAI. I kapittelet
«Understanding the other End of the Leash: What Therapists Need to
Understand about Their Co-therapists» (McConnell & Fine, 2015) skriver
Patricia McConnell at det er kun én av en million som er en eksepsjonell DAIhund. Det er viktig å ikke sette hunder/dyr i situasjoner de ikke er komfortable
i, og man skal aldri tvinge hunder til å jobbe med DAI hvis de ikke er egnet
til det. Man må også være klar over at hunden fint kan være velfungerende på
andre områder selv om den ikke er egnet til DAI. Flere av hundene som ikke er
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egnet for DAI er ofte gode på andre oppgaver som lydighet, agility, spor, o.l.,
eller rett og slett være et godt familiemedlem.
Hunder som skal arbeide med dyreassisterte intervensjoner må føle seg trygge,
oppsøke og ønske kontakt med mennesker, være i stand til å skifte mellom
hvile og aktivitet, og de må være godt trent i ulike miljø. Videre bør de være
pålitelige, forutsigbare, kontrollerbare og anvendbare, og også evne å skape
tillit og trygghet.

Hundeatferd
For å fullt ut kunne vite om og forstå individets atferd, må man se på mønstre og
atferder som er typiske for arten/rasen. Inntil nylig ble for eksempel hunder og
ulver ansett som representanter for samme art, men dette viste seg å være basert
på feilaktige premisser. Flere av modellene som skulle forklare hundens atferd var
basert på studier og observasjoner av ulv, og konklusjoner ble derfor generalisert
og anvendt på begge artene. Nå er forskerne enige om at hunden er en egen art,
ikke en slags tam ulv (for eksempel Coppinger et al., 2009; Serpell, 2017).
Domestisering (tilpassing til menneskelig miljø både gjennom genetiske
endringer over generasjoner og miljøpåvirkninger som enkeltindividet erfarer
innen hver generasjon) er en prosess som skiller seg fra temming. Domestisering
påvirker genetikk, utseende og atferd, og endringene er arvet. Hunden har et
naturlig atferdsspekter som ikke bare handler om læring, trening og erfaring,
men som i hovedsak er predisponert og genetisk betinget (Hawort et al., 2008;
Rosenström et al., 2018). Forskjell i atferd hos ulike hunderaser er bekreftet
gjennom studier (Scott, Fuller, 1965; Svartberg, 2006), og resultatene har
ført til forståelsen av at genetikk har betydelig innvirkning på atferd. Denne
hypotesen bekreftes ikke bare av raseforskjeller, men det pågår også forskning
der man på molekylærnivå forsøker å isolere gener som er ansvarlige for gitt
en atferd. Foreløpig finnes ikke nok data til å trekke endelige konklusjoner,
men forskere er enige om at det naturlige miljøet til en hund er en “økologisk
nisje” skapt av mennesker (f.eks. Herre & Röhrs, 1990; Serpell 1995; Miklosi,
2015). Dette gjør det i stor grad mulig å avvise tidligere teorier om atferd
hos hund basert på observasjoner av ulveflokker i fangenskap. Ikke bare er
hunden en egen art som har et eget atferdspekter, men observasjoner av ulver
i fangenskap (avgrenset miljø) samsvarer heller ikke med atferd og forhold
under ulvens naturlige levekår.
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For å svare på spørsmålet om hvorfor hunder oppfører seg som de gjør benytter
Ádám Miklósi de samme fire spørsmålene som Nikolaas Tinbergen mottok
Nobelprisen for i 1969:
Det første spørsmålet handler om atferdens grunnleggende funksjon, og
hvordan atferden påvirker overlevelse. Når det gjelder hunder, kan dette
være affisert av menneskelig påvirkning på hundens reproduktive prosess.
Menneskelig påvirkning har bidratt til å bestemme hvilke individer, og dermed
også atferder, som har blitt med videre. I de siste 200 årene har reproduksjonen
hos hund i stor grad vært underlagt subjektiv individutvelgelse av oppdrettere.
Det andre spørsmålet handler om atferdens fylogeni, altså den evolusjonære
årsaken for atferd. Her er det hensiktsmessig å studere likheter og forskjeller
blant artene i hundefamilien (hund, ulv, prærieulv, sjakal og dingo), samt
sammenligninger av atferd hos raser innenfor en art. Muligheten for en
komparativ studie av hunder og mennesker kan også være et interessant aspekt
å se nærmere på. Selv om mennesket og hund ikke har felles forfedre har vi
likevel delt felles miljø i titusener av år, og gjentakende ganger samarbeider vi
med hverandre på ulike måter. Dette kan vise seg å gjenspeile felles atferdstrekk
i en rekke situasjoner.
Det tredje spørsmålet handler om atferdens ontogeni, det vil si hvilke
mekanismer som styrer atferden hos et individ gjennom livet. Dette innebærer
utvikling av atferder gjennom ulike stadier i livet, og også læring, tilpasning
og forandring av atferd.
Det fjerde spørsmålet gjelder atferdens fysiologi, som er den fysiske og
fysiologiske utviklingen av en atferd. Atferdens fysiologi handler om hvordan
atferden utføres, og hvordan den kommer til uttrykk gjennom motorisk
bevegelse, styring fra hjernen, betydning av hormon- og nervesystem, m.m.
Disse fire spørsmålene, sammen med nøye atferdsobservasjoner, gir grunnlag
for å gi en beskrivelse av atferd som er typisk for hunder, både for arten
generelt, og raser og individ spesielt. Og her er det viktig å merke seg at hver
enkelt hund er et individ med sine respektive egenskaper og ferdigheter, som
er et resultat av genetikk, samspill med miljø og tidligere erfaringer.
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Personlighet er et individs komplekse atferdsmønstre som er stabile over tid
og gjennom forskjellige situasjoner. Forskere har identifisert seks overordnede
personlighetstrekk hos hunder: frykt, sosialitet, respons til trening, aggresjon,
selvsikkerhet og aktivitet. Du kan lese mer om dette i boka: “Dog behaviour,
evolution and cognition” av Ádám Miklósi.

Stadier i hundens utvikling

Utviklingen til en hund kan deles inn i fire faser: nyfødtperiode,
overgangsperiode, sosialiseringsperiode og ungdomsperiode. Gjennom
forskning og observasjoner ser en at det er veldig individuelt når hundene
kommer i de ulike fasene. Utviklingsperiodene bør ses på som veiledende for
å få en helhetsforståelse av hundens utvikling. Atferdsutvikling er en prosess
hvor det genetiske potensialet hos individet utvikler seg under et bestemt miljø
(Miklosi, 2015). Serpell (2017) fant, i motsetning til det vi trodde tidligere,
at disse periodene ikke er eksakte og rigide, noen av atferdene kan både
modifiseres og reverseres senere i livet.
Dessverre finnes det lite forskning på sammenhenger i hunders utvikling.
Til tross for dette kan vi generalisere ut ifra en studie på rotter som viste at
avkommet til mødre som opplevde mye stress i graviditeten, viste økt følsomhet
for stress senere i livet (Champagne, 2008; Weinstock, 2008;). Grunnlaget for
endringene i avkommets stressrespons og atferd avhenger av tidspunktet for
mors stress, intensitet, varighet og kjønn på avkommet. Det er også forbundet
med strukturelle endringer i hippocampus, frontal cortex, amygdala og nucleus
accumbens. Wells & Hepper (2000) viste at valper kunne lære å gjenkjenne
luktene til mors diett i de siste ukene av svangerskapet, og valpene foretrakk
det som sikker mat når de vokste opp.
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Nyfødtperioden
Perioden begynner ved fødsel og varer omtrent til dag 12-14 i livet. I denne
perioden er valpen avhengig av mor og uten evne til å klare seg selv ettersom
deres motoriske evner er begrenset, og syn og hørsel ikke er utviklet. Til
tross for dette er valpen svært følsom for smak og lukt, og den taktile sansen
(berøringssansen) mottar størst stimuli fra miljøet den oppholder seg i.
Valper kan lære enkle assosiasjoner, men begrenses av utvikling av sanser og
mentale evner. Fox (1971) og Zimen (1987) viste at ulver som er håndfôret fra
fødsel til seks dagers alder er mer vennlige og pålitelige mot mennesker enn de
som ble oppdratt tilsvarende, men fra 15 dagers alder eller senere. Sannsynligvis
blir den menneskelige lukten assosiert med positive følelser (mens hunden
spiser). I denne perioden er det en stor variasjon i motoriske ferdigheter mellom
ulike hunderaser og ulver. Eksempelvis vil huskyvalper bevege seg på dag
2, mens valper av labrador retriever ikke begynner å gå før nærmere dag 15
(Feddersen-Petersen, 2001). Rasekunnskap og raseforskjeller er en svært viktig
faktor dersom du skal teste valper for å velge riktig for fremtidig DAI-arbeid.
Det viser også hvor vanskelig det er å sette veldig strikte grenser for hundens
utviklingsperioder. Ifølge Fox (1971) og Zimens (1987) studier er det ønskelig
at valper viser interesse og omsorg for mennesket i denne utviklingsperioden.
Det kan bidra til at hunden tilvennes menneskelig lukt, noe som kan bidra til å
forenkle sosialiseringsprosessen. Likevel er det senere, i sosialiseringsperioden,
at hunden har sin mest avgjørende periode for menneskelig interaksjon.

Overgangsperioden
Denne perioden starter med at valpen åpner øynene (13 +/- 3 dager) og avslutter
når ørene åpnes (18-21 dager). Her kommer også rasetypiske og individuelle
variasjoner inn i bildet. Ikke bare er «sluttdatoene» for perioden forskjellige,
men også lengden på denne perioden varierer. For eksempel varer perioden
lengre enn én uke for cocker spaniel, mens den hos terriere generelt kun varer
noen få dager, til tross for at den starter senere hos terrier sammenlignet med
spaniel (Scott og Fuller, 1965). I løpet av denne perioden forbedrer valpen
motoriske ferdigheter og koordinasjon, selv om den fortsatt er ustø. I tillegg
forbedrer valpen kommunikasjonsevnen og man kan observere logrende haler,
biting og samspill med søsken. Valpen får større interesse for mat og begynner
å gjøre fra seg utenfor sengen/sovestedet (dersom de har mulighet).
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Sosialiseringsperioden
Perioden varer fra uke 4 til uke 12 i valpens liv (dag 22 til 84). For hundens
velferd er det avgjørende at valpen har hatt en sosialiseringsperiode med mor
og kullsøsken. I tillegg er det viktig at valpen i sosialiseringsperioden lærer
å kommunisere med og stole på andre hunder og mennesker. Valper har også
behov for å venne seg til og bli vant til det miljøet hunden skal leve i som
voksen.
Forskning viser at valper som kun er oppdratt sammen med kattunger
(mellom 3-16 uker) unngår kontakt med andre valper i løpet av det første
møtet (Fox, 1969). Etter fødsel er det dermed oppdretter som er førstelinjen
i hundens velferd, og som er ansvarlig for at valpens sosialisering, tilvenning
og opplevelser tilrettelegges i trygge rammer sammen med mor.
Et annen viktig del av sosialiseringsprosessen er at hunden lærer å
kommunisere og stole på andre arter, inkludert mennesket. Hunder har lettere
for å etablere tilknytning til mennesker gjennom hyppige besøk, og det
skal ikke mye sosialisering til før man oppnår god kontakt. Faktisk har én
sosialiseringsøkt på 20 minutter i uken vist seg å være nok (Fuller, 1967). Den
kortest rapporterte tiden som har blitt ansett som “tilstrekkelig sosialisering”
er så lite som 5 minutter per valp per uke (Wolfle, 1990). Dessverre viser ikke
forskning forskjell mellom “5 minutters sosialisering” og daglig omsorg for
valpene. Likevel bør en hund ha bedre kjennskap til mennesker enn såpass
sjeldne møter, og mengdetrening er vel så viktig for utvikling og hundens evne
til generalisering. Valpen bør lære at det finnes mange forskjellige mennesker,
og forskjellige måter å omgås, leke og jobbe sammen med mennesker på.
Når valpen lærer seg å kjenne mennesker og ulike situasjoner, utvikler den
gjerne en vane med å være oppmerksom på mennesket og følge med på hva
det gjør. Dette kan gi grunnlag for enklere tilnærming til trening med den unge
hunden. Valpen behøver å oppleve glede ved å være sammen med mennesker
(uten søsken og mor), og fordi selvstendighet er viktig i DAI er det viktig
at sosialisering og trening forbereder den voksne hunden på å være i fokus
og takle mye oppmerksomhet. Det optimale er derfor at hunden evner å føle
seg trygg og at håndterer ulike mennesker og situasjoner i et velkjent miljø.
Også her er rasetypiske egenskaper blant hunder en viktig faktor. I tillegg
kan enkelte hunder kan være født med mer engstelighet og fryktsomhet enn
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andre (Feddersen-Petersen, 2001), noe som medfører økt stress og forhøyet
kortisolnivå i blodet.
Under sosialiseringsprosessen lærer også valpene å håndtere ulike miljø, og
gjennom sansene kan hunden danne et gjenkjennelig bilde av bestemte steder
(Scott & Fuller 1965). For å unngå usikkerhet er det nødvendig å introdusere
og eksponere valpen for ulike miljø. Ulike miljøer med varierende underlag og
overflater er fint å jobbe med, f.eks. gress, glatte gulv, steiner, tepper og ustabile
overflater. Sosialiseringsprosessen i denne perioden kan oppleves dynamisk
på grunn av hjernens raske utvikling og nye kognitive muligheter. Forskning
har til og med vist at valper kan lære å gjenkjenne objekter de har sett på
video (Pluijmakers et al., 2010). Valpene gjenkjente objektene og viste mindre
frykt for disse da de ble eldre (testet ved 7-8 uker). For oss som skal jobbe
med hund er dette viktig informasjon. Riktig sosialisering av valpen trenger
ikke å bety at valpen må berøre eller snuse på alt den møter selv. Observasjon
er også en utmerket måte å lære og forstå miljøet på. For DAI-hunder er det
også viktig å observere verden på en trygg avstand. Derfor bør hundefører
(eventuelt oppdretteren) forberede observasjonene nøye og være sikker på at
hunden ikke vil jage objektet/annet dyr (hvis ikke nødvendig) og at objekter/
andre dyr ikke skremmer valpen. I flere tilfeller kan observasjon være en bedre
måte å sosialisere valpen på, fordi det kan oppleves tryggere for en ung hund
å håndtere. Det forhindrer også overstimulering, som ofte er en bivirkning av
dårlig utført sosialisering.
I litteraturen skilles det mellom primære og sekundære sosialiseringsperioder.
Dette avhenger av måten innlæringsprosessen blir gjennomført på (Scott og
Fuller, 1965; Freedman, 1961). I primær sosialisering er hovedopplæringen,
treningen og motivasjonen i stor grad basert på emosjonell oppmuntring. Det
er uenighet i når eksakt denne fasen finner sted, funnene varierer mellom 3-5
uker (Lindsday, 2001), 3-7 uker, eller 3-8/9 uker (Miklósi, 2015). Dette er en
periode preget av store endringer for valpen, både fysisk og sosialt. Det er
en bratt læringskurve når hunden lærer «å være en hund», og den lærer seg å
kommunisere, hvordan den skal oppføre seg, og den utvikler en sosial relasjon
med sin eier.
Sekundær sosialisering skjer fra den tiden når ulvevalpen blir en del av
flokken (ute i naturen) eller når valpen begynner å samhandle aktivt med
mennesker (familiehunder, bli en del av familien). Denne prosessen er knyttet
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til ulike former for læring. En valp lærer om miljøet den er en del av og av
andre arter som den omgås (f.eks. mennesker). Hundens hjerne har uvanlig
god forutsetning for, og evne til å skape “sosiale forbindelser” eller “mental
representasjon” (Bradshow, 2011), slik at de kan danne god kontakt med flere
arter. Disse områdene i hjernen blir formet i den kritiske perioden mellom 3-12
uker. Dersom valpen kun møter andre hunder i løpet av denne tiden, vil den
sannsynligvis ikke være i like god stand til å komme godt overens med andre
arter senere i livet, som for eksempel mennesket.
Dersom valpen derimot har et godt forhold til mennesker og andre arter i løpet
av den kritiske perioden kan det utvikles til gode samspill. Det er viktig å tenke
på at individer innad i en art kan oppleves svært forskjellig for hunden. Et godt
eksempel på dette er barn. For hunder kan barn representere en egen «kategori»
eller type mennesker av ulike årsaker. Lukt, størrelse og utypisk/uforutsigbar
oppførsel kan gjøre hunden skeptisk og usikker. Ulver kan, dersom de blir
kjent med mennesker i den kritiske perioden, ha en vennlig holdning til dem.
Dette er likevel begrenset til de personene som de har møtt i løpet av denne
tiden. Hunden evner derimot å danne kategorien “mennesket”, slik at alle
individ som ligner på mennesker som hunden traff i den sensitive perioden,
gjenkjennes og behandles som tilhørende og kjent art. Til tross for hundens
utpregede evne til å samarbeide med andre arter, og spesielt mennesker, vil
likevel hunder uten menneskelig kontakt i sensitive/kritiske perioder sjeldent
etablere gode forhold til mennesker.

Ungdomsperioden
Perioden fra valpen er 12 uker til den er to år (ett år for noen raser) kalles
ungdomsperioden (Miklósi, 2015). Tidligere mente man at perioden varte
til valpen var seks måneder (Scott and Fuller, 1965). Slutten på perioden
korresponderer med ulvenes seksuelle modning (Serpell, 2017). Hos hunder
har seksuell modning liten sammenheng med psykisk modning, flere raser
viser ikke full voksen atferd før de er rundt to år (Miklósi, 2015). Også her
ser man forskjell mellom raser, hvor noen er seksuelt modne i en alder av
6-7 måneder, mens andre (ofte større) raser modnes senere (18-24 måneder).
Erfaringer fra ungdomsperioden kan være av betydning for det fremtidige
arbeidet med hunden, og kan ha en langsiktig effekt på hundens atferd (Fox,
1971; Dehasse, 1994). I løpet av denne perioden begynner valpen å utvikle
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forholdet til sin eier/hundefører. Det er nå hundens opplevelser av nær kontakt
og relasjon med eier har betydning for hvordan hunden opplever og takler
nye, stressende situasjoner. Det anbefales at hunden blir ytterligere sosialisert
med andre hunder, og særlig hunder av ulik alder, kjønn og rase. I denne
perioden utvikler kommunikasjonsevnen seg, og hunden blir mer selvsikker
i sin kommunikasjon med andre.
For å unngå å bli stående fast eller i verste fall ha tilbakegang
i sosialiseringsprosessen bør vi forsøke å gjøre vår hund trygg i ulike sosiale
situasjoner. Det er eiers oppgave å sikre sosiale stimuli i et kontrollert og
positivt miljø. For eksempel anbefales det ikke å alltid la hunden løpe fritt
i møte med andre hunder. Dette kan føre til uønsket atferd som hyperaktivitet,
problemer med å slappe av, bjeffing, hopping, trekking i bånd og tap av tillit til
hundefører. Det betyr likevel ikke at hunden ikke skal få lov å hilse på andre
hunder. Et godt råd er at hundeeier selv sørger for sosial kontakt ved å velge ut
venner for hunden. Det er en tryggere opplevelse både for hund og eier dersom
man har en avtale med andre stabile hunder som man kjenner fra før.

Tid for å hente valpen hjem
Når er den beste tiden for å hente valpen hjem? Sosialiseringsperioden,
spesielt uke 6-8, er avgjørende for utviklingen av hund-menneskebåndet
(Scott & Fuller, 1965). Slabbert & Rasa (1993) utførte et forsknings prosjekt
med tyske schæferhund-valper, der de så på forskjellen på å levere valper 8
uker gamle og 12 uker gamle. De fant at valpene som ble levert 8 uker gamle
hadde redusert vekt, mindre matlyst og opplevde mer stress enn valper som
ble hos sine mødre til de var 12 uker gamle. Pfaffenberg og kolleger (1976),
som forsket på førerhunder, rapporterte at det er mer sannsynlig at hundene
klarer seg bra i trening hvis de blir levert like etter avvenning. Så når vi legger
både velferds- og utviklingsbehov til grunn, vil dette være den beste tiden å
levere valpene på, valpene er i tillegg “modne” nok til å møte nye miljø og
utfordringer.
Vi anbefaler at en ikke skaffer seg valper som er yngre enn 8 uker gamle, dette
fordi det er viktig at valpen blir hos moren og søsknene, og lærer å oppføre seg
som en hund. I tillegg er det viktig at valpen lærer bitehemming. Hvis du vil at
valpen skal være hos oppdretter i mer enn 8 uker, er det viktig at oppdretteren har
muligheten til å tilbringe tid med valpen og sosialisere den.
50

Mange ferske hundeeiere som ønsker at hunden deres skal jobbe i DAI (eller
annen hundeaktivitet) ønsker å forberede valpen sin best mulig. Dette fører
til at de ofte lager en veldig intens sosialiseringsplan, som inneholder mange
aktiviteter og utfordringer. For mange valper blir det litt for mye, og de risikerer å
bli overstimulerte; dette fører til økt stress og hunden kan utvikle problematferd,
som for eksempel bjeffing, tygging på gjenstander (inkludert poter og hender),
de vil ofte være aktive hele tiden og får problemer med å slappe av.
Dessverre finnes det ingen oppskrift som vil være perfekt for alle valper når det
gjelder sosialisering. Hvordan vi skal gå frem for å sosialisere valpen vil blant
annet være avhengig av rase, kjønn, valpens trygghet med mer. Oppskriften
blir å observere valpen og forstå hva den prøver å kommunisere til deg.
Vårt primære mål med sosialiseringen bør ikke være kvantiteten, men
kvaliteten på hundens opplevelser.

Voksenperioden
Perioden starter når hunden er mellom ett og to år. I voksenperioden har
hundens personlighet utviklet seg og herfra vil de færreste hunder oppleve
store endringer i livet. Til sammenligning er ulvens liv nærmest motsatt, og for
ulvene det ikke lengre er plass til i flokken betyr dette at de må forlate familien
og sitt hjemmerevir. De kan forsøke å leve alene og kanskje etablerer de etter
hvert sin egen flokk. For hunder er derimot voksenperioden den mest stabile
perioden i livet, noe som gjør at den fint kan benyttes til arbeid og aktivitet,
for eksempel DAI. Her kommer også hundens personlighet tydeligere fram, og
den kan testes for evnen til å jobbe med mennesker.

Hundens sosialisering for arbeid med dyreassisterte intervensjoner
Sosialisering er en prosess der hunden lærer om og tilpasser seg til miljøet,
både sosialt og fysisk. Det er nødvendig å bygge hundens selvtillit fra den
er valp. Valpen må lære å føle seg trygg i ulike miljø, og lære å skape sosial
tilknytning og forhold til ulike mennesker, hunder og andre arter (fugler, katter,
hester, osv). Gjennom sosialisering må valpen bli kjent med kjøretøy, objekter,
ulike inne- og utemiljø, og en bred variasjon av miljøelement de vil møte
i voksenlivet. Du kan lese mer om dette i flere av kapitlene i boken «Animal
Assisted Activities with dogs - Guidelines for requirements and knowledge»
(Wohlfahrt & Sandstedt, 2016).
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Sosialisering hos oppdretteren
For at sosialiseringen skal foregå mest mulig effektivt bør man starte før
valpen kommer til sitt nye hjem. Av den grunn er valg av oppdretter en svært
avgjørende beslutning, og som kan ha konsekvenser for resten av hundens
(og ditt) liv. Oppdretteren er den første personen som er ansvarlig for valpens
sosialisering.
Noen oppdrettere bruker bestemte programmer for valpesosialisering.
Et av programmene kalles “Early Neurological Stimulation Program”
(tidlig nevrologisk stimuleringsprogram). Programmet ble etablert av den
amerikanske hæren for å forbedre arbeidshundene de brukte i sitt arbeid.
Et interessant aspekt ved et slikt program er at effekten kun er synlig når vi
sammenligner de stimulerte valpene med de relativt uberørte (Miklósi, 2015).
Vi kan anta at det ikke nødvendigvis er stimuleringsprogrammet i seg selv som
utgjør forskjellen, men derimot kvaliteten på omsorg og interaksjonene med
oppdretterne (Gazzano et al., 2008).

Sosialisering i det nye hjemmet
Før sosialiseringen starter og valpen skal tilvennes andre mennesker og miljøer
rundt seg, er det viktig at hunden er trygg med sin nye eier og opplever tillit
i forholdet. Det er derfor av vesentlig betydning at valp og eier bruker de
første dagene til å bli kjent med hverandre. Et godt råd er å forsøke å forstå
valpenes karakter, slik at sosialisering og oppmuntring kan gjennomføres på
beste mulig vis og tilpasset valpen.
Det finnes også standardprotokoller for
gode råd og veiledning i tiden etter du
har tatt med deg valpen hjem, deriblant
“The Puppies Rule of 12” av Margaret
Hughes.

52

En gjentakende, men viktig påminnelse er at hver valp er et individ. Ansvaret
for en valp/hund innebærer å forstå atferden den uttrykker, og sørge for at
valpen ikke overbelastes i sosialiseringsprosessen. Dersom valpen opplever
for mange inntrykk og for mye stress uten tilstrekkelig pauser kan den bli
usikker og sensitiv. Valper trenger mye tid til å sove og leke, og dette er hensyn
som er vel så viktige når du jobber med valpen din.
Gjennom sosialiseringsprosessen er kvaliteten på stimuluset minst like viktig
som kvantiteten.
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Et eksempel kan være dersom vi har behov for å sosialisere valpen med

barn og vi tar den med til lekeplassen hvor barn løper og skriker, kan
valpen reagere på ulike måter (vise varierende atferd), blant annet disse:
1. Valpen kan bli usikker/redd og forsøke å løpe vekk fra barna.
2. Valpen kan ønske å jage barna og bite de (valper utforsker verden
i stor grad gjennom munnen, og ved å smake og tygge på gjenstander
de finner).
3. Valpen kan bli redd/usikker og bjeffe mot barna.
4. Valpen kan bli energisk og vilter og ikke klare å slappe av.
5. Valpen kan forholde seg rolig og trives sammen med barna.

Kun den femte situasjonen gir grunnlag for riktig og god sosialisering. I de
andre situasjonene vil hunden huske at barn er noe merkelig, stressende eller
farlig. For å unngå slike assosiasjoner bør man kontrollere stimuliene som
hunden utsettes for, slik at de ikke blir overveldende eller for intense. Valpen
skal kunne håndtere ulike stimuli med støtte fra eier/hundefører. Når man
sosialiserer hunden på en lekeplass for barn bør eier alltid være i nærheten, for
eksempel sitte like ved og forholde seg rolig. Dette vil signalisere til valpen at
du er der dersom den trenger støtte, at den kan utforske om den ønsker, men
også at du er nær nok til å gripe inn dersom det er nødvendig. I tillegg bør
sosialisering skje gradvis. Det kan derfor være smart å dele opp nye erfaringer/
situasjoner i kortere deler. Start med observasjon og passering i avstand til
lekeplassen. La valpen snuse og se hva som foregår uten å besøke lekeplassen
den første gangen. Etter hvert som valpen blir komfortabel, rolig og trygg, er
det et tegn på at dere kan gå et steg videre og inn på selve lekeplassen. Vurder
om valpen skal få hilse på barna, eller om dere bør vente til neste besøk. Slik
kan all miljøtrening og tilpasning med fordel foregå.
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Du kan også bruke en beroligende stilling for å sikre at valpen føler seg trygg
og får en positiv opplevelse. Ved å sitte på bakken sammen med valpen kan
du plassere den mellom beina dine, holde den forsiktig og massere den rolig
og jevnt på brystet. Belønn med godbiter når du føler at hunden er rolig og
avslappet (Bodfäldt, 2011). Massasje/stryk på brystet er en beroligende
opplevelse, men det kan likevel hende at hunden trenger tid til å bli vant til
øvelsen. Dette står ytterligere beskrevet i «Animal Assisted Activity for dogs
- Guidelines for requirements and practise».
Om vi skal jobbe med dyreassisterte intervensjoner er det essensielt at hunden
forholder seg rolig og avslappet i mange ulike situasjoner. Da er det spesielt
viktig å ta hensyn til hundens emosjoner når vi jobber med sosialisering. Det
kan være en fordel å lære hunden omvendt lokking (se i kapittelet «øvelser
i DAI») slik at du kan bruke denne ferdigheten i ulike situasjoner. Det kan
hjelpe hunden din til å håndtere miljøet og kan også hjelpe hunden til å forstå
hva som forventes av den. «Om du ikke vet hva som forventes av deg, kan det
være lurt å forholde seg rolig og avslappet sammen med mennesket ditt».
Dersom hunden din viser god evne til å håndtere nye steder og oppfører seg rolig
og avslappet, kan du intensivere treningen gradvis ved bruk av distraksjoner.
Fortsett å besøke nye steder, og begynn med å sitte rolig i en ny situasjon.
Trening kan videreutvikles derifra, med for eksempel grunnleggende lydighet
eller lek.
For å forsikre deg om at hunden din er vennlig og interessert i fremmede
mennesker, og også i stand til å fokusere og jobbe med dem, kan du starte med
å invitere mennesker på besøk som hunden ikke kjenner. Dersom både gjester
og hund er komfortable i situasjonen kan hunden få samhandle med dem. Det
er derimot en fordel å vente til hunden er rolig og avslappet før den får ta
kontakt med fremmede mennesker.

Sosialisering med fasiliteter og arbeidsområder
Det er en god ide å introdusere hunden til forskjellige steder, slik at den er
forberedt på ulike fremtidig arbeidssituasjoner. Sosialiseringsbesøk bør være
korte og morsomme for hunden. Det som er viktig når du entrer et rom er at du
er trygg og rolig. Det er også fint å avtale med mennesker på forhånd at de ikke
skal ta kontakt med hunden din, slik at det er lettere for hunden å holde seg rolig
og fokusert. Hunden bør bli kjent med lukten i rommet (særlig i medisinske
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fasiliteter eller omsorgsboliger som kan ha intens lukt), forskjellige overflater
og ukjente gjenstander (rullestoler, rengjøringsutstyr eller ulike typer vogner
kan for eksempel være skumle).
Ideelt for sosialiseringen er om hunden lærer å takle slike situasjoner og
tilegner seg behagelige og trygge erfaringer. Akkurat som på lekeplassen
må prosessen gjøres gradvis. Ved første besøk kan dere være i nærheten av
området og kanskje så vidt gå innom. Ved det andre besøket kan man kanskje
gå inn og være der et par minutt. Ved det tredje besøket kan man, dersom
hunden er klar for det, gå inn på rommet og leke/trene, kanskje kan den også få
lov å si hei til noen få og vennlige mennesker. Dessverre er det ikke alltid man
har anledning til slik tilvenning til «arbeidsplassen». Ofte, og særlig med en
valp, vil det være flere (personell og brukere) som ønsker å si hei eller klappe
hunden. Det kan fort bli for mange opplevelser på en gang, spesielt for en valp.
I verste fall kan besøket kan ha motsatt effekt.
Det er ingen magisk oppskrift på sosialisering. Det er en gradvis prosess basert
på samspill mellom hund, eier/hundefører og omgivelsene. Dersom man som
eier ønsker å stille høye krav til sin hund og at hunden skal bli dyktig i sin jobb,
er det først og fremst viktig at man stiller krav til egen kompetanse, og at eier
evner å forstå hunden og responderer på dens atferd og behov.
Anbefalt lesing:
“The dog. A Natural History” Ádám Miklósi (2018)
“Attachment to pets” Henri Julius, Andrea Beetz, Kurt Kotrschal, Dennis Turner, Kerstin
Uvnäs Moberg 2012
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KAPITTEL 5.

Ulike hunderaser og hundetyper
i dyreassisterte intervensjoner
Skrevet av Dr. Christine Olsen og Line Sandstedt
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Dyreassisterte intervensjoner kan oppleves utfordrende for hunden. Å være
nær og sammen med klienter i ulike aldre over tid, er slitsomt og utmattende.
Derfor er det ikke alle hunder som er egnet for disse utfordringene (se kapittel
«Å velge hund for dyreassisterte intervensjoner»).
I dag finnes det rundt 400 hunderaser i verden (Parker et al. 2017), og ingen av
disse er født til å bli DAI-hunder. Deres egnethet er avhengig av den enkelte
hunds personlighet. Blant voksne hunder finnes det individer innenfor alle
raser som kan passe godt til denne type arbeid (Nawarecka-Piątek et al., 2016).
Det er derimot viktig å være nøye når man skal velge valp. Valper er stort sett
søte og trivelige og kan virke velegnet for dyreassistert intervensjoner, men
når de vokser og modnes kan rasetypiske egenskaper og personlighet utviklet
seg slik at de ikke lengre er egnet for dyreassistert intervensjoner.
Forskning viser at det er ganske store forskjeller mellom hunderaser. Den
svenske kennelklubben har dokumentert raseforskjeller i sosialitet, frykt og
aggressivitet (Svartberg & Forkman, 2002, Svartberg et al., 2005). Parker
et al. (2004) vurderte 85 raser i sine studier. Forskerne fant at raser som
hadde relativt høy likhet i genetisk struktur også viste mange av de samme
atferdstrekkene, for eksempel når det gjelder aggresjon mot kjente og ukjente
hunder og mennesker (Duffy et al., 2008).
Serpell & Hsu (2005) fant at raser som ble avlet for gjeterarbeid også har
en tendens til å skåre høyere på “treningsevne” enn utstillingsraser. Hunder
som er avlet for å samarbeide med mennesker (blant annet gjeterhunder), og
som typisk jobber mye med visuell kontakt med sin menneskelige partner, var
bedre til å følge menneskelige tegn enn andre mer selvstendige og uavhengige
raser (f.eks. sledehunder og vokterhunder) (McKinley og Sambrook 2000;
Gácsi et al. 2009; Wobber et al., 2009).
Når det gjelder hunder har de fleste mennesker en eller annen form for
preferanse når det kommer til hvilken type eller rase de foretrekker. Alle
raser har egenskaper som kan oppleves positive og negative, og ingen rase er
generelt bedre enn en annen. Det avhenger av hva hensikten med hundeholdet
er. Hvis målet er å jobbe med dyreassisterte intervensjoner er det tilrådelig
å velge mellom raser som er avlet for å samarbeide med mennesker. Hunder
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som ønsker å leke med mennesker og som lærer fort og enkelt vil gjøre best
nytte for seg i DAI-arbeid. I tillegg er det smart å velge blant raser som typisk
er mentalt sterke, og som håndterer uforutsigbare bevegelser, høye lyder
og ulike miljø (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Hunder som er spesielt
avlet for jakt, beskytte hjem, eiendom og mennesker, eller som skal skremme
fremmede eller bekjempe hunder/andre dyr, er vanligvis ikke egnet for arbeid
i DAI (Nawarecka-Piątek et al., 2016).
Man må også ta hensyn til hva slags intervensjoner vi ønsker at hunden skal
delta i. Er det ønskelig at hunden skal være aktiv i intervensjonen, eller er
behovet en hund som kan slappe av i en sofa og være rolig rundt en pasient?
Ønsker vi en hund som kan hente objekter (apportere), og som vil samarbeide
med klienter og elever, eller er det viktig at hunden bare er til stede i rommet?
Dersom målet med DAI er å gjøre miljøet trygt, og samtidig få klienter eller
elever til å føle seg rolige og trygge i situasjoner der de opplever stress, kan en
vennlig hund med lavt energinivå bidra til å skape større komfort for klientene.
Dersom man derimot ønsker å jobbe med selvtillit kan det være en fordel å ha
en hund med høyere energinivå. Det kan bidra til å øke følelsen av vellykkede
prestasjoner, moro og glede, og motivere klienter eller elever til å jobbe med
utfordrende situasjoner. Samtidig er det viktig at hunden ikke er stresset, og at
den kan slappe av sammen med klienten/eleven og har evne til å være rolig ved
behov. Raser som er egnet for dette formålet er typisk avlet for å samarbeide
tett med mennesker, og også oppholde seg nært mennesker i hverdagen på en
avslappet og avbalansert måte.
Arbeidsfasilitetene DAI-arbeidere jobber i er ofte ganske
stille, og en hund som bjeffer skarpt kan utløse stress blant de
andre som bor og jobber der. Mange av klientene og elevene
er også følsomme for lyd. Det er derfor ønskelig at terapi- og
skolehunder skal være rolige uten for mange tilløp til plutselig
og høy lyd. Å velge en rase som ikke uoppfordret lager mye støy
er med på å forenkle jobben med hunden og menneskene i DAI.
Etter man har landet på rasevalg hos hund er neste steg å bestemme hvilken
type personlighet det er ønskelig at hunden skal ha. Selv om raser har typiske
atferdsmessige trekk som er generelt for rasen eller typen hund, så vil likevel
mentalitet og personlighet variere mye innad i en rase. Svartberg, Tapper &
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Temrin (2005) fant forskjeller i personlighet innenfor raser, hvor utvelgelse
for bruk i utstilling korrelerte positivt med sosialitet og ikke-sosial frykt, og
negativt med leking, nysgjerrighet og aggressivitet. Utvelgelse for bruk som
arbeidshund var derimot positivt korrelert med leking og aggressivitet.
Så hva med blandingshunder? Det kan være vanskelig å forutsi den fremtidige
oppførselen for blandingsraser. Dette gjelder både i forhold til mentalitet og
egenskaper. For eksempel skiller en engelsk setter (fuglehund) seg fra en
schäferhund, ikke bare på grunn av fugleinteressen, men disse to rasene har
flere ulike egenskaper. Når det gjelder valper av renavl, kan vi til en viss grad
forutsi deres personlighet når de vokser opp, men med blandingshunder vil det
ikke være mulig å si noe om deres personlighet som voksne. Turcsán et al.,
(2017) rapporterte at blandingshunder ofte fremstår som mer engstelig og mer
stresset enn renrasede hunder. Blandingshundene var også mindre sosiale med
andre hunder.
Hundens kjønn vil også være av betydning, noe forskning viser. Hart &
Hart (2017) fant at hannhunder ble forbundet med å være mer aggressive
mot familiemedlemmer, og viste mer territorielt forsvar og
aggressivitet mot andre hunder. Hannhunder scoret også høyere
på bjeffing, biting og aktivitetsnivå, og hadde høyere potensial
som vakthund. Tispene viste seg å være enklere å trene og viste
oftere behov for kjærlighet og omsorg. I mange land i Europa
og resten av verden er det vanlig å sterilisere/kastrere hunder
av begge kjønn. I Norge er det ulovlig å kastrere/sterilisere dyr
dersom det ikke finnes en klinisk og/eller helsemessig årsak som
tilsier at hunden får det bedre av inngrepet. Det er heller ikke et
problem å jobbe med DAI selv om hunden har intakte kjønns- og
forplantningsorganer. Det finnes ulike måter å løse utfordringer
på, og bruk av f.eks. tispetruse ved løpetid kan generere både
interessante og morsomme samtaler. Noen tisper kan bli påvirket mentalt og
vise noe atferdsendring i løpet av løpetiden, men dette gjelder sjeldent lengre
enn noen få dager. Dersom hunden blir svært påvirket i løpetiden bør du vise
hensyn og gi hunden fri fra arbeid noen dager.
Det er smart å reflektere over størrelsen på hunden du skal jobbe med. Svært
små hunder kan ha lettere for å bli skadet av barn og uforutsigbare klienter
(Nawarecka-Piątek et al., 2016). Det har for eksempel oppstått situasjoner hvor
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små hunder har blitt klemt eller holdt fast av klient, og mer enn to personer
måtte hjelpe til for å slippe løs hunden.
Fordelene med små hunder er at
de er søte, ser sjeldent skumle
ut og færre mennesker er redde
for dem. I tillegg har mennesker
ofte et intuitivt behov/ønske om
å ta vare på skapninger som er
mindre enn seg selv, og dette kan
en liten hunds fysiske sårbarhet
gjerne invitere til. Små hunder
er også enkle å ta med seg på
offentlige steder, de tar ikke mye
plass og kan løftes og bæres.
Hvis det for eksempel regner mye
så kan du ta hunden inn under
jakken din og bære den inn på
institusjonen. Slik unngår du å ta
med deg en møkkete og våt hund
inn på arbeidsplassen. Med en
større hund er slike situasjoner
mer upraktiske. Det kan også
være enklere å plassere en liten
hund ved en sengeliggende
pasient. Det er mange hensyn og
perspektiv å se hundens størrelse
fra, og enkelte klienter kan også
foretrekke det ene eller det andre.
Noen er mindre begeistret for
små hunder og foretrekker en
«ordentlig» hund av litt størrelse,
mens for andre er en liten hund
midt i blinken.

Større hunder kan være tunge, og
de tar mer plass. I flere institusjoner
er det begrenset plass, og da kan
det være utfordrende å ta med
en stor hund. Mange av de store
og tunge rasene er heller ikke
avlet for å jobbe med mennesker,
men har sin opprinnelse som
vokterhund. Vokteratferd kan
gjøre det vanskelig å lære hunden
ulike oppgaver som de skal gjøre
sammen med klientene. Størrelsen
alene kan også gjøre at enkelte
mennesker er redde for dem, og
noen av rasene sikler mye. Selv om
man bruker håndklær og tepper for
å minimere ulempen vil det være
enkelte mennesker som opplever
situasjonen som ubehagelig.
Dette kan føre til negative
erfaringer med intervensjonen
(Nawarecka-Piątek et al. 2016).
Fordelene med store hunder er at
de kommer mer i øyehøyde, de
kan legge hodet i fanget, bidra til
at klienter føler seg trygge og de
kan motivere til økt selvtillit hos
klienter. Større hunder har også
større overflate å ta og stryke på,
og man kan få følelsen av å kose
med en «bamse».

Raser med mye/lang pels er ofte svært tiltalende og populære blant klienter og
elever. Å berøre den myke pelsen oppleves ofte avslappende og tilfredsstillende.
Slike hunder trenger mye pelspleie dersom de skal implementeres i DAI. De er
også følsomme ovenfor varme og er mer utsatt for varmestress, noe som kan
62

redusere motivasjonen og evnen til å jobbe i en institusjon der temperaturen er
for høy for deres komfort.
Hvordan klienter eller elever oppfatter hunden er ofte basert på tidligere
erfaringer med rasen eller lignende hunder. Kultur og sosiale normer vil også
påvirke hvordan folk reagerer på forskjellige hunderaser. Klienter og elever
reagerer ofte annerledes på en rottweiler enn på en golden retriever, og på en
schäferhund og en puddel. Avhengig av formålet med intervensjonen kan det
være både en fordel og en ulempe å jobbe med en schäferhund, og dette må
derfor kartlegges og vurderes etter behov. Dersom målet med intervensjonen
er å forbedre selvtilliten og følelsen av mestring hos en tenåringsgutt, kan en
schäferhund være en hensiktsmessig rase å bruke. Dersom målet er økt omsorg
og empati kan en mindre hund, som f.eks. chihuahua, være mer aktuelt.

Allergivennlige hunder?
Det finnes ingen allergivennlige eller allergifrie raser.
Vredegor et al. (2012) konkluderte med at det ikke finnes
noe bevis for klassifisering av visse hunderaser som
“hypoallergene” (ikke-allergifremkallende). I denne
studien fokuserte forskerne på nivået av Can f 1, det store
hundeallergenet, og oppdaget at variasjonene mellom raser
er små sammenlignet med variasjonen innenfor samme rase.
Den allergiske reaksjonen skyldes proteiner i kjæledyrets
flass, spytt, hår eller urin. Proteiner er små partikler som
blandes med støv i luften og forårsaker allergiske reaksjoner
når de inhaleres eller kommer i kontakt med huden. Når
dyret slikker seg, kan allergenene i spyttet feste seg på pelsen og deretter
til møbler, klær og andre tekstiler. Det er derfor ikke sikkert at en allergisk
reaksjon skyldes pelsen som befinner seg i nærheten, selv om det kan være
enkelt å ty til den konklusjonen først.
Allergi er svært komplekst. Noen kan reagere allergisk på én hund, men ikke
på en annen hund av samme rase. Andre tåler enkelte hundetyper bedre enn
andre. Det eneste vi kan si noenlunde sikkert er at man reduserer allergennivået
ved å gi hunden et bad. Hodson et al. (1999) fant at vasking av hunden to
ganger i uken reduserer hundens allergennivå.
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Gatehund/shelter dogs
Generelt anbefales det ikke å bruke gatehunder eller såkalte “shelter dogs”
i dyreassisterte intervensjoner. I den første boken «Animal Assisted Activities
with Dogs - Guideline for basic requirements & knowledge» (Wohlfarth &
Sandstedt, 2016) beskrives nødvendigheten av et godt grunnlag for hunden
opptil flere ganger. Dette gjelder alt fra valg av oppdretter og oppdretters valg
av foreldredyr, til sosialisering av valpene, og tilrettelegging og planlegging
av trening slik at hunden skal fungere best mulig i hverdagen.
Det er også viktig at hundene som benyttes til DAI-formål er følelsesmessig
stabile (se kapitlet om mentalitet). Ifølge Wells og Hepper (2000) og Modelli
et al. (2004) er det ikke uvanlig at gatehunder/shelter dogs har alvorlige
atferdsproblemer, og ofte blir hundene returnert der de kom fra. Et mål
i dyreassisterte intervensjoner bør være å bringe helse og trivsel sammen, og
det gjelder alle involverte parter. En høy andel gatehunder/shelter dogs har
opplevd traumer og har store atferdsproblemer, og slike hunder fortjener først
og fremst en eier/familie som kan gi hunden trygghet og kjærlighet. På grunn
av emosjonell bagasje og negative erfaringer kan det fort blir for krevende
for gatehunder/shelter dogs å jobbe med ulike klienter og/eller elever.
Forventninger og press kan også ødelegge intervensjonen for en hund som har
opplevd traumer i livet.
Prosessen med rasevalg er omfattende, og man har aldri noen garanti for
resultatet. Dersom man likevel bruker tid og gjør nøye vurderinger legger
man et solid grunnlag, og sjansen for å lykkes blir større. Til slutt er det også
viktig at man velger en rase som passer til sin egen personlighet, interesser
og hverdag. Som eier skal man tilbringe mye tid sammen med hunden, og
da er det viktig å etablere et trygt og godt forhold for å kunne utføre god
praksis i dyreassisterte intervensjoner. Det kommer fortrinnsvis når hunden
også passer til eiers personlighet.
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KAPITTEL 6.

Å forstå og vurdere hundens atferd
Skrevet av Magdalena Nawarecka-Piątek
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Kommunikasjon
Når det er snakk om hundens kommunikasjon er det viktig å huske at hunder er
svært sosiale dyr. De forstår kroppsspråk hos både andre hunder og mennesker,
de har ulike måter å kommunisere med mennesker på, og de kan svare på ulike
signaler vi sender ut (Lakatos et al., 2009).
For å få en bedre forståelse av kommunikasjonen mellom mennesker og dyr
(særlig hunder) må vite hva domestisering betyr. Domestisering er en prosess
der dyr tilpasses, temmes og oppdras i et menneskeskapt miljø. I minst
10 000 år (Pang et al., 2009), men
sannsynligvis så lenge som 32 000
For å lære mer om
år (Miklosi, 2015), har hunder levd
sosial læring kan dere
og samarbeidet med mennesker. Helt
lese: Do As I Do:
siden starten på vår sameksistens
Using Social Learning
har mennesker temmet hunder via
to Train Dogs, by
belønning av ferdigheter, noe som
Claudia Fugazza
gjorde kommunikasjon og forståelse
mellom oss enklere. Gjennom et
Se også på
slikt samarbeid kunne menneske og
hjemmesiden til
hund fungere sammen i flere ulike
The Family Dog Project under fanen
situasjoner.
«publikasjoner», der er det flere
For å oppnå forståelse og
publiserte artikler om dette emnet.
tydelig kommunikasjon må vi
være oppmerksom på hunden. Fokus på hverandre er nødvendig for god
kommunikasjon og utvikling av sosial læring, og det legger grunnlaget for
godt samarbeid. Ved å både selektere for hunder som naturlig tilbyr hundefører
kontakt (avl), og samtidig trene hunden til å være mer oppmerksomme på eier
enn på miljøet rundt – kan man nå sine mål om god kontakt mellom hund og
hundefører.
Forskning av Range et al. (2009) viste at hunder er svært interessert i og
oppmerksomme på menneskelig atferd og oppførsel. Hunder er også i stand til
å forstå vårt kroppsspråk og tyde ulike følelser hos mennesker. Hvis en hund
f.eks. blir usikker eller redd for en person i rullestol kan vi gå foran som et
godt eksempel ved å vise interesse for personen i rullestol. Vi kan snakke med
vedkommende og holde oss nær rullestolen for å demonstrere for hunden at det
er trygt, samtidig som vi viser hvilken oppførsel som er ønskelig i situasjonen.
Hvis kroppen vår er imøtekommende og vårt fokus er på personen, vil trolig
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også hunden nærme seg personen og føle seg tryggere i situasjonen. Gjennom
sosial læring lærer hundene seg å stole på kroppsspråk, tonefall og stemmen
vi bruker når vi nærmer oss ting de synes er skummelt. I tillegg kan vi bruke
blikket vårt som et signal – vi retter blikket direkte mot den personen/tingen
vi søker kontakt med (Met et al., 2014, Wallis et al., 2015). Blikket kan også
brukes som del av en kommando, som en ledetråd for å vise retning eller
person som vi ønsker at hunden skal samhandle med.
Det er derfor nyttig å være bevisst sitt eget kroppsspråk og hvordan en selv
kommuniserer til hunden under intervensjoner og trening. For noen hunder er
det enklere å forstå jobben dersom hundefører bruker et helhetlig kroppsspråk
som signaliserer det hundefører ønsker å oppnå.

Hunder reagerer også bedre på kommandoer eller verbale tegn dersom
hundeførerens kroppsspråk antyder at kommandoen er ment for dem (Gácsi
et al. 2004). Hvis hundefører gir en kommando, men står rettet mot en annen
person, er det ikke sikkert hunden vil utføre oppgaven selv om hunden kan
kommandoordet (Virányi et al., 2004). Det er enklere for hunden å oppfatte
og adlyde en beskjed hvis hundefører er orientert mot hunden, og særlig
i vanskelige situasjoner der det er mye som foregår. Tren inn en god «sitt» og
en god «ligg» som grunnleggende kommandoer. Vi er avhengig av etablerte
grunnleggende kommandoer før vi begynner å trene hunden i mer komplekse
og krevende øvelser. Dersom man har lagt et godt grunnlag med god kontakt
kan man begynne å variere treningen. Legg til rette for at hunden skal mestre
med enkle oppgaver, og forsøk å utvide grunnleggende kommandoer, som for
eksempel «sitt», mens du står i forskjellige kroppsstillinger (sitte på en stol,
ligge på en sofa, stå med ryggen til hunden, osv.). Slike øvelser kan forbedre
både kommunikasjon og gjennomføring av intervensjonene. Dersom det
er ønskelig at hunden skal kunne adlyde andre, må dette øves på. Klienten
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bør posisjoneres imot hunden slik at hunden oppfatter kommunikasjonen
som naturlig. Tilpass situasjonen dersom dette er vanskelig for hunden, og
finn en løsning som fungerer for dere. Et godt råd er å visualisere og gjøre
øvelsene så gjenkjennbare som mulig for hunden. Enkelte klienter (eldre,
funksjonshemmede) kan ha behov for å sitte under en intervensjon, mens
en annen ikke ønsker å ha øyekontakt. I begynnelsen av en intervensjon
kan mangel på forståelse mellom klienten og hunden være frustrerende (for
begge), og et av målene under treningen er derfor at hunden lærer seg å forstå
og kommunisere med ulike typer mennesker.
I tillegg skal hundefører opptre profesjonelt og ha fokus på og
kommunisere med klienten. Dette innebærer at hunden må være
forberedt på å holde fokus på oppgaven og klienten mens hundeførers
oppmerksomhet er delt mellom klienten og hunden.
Dette punktet er sentralt når det kommer til kommunikasjon. Hundefører
har mange ansvar i løpet av en intervensjon. Hundens forståelse og respons
til kommandoer er viktig for gjennomføring av oppgavene, men også for at
hunden skal oppleve mestring i arbeidet. Da er det også viktig at hundefører
observerer hundens atferd underveis, og foretar grep og endringer når det
oppstår utfordrende og stressende situasjoner for hunden. Dersom hunden
reagerer med stressatferd, har den behov for å bli møtt på en rolig og empatisk
måte. Deretter må det legges til rette for at hunden skal klare å håndtere
den stressende situasjonen bedre. Dersom hundefører ignorerer stresseller fryktreaksjoner som hunden forsøker å kommunisere kan hunden bli
hjelpeløs og reagere annerledes neste gang den opplever tilsvarende situasjon.
Hundefører kan derfor med fordel lage testscenarioer for å utforske hundens
atferd i truende/stressende situasjoner. Ved å kartlegge hundens atferdsmønster
kan man bedre legge til rette for god håndtering i tilfeller hvor hunden blir
stresset eller opplever ubehag.
En type atferdsmessig respons til stress er at kroppsholdningen endrer seg og
hunden blir passiv. Dette kan være vanskelig å oppdage fordi hunden mest av alt
forholder seg rolig, og atferden kan forveksles med en hund som er «flink til å
ligge i ro». Det er derfor viktig å kjenne hunden sin godt og være oppmerksom
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på hundens kroppsspråk og kommunikasjon i ulike situasjoner. Det kan med
andre ord virke som at alt går bra, mens det for hunden er mest ønskelig å
komme seg vekk fra situasjonen. En enkelt test for å finne ut av om hunden din
er komfortabel (nok) i en situasjon er å sjekke om hunden tar godbiter og/eller
leker som den vanligvis gjør. Dersom den ikke er mottakelig for mat eller lek
(slik den normalt er) så kan man anta at stressnivået i situasjonen er for høyt.
Les gjerne mer om dette og hundens kroppsspråk i “Animal Assisted Activities
with Dogs - Guideline for basic requirements and knowledge “.

Emosjoner
Som mennesker har også hunder emosjoner, og ny forskning finner stadig flere
likheter mellom mennesker og hunder. Følelsene hunden opplever under en
intervensjon er viktig for hundefører å vite om. Når mennesker (og hunder)
opplever positive følelser forsøker vi å opprettholde disse følelsene gjennom
atferden vår i situasjonen vi er i og interaksjonene vi har med andre. Negative
følelser kan derimot hindre oss fra å utføre en bestemt atferd, eller hvordan
vi ønsker å opptre i en bestemt situasjon. Følelser er ofte assosiert til ulike
situasjoner, miljø og mennesker, og både mennesker og hunder husker følelser
vi har opplevd i lignende situasjoner. DAI-trening og intervensjoner bør derfor
være knyttet til positive følelser og opplevelser, slik at hunden ønsker å være
en del av intervensjonen. Det er altså ikke bare hundens atferd som er viktig
i DAI, men også dens følelser og ønske/lyst/vilje til å samhandle, og hvordan
hunden gir uttrykk for dette.
Gjennom riktig opplæring og positive erfaringer kan hunder forberedes
på mange ulike situasjoner. Likevel skal man være bevisst på at uventede
situasjoner kan oppstå hvor hunden får negative følelser og opplevelser. Jo flere
positive erfaringer hunden får, desto bedre vil den være i stand til å håndtere en
negativ opplevelse. Gjennom belønningsbasert trening kan hundene lære at en
situasjon med fremmede mennesker er forbundet med positiv opplevelser som
lek, kos, mat og oppmerksomhet. Gjennom trening og tilvenning begynner
hunden å utvikle positive følelser knyttet til situasjonen, som i sin tur bygger
en forventning om at positive ting skal skje. Etter positiv opplæring kan vi
dra nytte av disse gode følelsene og gjøre hundene vant til å gjøre en god
intervensjon for alle deltakere. Dersom treningsstrategien derimot er basert
på straff og negative opplevelser kan hunden raskt utvikle negative følelser
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knyttet til intervensjonen. Selv om straff kun blir brukt i enkelte deler av
treningen, f.eks. ved innlæring av at hunden ikke skal hoppe på en person,
er det stor sannsynlighet for at hunden vil ta med følelsen av usikkerhet inn
i flere situasjoner og aktiviteter. Bruk av straff og negative opplevelser frarådes
derfor på det sterkeste.

Det er viktig å sørge for at hunden føler seg trygg og avslappet før vi begynner
å trene eller jobbe med hunden.
Hvordan bygge positive følelser gjennom øktene:
● Bruk positiv forsterkning som primær treningsmetode.
● Sett oppnåelige mål. For høye forventninger kan være frustrerende både
for deg og hunden.
● Ikke press hunden for å stoppe eller hindre en atferd. Det er bedre å forme
riktig atferd og deretter forsterke denne gjennom belønning.
● Vær oppmerksom på hunden og avslutt øktene før den er trøtt og sliten
(spesielt i begynnelsen av treningen og/eller arbeidet). Det er en kunst å
vite når man bør gi seg, tommelfingerregelen er å gi seg når man er på
topp!
● Tren hunden slik at den har positive forventninger. Belønning kommer
i mange former: mat, godbiter, lek, oppmerksomhet og god kontakt med
mennesker.
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Ha fokus på hundens velferd i hverdagen.
Ta vare på hundefører-hund-forholdet og vær en støtte for hunden
i vanskelige situasjoner.
Prioriter kvalitetsmessig god sosialisering for å forberede hunden på ulike
miljø, situasjoner og mennesker.

Empati
Flere hundeeiere mener at hundene deres har empatiske evner, og i Storbritannia
tror hele 64 % av hundeeiere at deres hunder kan føle empati. Forskere har
forsøkt å utforske dette spørsmålet ved hjelp av ulike forsøk og tester. En av
protokollene som først ble brukt på spedbarn ga positive resultater knyttet til
empati hos hund. Hundene lyttet og observerte forskjellige mennesker som
gråt (test), snakket (kontrollgruppe 1) og nynnet (kontrollgruppe 2). Hundene
reagerte annerledes på menneskelig gråt kontra snakking og nynning, noe som
kan indikere empati hos hund. Forskere bruker ulike protokoller og metoder
for å finne ut hvordan vi kan observere empatibasert atferd hos dyr. Spørsmålet
er likevel om det faktisk er empati, eller om det kun er menneskelig tolkning
av resultatene?
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KAPITTEL 7.

Personlighets–egnethetsvurdering
av hunder til dyreassisterte intervensjoner
Skrevet av Dr. Christine Olsen
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Vi har tidligere vært inne på personlighet, og at hunder som skal jobbe
med dyreassisterte intervensjoner må være egnet til formålet. Men hvordan
kan man avgjøre om en hund er egnet eller ikke? Mange organisasjoner
vurderer hundenes egnethet for å jobbe med dyreassisterte intrevensjoner ut
ifra hvor godt de utfører enkle oppgaver som å gå pent i bånd, gjøre triks,
osv. Dette er på en måte forståelig, ettersom lydighet og ulike øvelser har
mye å si for hundetrening, og det er relativt enkelt å evaluere. Selv om
trenbarhet er en egenskap som er viktig for dyreassisterte intervensjoner,
må vi også kartlegge flere dimensjoner av hundens personlighet for å kunne
avgjøre egnethet. Atferdsanalyse krever høyere utdanning innen dyreatferd,
herunder observasjonsteknikk, analyse, standardisering og systematisering.
Evaluering av hundens egenskaper fra flere perspektiv er også viktig, ettersom
dyreassisterte intervensjoner er et tverrfaglig arbeidsfelt.
For å bedre kunne sikre hunder innen dyreassisterte intervensjoner er det i dag
en forskergruppe som jobber med å standardisere en evalueringsprotokoll som
vurderer den enkelte hunds personlighet og dens evne til å bli utdannet til å
jobbe i dyreassisterte intervensjoner (Erasmus+-prosjekt). Protokollen heter
Personality Assessment for Dogs in AAI (PADA) og vil publiseres i løpet av
2020. Her følger et kort utdrag av hva som vurderes og hvorfor.

Testalder
Hunder er individer med hver sin personlighet, og akkurat som hos mennesker
er ikke personligheten fullt utviklet før de når en viss alder. I dyreassisterte
intervensjoner er det ikke bare hunden som beveger seg i menneskets
intimsoner, men også mennesket opptrer i hundens intimsoner. Intimsoner er
individers grenser for hvor nærgående og intim man er komfortabel med å være
i forhold til andre (Aiello & Aiello, 1974). Det er lite forskning på intimsoner
hos hunder, men det er ganske mye angående menneskers intimsoner, og vi
antar at hunder også har disse sonene (MacNamara & Butler, 2010). Alle raser,
uavhengig av om de er oppdrettet for kamp, vokting, jakt eller gjeting, vil være
sosiale og ha små personlige soner som valper og unghunder. Det er fordi de
er avhengige av at noen tar med seg mat, steller dem osv. Når de blir eldre, vil
det personlige rommet utvide seg, avhengig av rasen og hundens personlighet.
Hos mennesker viser forskning at intimsoner er fullt utviklet i en alder av tolv
år (Aiello & Aiello, 1974).
75

Hos mennesker ser man altså at små barn som regel har liten intimsone. Etter
hvert som barna blir eldre, vil intimsonen utvide seg. Hos voksne mennesker
er det store forskjeller i hvor nær andre en er komfortabel med å være. Noen
klemmer alle, selv fremmede, mens andre synes klemmer er både pinlig og
ubehagelig. Dette er individuelt og knyttet til personlighetens utvikling over
tid. Det samme gjelder hos hund. Etter hvert som hunder blir eldre og mer
modne vil etableringen av egen intimsone utvikle seg, avhengig av rase og
individ. Hundene bør derfor være ferdig med sin siste fysiske og psykiske
kjønnsmodning når de blir testet for egnethet til dyreassisterte intervensjoner.
Alderen for dette varierer fra rase til rase. Mindre raser er tidligere utviklet
enn store, noen ganger så tidlig som 14-16 måneder, mens andre (større) raser
utvikles ofte så sent som 2,5 til 3 år.
Det er altså vanskelig å predikere voksenatferd mens hunden enda er ung.
I en metaanalyse om personlighetskonsistent hos hunder fant Fratkin et al.
(2013) at personlighetsdimensjonene aggresjon og underdanig oppførsel for
hunder som ble testet i valpealder og deretter i voksen alder holdt seg stabile.
Frykt og respons på trening var betydelig mindre konsistent enn aggresjon
og underdanighet. Aktivitet ble målt til å være vesentlig mindre konsistent
enn underdanighet, og noe mindre konsistent enn aggresjon (Fratkin et al.,
2013). Blant voksne hunder var det ikke vesentlig variasjon i konsistensen
av personlighetsdimensjoner. Når det gjelder voksne hunder kan dette
dermed bety at det en test viser sannsynligvis vil gi samme resultat når du
tester hunden på nytt (Fratkin et al., 2013). Det må imidlertid understrekes at
personlighetsdimensjoner også kan bli påvirket av miljø, sosial manipulasjon
og generelle endringer i hundens utvikling (Fratkin et al., 2013).

Egenskaper å se etter i en personlighetstest
Egenskaper klassifiseres ofte som ulike personlighetsdimensjoner.
Personlighetsdimensjoner som er relevante for dyreassisterte intervensjoner er
frykt, sosialitet, aggresjon, selvsikkerhet, aktivitet og trenbarhet.

Frykt
For hunder som arbeider i dyreassisterte intervensjoner er frykt den viktigste
egenskapen å ta hensyn til. Frykt er en følelsesmessig tilstand som er avgjørende
for overlevelse hos alle dyr, men stor grad av frykt kan føre til betydelige
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velferdsutfordringer for hunden. Frykt kan dessuten føre til bitt og skader,
som ikke under noen omstendigheter skal forekomme under dyreassisterte
intervensjoner.
Frykt kan kategoriseres som sosial og ikke-sosial frykt. Sosial frykt er frykt for
ukjente mennesker og hunder (Sarviaho et al., 2019). Hunder som vurderes for
arbeid innen dyreassisterte intervensjoner skal ikke være redd for mennesker
eller andre hunder. Den ikke-sosiale frykten handler om redsel/usikkerhet overfor
gjenstander, nye situasjoner, ulike miljø, og så videre, og kan gi utslag i for
eksempel frykt for høye lyder, glatte overflater og lignende. (Sarviaho et al., 2019).
Hunder som viser sterk frykt ovenfor ukjente mennesker, nye miljø og/eller
situasjoner, anses for å ha tegn på generalisert frykt (Sarviaho et al., 2019).
Traumer, manglende sosialisering, mangelfull omsorg og trening basert på
straff, er kjente risikofaktorer for frykt hos hunder. Samtidig har frykt et høyt
arvelighetsestimat, noe som innebærer at egenskapen også har en betydelig
genetisk komponent (Sarviaho et al., 2019).
Hunder varierer i sin respons på nye situasjoner og ukjente mennesker, med
reaksjoner som strekker seg fra ekstrem frykt til høy sosialitet og nysgjerrighet
(Sarviaho et al., 2019). Hunder som arbeider med dyreassisterte intervensjoner,
burde være i den siste kategorien og betegnes som svært sosial og nysgjerrig.

Sosialitet
Sosialitet er en del av hundens vilje og ønske om å samhandle på en god
måte med fremmede under ulike forhold, og er helt essensielt i arbeid med
dyreassisterte intervensjoner. Vi ser ofte at mennesker kan misforstå hunder
som opptrer med en underdanig atferd. Noen tolker signaler fra en hund som
hopper opp eller slikker folk i ansiktet som veldig sosial og omgjengelig. Dette
kan imidlertid være signaler om at hunden behøver støtte i situasjoner de føler
seg ukomfortable i, som i sin tur betyr at de egentlig føler frykt/usikkerhet.
Når man tester hundens egnethet for dyreassisterte intervensjoner er det altså
viktig at man er i stand til å vurdere hundens atferd korrekt. Målet med PADA
er at verktøyet skal være både valid og reliabelt.

Treningsvillighet
Respons til trening handler om i hvilken grad hunden er villig til å jobbe med
mennesker, tar initiativ til lek og hvor raskt de lærer nye ting. Selv om praktiske
ferdigheter er irrelevante når man vurderer hundens evne til å bli opplært for
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dyreassisterte intervensjoner, må hunder som skal jobbe med dyreassisterte
intervensjoner kunne lære seg bestemte ferdigheter som er relevante for de
oppgavene de skal gjøre med klientene i fremtiden.

Aggresjon
Aggressivitet er et trekk vi ikke ønsker å se hos hunder som arbeider
i dyreassisterte intervensjoner. Hunder kan vise aggressiv oppførsel i ulike
situasjoner. Derfor er det også viktig å vurdere hundens potensiale for
aggresjon i forskjellige situasjoner, som for eksempel passering av ukjent
hund, ressursforsvar og bitehemming. Aggresjon mot andre hunder er uønsket.
Aggresjon mot andre hunder vil være negativt for hunden som det vises
aggresjon mot, og mennesker som er i nærheten kan også blir påvirket av en
hunds aggressive atferd. Det kan være skremmende å observere hunder som
utagerer mot hverandre. Dette gjelder også når hundene er på lang avstand, og
det kan til og med oppleves traumatisk å være vitne til en slik hendelse.

Ressursforsvar
En hund kan forsvare sine ressurser (mat, leketøy, eier og mer) med et
blikk, truende kroppsspråk, bjeffing, knurring, napping og biting. Det er
ikke akseptabelt å bruke hunder som forsvarer sine ressurser i dyreassisterte
intervensjoner.

Bitehemming
Sosialiserte valper vil tidlig bli oppmerksom på at bitt kan skade andre, for
eksempel gjennom lek med søsken, lekebiting på menneskets hånd, etc.
Hunder lærer fort og har som regel en motvilje mot å bite folk. Dette er
noe av grunnen til hvorfor bitt på mennesker vanligvis ikke forårsaker stor
skade. Likevel kan bitt forekomme, og dette er en svært viktig vurdering for
sikkerheten i eventuelle konflikter, også mellom hund og menneske. Enkelte
hunder kan reagere på ubehag, forsvare ressurser eller uttrykke usikkerhet ved
å nappe eller bite lett på det som forårsaker forstyrrelsen. Slike advarsler er
ikke farlige, men for en hund som arbeider med DAI er det helt uakseptabelt.
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Selvsikkerhet
Selvsikkerhet defineres som individets tendens til å nærme seg nye/fremmede
objekter og i hvilken grad de er villig til å ta risker. Forholdet mellom skyhet –
selvsikkerhet er korrelert med sosialitet med fremmede, lekenhet, motivasjonen
for å springe etter, utforskning og fryktløshet. Det er både raseforskjeller og
kjønnsforskjeller når det kommer til selvsikkerhet, hanhunder har for eksempel
større selvsikkerhet enn tisper (Svartberg & Forkman, 2002).

Aktivitet
Aktivitet er hundens motoriske aktivitet eller generelle aktivitetsnivå. Hunder
med høyt aktivitetsnivå kan ha lett for å bli forstyrret av miljøet rundt seg, og
dermed ha vanskelig for å holde fokus over tid. Hunder med høyt aktivitetsnivå
kan også ha problemer med å sortere hva som er viktig og relevant å få med seg
av hendelser og aktiviteter i sin umiddelbare nærhet. Dersom aktivitetsnivået
blir for høyt kan hunden reagere på alt som skjer rundt den. Hunder som
arbeider i dyreassisterte intervensjoner bør ikke la seg distrahere av annet
personell, lukter eller andre forstyrrelser. Når vi jobber med dyreassisterte
intervensjoner er det viktig at dyrets atferd er forutsigbar, og vi må kunne vite
hva vi kan forvente av hundens atferd og reaksjoner. Å kunne skille mellom
å være rolig og aktiv er en viktig egenskap for en hund som arbeider med
dyreassisterte intervensjoner.

Konklusjon
I arbeid med dyreassisterte intervensjoner må vi vurdere både arv og miljø. Å
forberede en hund til å jobbe med dyreassisterte intervensjoner er mer enn å
trene hunden etter at den har blitt voksen. Det er også viktig å forstå og følge
med på hundens oppvekst og utvikling. For å optimalisere sjansene for å ha
en god partner i dyreassisterte intervensjoner bør man ta hensyn til følgende:
●
●
●

Velg en rase som er åpen og vennlig ovenfor mennesker, og som er avlet
for å ha fokus på menneskelige kontakt.
Velg en hund fra foreldre som ikke har noen signifikante atferdsproblemer.
Pass på at valpen har hyppige og positive erfaringer med mennesker mens
de bor hos oppdretteren.
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●
●
●

Sjekk om valpen har god kontakt med en stabil mor og søsken.
Ta valpen hjem i riktig alder, ikke for tidlig (ikke før 8 uker).
Når du tar valpen hjem, opprett et så godt miljø som mulig.
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Praktisk læringsteori
Skrevet av Line Sandstedt
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Trening til dyreassisterte intervensjoner
For at DAI skal fungere er det en forutsetning at vi har med oss veloppdragne
hunder som kan samarbeide med ulike mennesker inn i intervensjonene. En
hund som vet hva som forventes av den vil som regel bli mer fokusert, og dette
kan i sin tur forhindre at hunden blir distrahert (VanFleet & Faa-Thompson,
2017). Å holde fokus vil også hjelpe hunden til å føle seg trygg, noe som
fremmer god dyrevelferd.
Forskning viser at mengden erfaring en hund har med menneskelig atferd og
øvrige treningssituasjoner påvirker hvordan de kommuniserer med mennesker
(Range & Virànyi, 2017). For en hund som arbeider med DAI betyr dette at
deres hundefører må være til stede for å støtte og hjelpe hunden om nødvendig.
I en studie gjort av Dyrebar Omsorg i Norge registrerte man at DAI-hunder har
en tendens til å se på eier/hundefører når de ikke forstår hva klientene vil at de
skal gjøre (Olsen & Myren, 2011).
Studier har også funnet at hunder som kun hadde grunnleggende lydighetstrening
var mindre proaktive problemløsere enn hunder som hadde blitt trent mye i en
hundesport, og hunder som hadde fått mer trening, kommuniserte annerledes
med mennesker (Marshall-Pescini et al., 2009, Osthaus et al., 2003, 2005;
Range et al., 2009). I mer omfattende forskning er det i tillegg vist at en hunds
læringsevne varierer med rase, oppdragelse, erfaring, m.m. Hunder evner å
tilpasse seg raskt, og de kan lære å svare på signaler knyttet til de belønningene
de vil ha.
Hunder har et godt utviklet emosjonelt system (Hallgren, 2015). For
hundeførere betyr dette at det er viktig å være oppmerksom på hundens
følelser i treningssituasjonen. Hunden vil lære av følelsene den opplever, noe
som innebærer at dersom hunden din føler seg trygg i en situasjon vil den
trolig også føle seg trygg i en lignende situasjon i fremtiden. Når vi vet at
hunders følelser er tett knyttet til erfaringene de gjør seg, og fordi vi kan bidra
til å forme disse erfaringene, bør det alltid være et mål at alle DAI-hunder skal
oppleve glede og tilfredshet i sitt arbeid med klienter.
Som nevnt tidligere er belønningsbasert trening svært viktig for hunder som
arbeider med DAI. Belønningsbasert trening handler om å belønne ønsket
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atferd. På den måten kan vi øke sannsynligheten for at hunden viser ønsket
atferd i en situasjon, og på sikt også i nye lignende situasjoner. Du kan lese mer
om dette I boka «Animal Assisted Activities with Dogs - Guideline for basic
requirements & knowledge».
Hunder som jobber med DAI bør vite hvordan de skal oppføre seg både
i trening, arbeid og i hverdagen. Øvelser som hundene bør kunne inkluderer:
●
●
●
●
●

Gå pent i bånd
Sitt og bli
Ligg og bli
Inkalling
Hilse pent på mennesker

God hverdagslydighet
Dersom du lærer hunden din gode vaner i hverdagen gjør du livet enklere for
både hunden og deg selv. Dette er spesielt viktig for hunder som er impulsive,
for i DAI må hundene kunne kontrollere og håndtere sine impulser. Hunder
vil kunne bli bedre på impulskontroll gjennom trening. Som hundefører med
en impulsiv hund bør man derfor benytte enhver anledning (hverdagslige
situasjoner) til å trene på dette. Eksempelvis kan det være lurt å lære hunden
å sitte/vente før den har lov til å gå igjennom en dør, før den får hilse på
mennesker, eller før den skal få noe den vil ha. Å gå rolig og pent i bånd er
også god impulstrening. Dersom denne opplæringen starter i ung alder blir
det lettere for den voksne hunden å vite hva den skal gjøre og hva som er
forventet av den i ulike situasjoner. All trening i ung alder bidrar til at hunden
blir flinkere på å generalisere – altså at den bruker erfaringer og lærdom fra én
situasjon over i en annen.
Flere av disse øvelsene, som for eksempel det å sitte og vente på å få lov til å
gå gjennom døren, vil det være enkelt å lære valpen ganske tidlig. Hvis valpen
ønsker å gå ut døren kan man holde i dørhåndtaket og vente på at valpen setter
seg før døren åpnes. Dermed lærer valpen at når den setter seg så åpnes døren
og den kan gå ut. Denne praksisen er basert på Premacks prinsipp, hvor en
lite sannsynlig atferd kan forsterkes av at hunden får mulighet til å utføre en
mer sannsynlig atferd (Lindsay, 2001). I dette tilfellet vil altså hunden sitte og
vente (lite sannsynlig atferd) fordi den får gå ut (mer sannsynlig atferd).
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Når hunden har forstått prinsippet om å sitte til døren åpnes kan det være
smart å utvide treningen til også å omfatte et kommandoord (f.eks. «ja», «fri»,
eller «vær så god») før hunden får lov til å gå ut døren. Hvis hunden løper til
døren med en gang du er i ferd med å åpne den kan du bare lukke den igjen.
Når valpen stopper og setter seg ned, kan du prøve å åpne døren på nytt. Hvis
valpen fortsetter å sitte, kan du gi hunden fri-kommandoen. Fri-kommandoen
må gis tidlig de første gangene. Når valpen har koblet fri-kommandoen med at
den får gå ut døra kan man legge inn en liten forsinkelse i kommandoordet slik
at hunden etter hvert venter med å gå ut til kommandoordet er gitt.
I øvelser som krever impulskontroll (venting) er det en god idé å lære
inn en fri-kommando (“ok, nå kan du gå”). Dersom valpen blir sittende
og ikke forstår at det er greit å gå så kan man kaste en godbit på den
andre siden av døren samtidig som at utløserkommando gis. For flere
råd, se neste del om «gå pent i bånd».
Ved oppstart av DAI-trening bør hunden kunne grunnleggende øvelser.
Dette er årsaken til at de grunnleggende øvelsene beskrives først her
i boka. Ved innlæring av impulskontroll, gå pent i bånd med mer, er det mange
mennesker som bruker negativ forsterkning og positiv straff. Dette er ikke
tilrådelige metoder for hunder som skal jobbe innen DAI. Det frarådes på
det sterkeste å påføre straff ved innlæring av øvelser til hund, da det først og
fremst er uetisk, og at dette kan gjøre hunden usikker, fryktsom, at hunden får
manglende tillit til hundefører og vise mindre initiativ i arbeid og lek.
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Gå pent i bånd
(bånd på ca. 1,5 meter)
I starten av opplæringen bør valpen belønnes for å gå pent ved hundeførers
side. Dersom valpen er ung og ikke har begynt å trekke i båndet kan det være
lettere å lære den hvordan gå pent ved vår side. Belønn derfor valpen for å gå
ved siden av deg. Når du endrer retning, ta kontakt med valpen og oppfordre
den til å følge deg. Skift retning ofte og belønn valpen for å gjøre det du
vil at den skal gjøre. Begynn på et trygt og rolig sted med få forstyrrelser
(gjerne inne, hjemme). Etter hvert som valpen lærer hva som forventes av
den kan man øke vanskelighetsgraden og legge til forstyrrelser. Inntil hunden
har lært hva å gå pent i bånd innebærer, bør alle turer med hunden inneholde
et par treningsøkter med denne øvelsen. Ha korte og mange treningsøkter,
gjør det morsomt, og legg til rette for valpens suksess. Og husk, avslutt når
hunden gjør det bra! En avslutning på topp etterlater hunden med et positivt
minne og ønske om å jobbe mer. Dette er å foretrekke framfor at hunden blir
sliten, ufokusert og mister arbeidslysten. Da frister ikke nødvendigvis neste
treningsøkt like mye. Hvis valpen etter hvert blir veldig ivrig og oppspilt
når du tar frem båndet, legg det bort og vent litt. I slike situasjoner begynner
valpen å få forventinger om hva båndet innebærer, og da kan det være lurt å
vente til valpen er litt roligere før man går ut.
Det er ikke alltid vi har tid til å trene på at hunden skal gå pent
i bånd, da kan du ta en sele på hunden. Om du gjør dette
konsekvent; trener på å gå pent i bånd når hunden har på
halsbånd og setter på sele når du ikke har tid til å bry deg med
hvordan hunden går, vil hunden etter en stund knytte halsbåndet
til det å gå pent i bånd og når den har på selen igjen gjør den litt
som den ønsker.

Hunder som allerede trekker i båndet
Dersom man har en hund som allerede trekker i båndet, er det mulig å avlære
det. Hver gang valpen/hunden trekker i båndet for å komme frem, stopper
hundeeier fysisk opp eller begynner å gå motsatt vei. Når hunden ser på/følger
hundefører og kommer ved siden av fører, kan man begynne å gå framover
igjen. Gjenta prosedyren når hunden begynner å trekke igjen.
For hunden handler belønningen om å få lov til å gå framover. Ofte krever
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ikke denne metoden godbiter eller annen ytterligere belønning, ettersom å
gå framover på tur er belønning nok i seg selv. Vi ønsker derimot at hunden
skal gå i et normalt tempo uten å trekke, og signalet fra hundefører blir at
turen framover stopper når hunden er for ivrig og drar i båndet. Dette skaper
motivasjon for å gå roligere i båndet, da dette er den ønskelige atferden som
gir belønningen (gå framover). Når hunden går som ønsket er det som regel
tilstrekkelig at hundefører gir verbal forsikring om at dette er ønskelig atferd.
Det er ingen enkel oppgave å være hundre prosent konsekvent under slik
trening. Noen ganger har vi det travelt og vi har ikke alltid tid til trening.
I slike situasjoner kan hunden plutselig oppleve å bli belønnet for å trekke
(belønning for hunden i denne situasjonen er å kunne trekke i den retningen
den vil). Dersom hunden lærer at regelen om å ikke trekke ikke gjelder hver
gang, og at atferden samtidig er tilfeldig belønnet (noen ganger lønner det seg
å trekke, andre ganger ikke), kan hunden i verste fall ende opp med å trekke
enda mer fordi det har lønnet seg før. Bruk heller sele på hunden når du ikke
har tid til å trene, på den måten unngår man å skape frustrasjon og konflikt
over en øvelse.
Det er hensiktsmessig å trene på at hunden skal gå pent i bånd i hverdagslige
situasjoner. Dette gjelder alt fra når hunden har et ønske om å gå i en bestemt
retning eller når den ønsker å hilse på noen, til situasjoner hvor den ønsker
å snuse på noe, følge en lukt eller om den prøver å skynde seg framover. Du
kan også sette opp egne planlagte situasjoner som utfordrer hunden din. For
eksempel kan man trene på å gå pent i bånd mellom to skåler med mat. Legg
godbiter/mat i to skåler med litt avstand til hverandre. Som en ekstra utfordring
kan du også vise valpen at det ligger mat i skålen. Deretter begynner dere å
gå mot skålen og med en gang hunden viser korrekt atferd (tar kontakt med
hundefører), gi hunden fri-kommando, slipp båndet slik at valpen kan løpe
og ta maten i skålen foran deg. Dersom du har tilgang på en hjelper kan også
vedkommende vise valpen at det plasseres litt mat i skålen, og så kan dere
fortsette å gå slik mellom skålene. Hvis du er for sen og valpen begynner å
trekke, kan du snu rundt og begynne å gå mot den andre skålen i stedet, og
deretter belønne valpen for riktig atferd når den tilbyr kontakt.

86

I starten av enhver tur med hunden kan det være lurt og begynne med å gå
pent i bånd. Etter en stund, før du og hunden er utslitt, kan det være en fordel
å fortsette turen med sele på hunden. I tillegg kan det også være lurt å avslutte
turen med at hunden går pent i halsbåndet igjen. Dersom dette blir en vane hver
gang du går tur med hunden og i andre hverdagslige situasjoner, vil valpen til
slutt lære å gå pent i bånd når halsbåndet er på.

Vellykket dyreassistert intervensjon
For å gjennomføre en best mulig og vellykket dyreassistert intervensjon er det
viktig at vi forbereder hunden på oppgaven den skal utføre. Det som er unikt
med hunder i DAI, sammenlignet med andre hundeaktiviteter, er hundens
fokus. I DAI bør hundens fokus være på klienten og ikke på hundefører/eier.
Samspillet mellom klienten og hunden er det som gjør DAI spesielt.

Et eksempel
Hvis klienten for eksempel kaster en apportbukk til hunden, kan vi få følgende
scenarier:
1. Hunden leverer apportbukken til eieren.
2. Hunden leverer apportbukken til klienten.
3. Hunden tar apportbukken og beholder den for seg selv.
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Hva er forskjellen på disse situasjonene?
Det er vesentlig at hunden leverer apportbukken til klienten og ikke
hundeføreren. Dersom hunden leverer apportbukken til hundeføreren eller
beholder den for seg selv vil resultatet av intervensjonen ikke bli optimal. Les
mer om dette i kapittelet om forholdet mellom klient-hund-hundefører.
Hunden må også kunne samhandle med ulike typer mennesker. Samtidig er det
viktig at hundene bare jobber med brukergrupper som de er komfortable med.
I treningen bør du derfor forberede hunden din på å måtte jobbe med klienter
i ulike aldre og med ulike fysiske eller mentale evner.
Forskjellen mellom å jobbe med DAI og med andre hunderelaterte aktiviteter,
er at det er nødvendig å tenke gjennom hundens energinivå. I hundeaktiviteter
som agility, lydighet, spor eller kreativ lydighet er hundenes energinivå ganske
høyt. Mennesker kan derimot bli usikre dersom en hund er for intens, og
følgelig synes at hunden er vanskelig å forutsi. I DAI er det derfor som regel
behov for et lavere energinivå. Energinivået hos en hund kan man jobbe med
og hunden kan lære hvilket energinivå som kreves for ulike intervensjoner.
Arbeidsmiljøet til hunden er også en faktor som sammenfaller med hundens
energinivå, tempo og aktivitetsnivå. Glatte gulv er ikke uvanlig ved institusjoner,
og det bidrar til forenklet rengjøring og vedlikehold. Hvis hunden er rask og
uforsiktig på slike gulv øker risikoen for at hunden skader seg. Arbeidsmiljøet
for hunder som arbeider i terapi eller i skolene kan være ganske utfordrende.
Det er derfor viktig å lære hunden å jobbe med mange forstyrrelser. Hva gjør
hunden din hvis du ber den om å sitte, når det er mange skrikende barn rundt
deg? Lytter hunden på deg mens det er noen som kaller på ham/henne med en
godbit? Hva gjør hunden din hvis noen holder hundens halsbånd mens hun/
ham jobber? Vi kan ikke forberede hunden på alt de kan oppleve i løpet av en
arbeidsdag, men jo flere (merkelige) opplevelser du gir hunden din på trening,
jo mer forberedt vil både du og din hund være ovenfor uventede ting som skjer
i løpet av intervensjonen.

Hvordan trene?
For å lære hunden (og hundefører) grunnleggende trening og læringsteori
for DAI anbefales det å lese boken «Animal Assisted Activities with Dogs
- Guideline for basic requirements & knowledge». Under kan du lese
om hvordan man lærer en hund ulike øvelser som kan brukes i terapi- og
skoleintervensjoner, men først en kort oppsummering fra den første boken.
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Det anbefales å dokumentere og loggføre all DAI-trening og -jobbing i en
treningsdagbok. Ved bruk av en treningsdagbok jobber man mer systematisk,
og hunden kan utvikle seg raskere med større sannsynlighet for bedre kvalitet
på treningen/arbeidet.

Regler for læring (Dennison, 2015):
1. Atferd som belønnes vil mest sannsynlig bli gjentatt. En belønning for
hunden er ikke alltid det vi tenker at den ønsker seg. Dersom hunden din
hopper opp på deg og du gir den oppmerksomhet (positiv/negativ) vil
huden sannsynligvis fortsette å gjøre det samme hver gang du kommer
hjem. For hunden er oppmerksomheten selve belønningen, og det spiller
ingen rolle om den er positiv eller negativ.
2. Atferd som ikke forsterkes over tid vil mest sannsynlig opphøre. Se
eksempelet ovenfor. Når du kommer hjem skal du ikke gi oppmerksomhet
til hunden når den hopper. Derimot kan du gi positiv oppmerksomhet
når hunden slapper av og ikke lengre hopper opp. Over tid vil hunden
forstå hva du ønsker og slutte med hoppingen. Samme respons kan du
forvente når du har lært hunden en kommando, f.eks. «sitt». Dersom du
gradvis glemmer/ikke orker å forsterke hundens atferd når den setter
seg vil hunden etter hvert miste motivasjonen og slutte å respondere på
kommandoen.
3. Når vi har etablert en innlært atferd hos hunden, vil variabel
(uforutsigbar) forsterkning gjøre atferden sterkere. For eksempel: en
dag kommer du hjem og hunden kommer deg i møte hoppende og glad.
Dersom du i denne situasjonen tar imot hunden, selv om den hopper, vil
hunden fortsette å hoppe hver gang du kommer hjem. Du har nå belønnet
hunden, og atferden har blitt forsterket (variabel forsterkning).
For at atferder vi jobber med skal være motstandsdyktig mot ekstinksjon, er
det viktig at vi setter atferden på et variabelt forsterkningsskjema. I tillegg er
det fire viktige faktorer som øker kvaliteten på treningen:
			

Kriterier

			

Timing

			

Kvalitet på belønning

			

Variasjon av belønning
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Kriterier
Kriterier er den usynlige kontrakten vi har med hunden.
Det er atferden vi forventer at hunden utfører før den
får sin forsterkning. Vanskelighetsgraden av kriterier
øker etter hvert som hundens atferd samsvarer med de
kriteriene vi ser etter. Det er viktig å sette de “riktige”
kriteriene under treningen.

Timing
Det er viktig at hundefører markerer (signaliserer) og
belønner den riktige atferden så presist som mulig.
Dersom målet er å lære hunden å sitte er man avhengig av
at hunden faktisk sitter når den får belønningen. Dersom
timingen på belønningen ikke er presis kan man ende opp med å belønne feil
atferd, og da blir resultatet også deretter. Tidspunktet på belønningen har alt å
si for hundens atferd.

Kvalitet på belønning
Ved innlæring bør man bruke en belønning som hunden
anser som svært verdifull. Dette øker hundens motivasjon
og gjør den mer ivrig etter å lære. Hva hunden anser som
en svært verdifull belønning er individuelt, det avhenger
av hva som aktiverer hundens motivasjonssystem og kan
variere mellom miljø og situasjoner. Belønninger kan
være sosial kontakt, mat, godbiter, lek, å løpe fritt, eller noe relatert til miljø.
Ved å jobbe med hunden lærer man bedre hvilke belønninger som fungerer
best i ulike situasjoner. I boken «Animal Assisted Activities with Dogs Guideline for basic requirements & knowledge» stilles også spørsmålet: «Er
en “belønning” alltid en forsterker?»

Variasjon av belønning
I treningen bør man også reflektere over hvordan
belønningen brukes. I begynnelsen belønner man
hunden hver gang den utfører atferden vi ønsker. Når
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hunden forstår hva den skal gjøre kan den utfordres ved at belønningsmønsteret
varieres. Avanser ved å strekke tiden mellom utført atferd og gitt belønning,
slik at hunden må jobbe lengre og lengre før belønningen kommer. Hunder
som jobber i DAI, må kunne jobbe over tid før de får belønning. Etter en stund
finner også noen av hundene arbeidet såpass givende i seg selv at ros og kos fra
mennesker er forsterkning nok. For andre kan derimot belønningen være svært
viktig, og det er ikke alltid at kos eller ros er tilstrekkelig. Som hundefører er
det ditt ansvar å bli kjent med hunden og finne ut av hva slags belønninger og
belønningsregime som passer din hund best.
Foruten disse faktorene påvirkes også læring av miljø/konteksten (klarer
hunden å fokusere på oppgaven) og relasjonen mellom hundefører og hund (er
hunden komfortabel og er hundefører en forståelsesfull lærer).
Vi kan velge belønning avhengig av hva slags intensitet og hvilke følelser vi
ønsker at hunden skal ha i en bestemt øvelse. Ved innkalling er det for eksempel
strategisk at hunden er glad og lykkelig, slik at det oppleves enormt positivt å
komme til oss. For å oppnå dette kan man med fordel bruke lek som belønning
i denne øvelsen. Bruk gjerne en leke sammen med hunden for å styrke kontakten
mellom dere, ikke bare kast en ball som hunden leker med på egenhånd. Ønsker
du derimot at hunden skal være rolig er det mer fordelaktig å bruke godbiter
som belønning. Avhengig av hunden bør man variere både verdien på godbiten
og mengden mat som gis. På samme måte som hos mennesker frigis også
hormoner i hundens kropp etter den har spist, og inntak av mat gjør den mer
rolig og avslappet. For en terapi- eller skolehund som virkelig setter pris på
kos og fysisk kontakt kan du også bruke berøring for å belønne hunden for å
være nær en klient, for eksempel på en sofa. Iblant kan lek og godbiter være
forstyrrende i intervensjonen og man kan ende opp med å distrahere hunden og
ta oppmerksomheten dens vekk fra klienten.
I slike situasjoner lønner det seg å bruke en
hund som trives i nærhet til klienter og som
setter pris på kos og stryk.

Suksessrate
Når du trener kan du beregne hundens
suksessrate. Hvor ofte du belønner hunden
din forteller deg om suksessfrekvensen.
Dette vil hjelpe deg å finne ut hvor mange
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ganger hunden har tilbydd atferder som oppfyller dine kriterier, i forhold
til hvor mange ganger hunden har tilbydd en atferd som ikke oppfyller våre
kriterier (Ulrich & Ingerslev, 2014).

Beregning av suksessfaktor gjøres på følgende måte:
Suksessrate % = Antall korrekt respons / antall responser totalt x 100
Eks.		 Suksessrate = 8/10 x 100 = 80 %
		 Suksessrate = 4/5 x 100 = 80 %
		 Suksessrate = 3/5 x 100 = 60 %
En god tommelfingerregel er at vi forsøke å opprettholde en suksessrate på minst
80 %. Dersom kriteriene dine er for høye for hunden og atferdene hunden tilbyr
ikke oppfyller dine forventninger skal du avslutte treningsøkten, ta en pause
og tenke gjennom treningsplanen. Ikke senk kriteriene underveis i treningen.
Dette kan skape frustrasjon hos hunden som ikke forstår hva du ønsker av den.
Senking av kriteriene kan også føre til at hunden til slutt ikke trenger å jobbe,
fordi den forventer at du kommer den til unnsetning og hjelper den videre.

Innlæring av atferd
Før du begynner å trene hunden din til å “sitte”, “ligge”, “hente”, osv. finnes
det noen grunnleggende øvelser som kan gjøre treningen enklere.

En markør (signal) for riktig oppførsel
Det er viktig at du er nøyaktig når du markerer riktig atferd. Noen bruker en
klikker til dette formålet, andre lærer hunden et ord eller et tegn (kort/nøyaktig)
for å markere ønsket atferd. Signalordet, eller lyden av klikkeren, kobles så
med belønningen. I boken «Animal Assisted Activities with Dogs - Guideline
for basic requirements & knowledge» står det om Pavlovs hunder. Pavlovs
studie handlet om at hundene koblet lyden av en klokke (metronom), til maten
hundene fikk. Hundene lærte at klokken betydde mat, og dette er effekten vi
også er ute etter når vi trener. Ditt ord eller lyd skal være som Pavlovs «bjelle»,
og når hunden hører ordet/lyden, vil den automatisk assosiere
dette med belønning. Når grunnlaget for denne assosiasjonen
mellom lyd/ord og belønning er lagt, kan du bruke det som en
markør for riktig atferd.
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Fri-kommando
Det er lurt å lære hunden en kommando for “du er fri”, «du kan gå» eller
«øvelsen er ferdig». En slik kommando kan brukes, ikke bare i selvkontroll,
men i flere forskjellige oppgaver vi gir hunden.

Selvkontroll 1
Når du skal trene selvkontroll (omvendt lokking), kan du starte med godbiter
i hånden. Om hunden forstår denne øvelsen vil det bli lettere for den å fokusere
på oppgaven, og å finne ut på egenhånd hva du vil at den skal gjøre:
1. Du kan starte med å ha hunden sittende
eller stående (velg det som passer best
for dere). Begynn med å ha godbiter
i en åpen hånd, og flytt deretter hånden
nærmere hunden. Dersom hunden
sitter stille uten å ta godbiten, «marker»
og belønn hunden. Hvis hunden prøver
å ta godbiten, lukk hånden. Hvis
hunden begynner å snuse, slikke eller
prøve å bruke poten sin for å komme
seg til godbiten, ikke snakk til hunden
og ignorer dens innsats for å komme til
godbiten. Så snart hunden trekker seg bort fra hånden igjen, åpner du
hånden, markerer for riktig atferd, og gir hunden en godbit (ha hånden
ganske nært hunden når du jobber med dette). Hvis du er rask vil du
sannsynligvis rekke å gi hunden godbiten mens den fortsatt står eller sitter
stille. Ta deretter en ny godbit, gi hund «fri-kommando» og kast godbiten
bort, slik at hunden løper etter den.
2. Start igjen med hånden åpen. Hvis hunden strekker seg etter hånden, lukk
den og vent på at hunden trekker seg tilbake. Når hunden trekker seg, åpne
hånden og marker atferden. Etter et par gjentakelser kan du gi hunden
«fri-kommando» og kaste en godbit bort fra hunden slik at den kan bevege
seg bort. Ved å gjøre dette, lærer du hunden å vente på «fri-kommando»
før den avslutter en bestemt atferd.
3. Etter en del trening, når hunden kan holde fokus og styre seg selv (over
tid) med hånden åpen, kan du utfordre hunden din enda mer. Du kan flytte
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hånden litt, du kan bevege hånden nærmere hunden, du kan gjøre raske
bevegelser, osv. Så snart hunden din prøver å nå/ta godbiten, lukk hånden.
Gjenta øvelsen som beskrevet over med økende kriterier.
●

Husk at hunden bør ha fokus på godbiten hele tiden. Ikke belønn for
øyekontakt (det er ganske enkelt å få øyekontakt i denne øvelsen, spesielt
for hunder som har blitt trent til det).
● Ved å trene på denne måten, lærer du hunden selvkontroll også når det er
godbiter/leker til stede. Hunden må t fokusere på oppgaven de skal utføre
(f.eks. sitte, stå, ligge eller andre mer avanserte øvelser) for å få belønning
(godbiten/leken).
● Hunden lærer også å assosiere en åpen hånd med å presentere riktig atferd.
Når hånden er lukket assosierer hunden dette med en atferd som eier ikke
ønsker. Hunden må dermed tenke selv og finne ut av hva som er den riktige
atferden.
● Husk “fri-kommando”, da lærer hunden raskt å holde posisjon for øvelsen
du lærer inn fram til en ny kommando blir gitt.
Når det grunnleggende i øvelsen «selvkontroll» er innlært kan man bruke den
i flere sammenhenger og i ulike treningssituasjoner i fremtiden.

Selvkontroll 2
1. Legg godbiter på gulvet og dekk
godbitene med hånden din hvis
hunden prøver å nå/ta dem. Marker
riktig atferd hvis hunden fokuserer
på godbiten, men samtidig
konsentrerer seg om ikke å ta dem.
Ha godbitene i nærheten av
hundens fremre poter.
2. Du kan også prøve å gi hunden
din en «langsom belønning». Ta
en godbit mellom fingrene og
bevege den langsomt mot hunden. Hvis hunden prøver å nå/ta godbiten,
trekk godbiten tilbake. Dersom hunden klarer å fokusere kan du bekrefte
oppførelsen og gi hunden godbiten. Dette kan gjøres på mange forskjellige
måter. Start bevegelsen ovenfra, under hundens hode eller fra lang avstand.
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Du kan komme veldig nær hundens munn før du gir hunden belønning,
eller du kan markere riktig atferd når hånden er ganske langt unna, men da
må du være rask fram til hunden med hånden din eller du kan gi hunden
frigjøringskommando like etterpå. Husk å variere belønningene, og bruk
gjerne leker i denne øvelsen. Ha leketøyet bak ryggen din hvis hunden
prøver å nå/ta den før du har gitt hunden klarsignal.
3. Når hunden din har forstått øvelsen
og den er godt innlært kan du
utfordre hunden og gjøre øvelsen
mer avansert. Be hunden om å sitte
eller ligge mens du legger ut flere
godbiter på bakken. Da kan du ta
opp en og en godbit og gi hunden
godbiten, med de samme regler
som før (det vil si at hunden skal
sitte og avvente til du har markert
rett atferd). Du kan også variere
øvelsen med å gi fri-kommandoen
hvor hunden får lov til å spise alle godbitene. Det samme kan gjøres med
leker, men husk at bekreftelsessignal må etterfølges av fri-kommando,
slik at hunden har lov til å leke med leketøyet. Iblant kan man også legge
flere leker rundt hunden og deretter gi fri-kommandoen. Da får hunden
selv velge hvilken leke den ønsker seg, noe som ofte faller i smak. Jobb
med godbitene og leketøyet i nærheten av hunden slik at øvelsen utfordrer
hundens konsentrasjon. Ved å gi hunden flere godbiter før du gir
frigjøringskommando, øker du den positive opplevelsen underveis
i øvelsen. Husk at mat ofte forbindes med å være rolig og tålmodig, mens
lek gjerne gjør hunden mer aktiv. Hunden kan ikke være aktiv og lekfull
samtidig som den skal sitte stille, derfor må du gi hunden fri-kommando
før den har lov til å ta leketøyet.
Hunder som skal jobbe i DAI bør være i stand til å jobbe for forsinkede
belønninger som ikke blir gitt i øyeblikket, men som kommer etter at hunden
har gjort det vi ønsker at den skal gjøre. Hunden skal jobbe for belønningen
over tid og vite hva som kreves for å oppnå belønning. Eksempelvis kan man
plassere en skål med godbiter på en hylle, hvorpå klienten kan gå til hyllen
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og hente en godbit som belønning etter hunden har utført øvelsen. Dette er
særlig viktig for hunder som er mat-orientert. Vi ønsker at de skal fokusere på
oppgaven og ikke bare på godbitene. Ved å ha godbitene et stykke unna blir
det ofte enklere for hunden å fokusere på det den skal gjøre. Dette gjør det
også lettere for hundefører å ha kontroll over antall godbiter som er gitt. Noen
klienter ønsker å skjemme bort hunden og gi den godbiter hele tiden. Hvis
godbitene er i nærheten, er det enklere å “ikke lytte” til hundens hundefører.

Kontakt
Lær hunden å ta kontakt med deg. Dette er en øvelse som vil
gjøre interaksjonen enklere både for deg og hunden. Noen
ganger kan det hende klientene ikke oppfører seg som forventet.
I slike tilfeller er det fint å få hundens oppmerksomhet og
deretter omdirigere med en ny kommando. Du kan begynne å trene på denne
øvelsen hjemme, og belønne hunden for spontan kontakt. Etter en stund vil
hunden begynne å tilby øyekontakt, og derfra kan du legge til en kommando
(se nærmere beskrivelse nedenfor). Når du har lært hunden en kommando for
å ta kontakt blir det enklere å omdirigere hunden. Husk at kommandoordet bør
være et enkelt og kort ord, som for eksempel «se», «hit» eller «kontakt».

Treningsteknikker
Nedenfor er det foreslått ulike treningsteknikker for lære
hunden å gå til/på teppet. Øvelsen kan formes på flere måter:
1. Man kan be hunden om å gå til teppet (atferden) ved å
legge en godbit på teppet.
2. Man kan forme atferden ved å belønne hunden når
han beveger seg nærmere og nærmere teppet.
3. Man kan legge teppet på ulike steder og vente på at hunden går dit selv, og
dermed fange atferden.
4. Vi kan føre hunden fysisk til teppet.
For at hunden skal lære mest mulig effektivt under trening bør treningsøktene
være korte. Dette avhenger av hunden, men 5 minutter er som regel mer enn
nok. Hunder har behov for pauser slik at informasjonen kan overføres fra
korttidsminnet til langtidsminnet. For å lykkes i treningen er det derfor mer
effektivt å gi hunden flere korte treningsøkter hver dag enn én lang.
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Å lære hunden en ny atferd/øvelse
Når hunden skal læres en ny atferd eller øvelse må vi vurdere flere momenter
ved gjennomføring av treningen:
● Hvordan ønsker jeg at den ferdige øvelsen skal se ut?
● Hva vil jeg at hunden skal gjøre?
● Hvor og når skal hunden kunne øvelsen (med klienter i deres hjem, på
sykehus, i skoler, etc.)?
● Hvem skal hunden jobbe med (kun hundefører, med én klient, i en gruppe,
med barn, eldre, etc.)?
● Ønsker jeg å bruke et visuelt tegn/signal og/eller en verbal kommando (et
teppe, tegnsignal, kommandoord, etc.)?
● Hvilket energinivå ønsker jeg at hunden skal ha i øvelsen?
● Er øvelsen en atferd som vil være enkel for hunden min? Og vil det være
lett å motivere hunden for atferden? Dersom øvelsen er å apportere en
gjenstand må man vite i hvilken grad hunden er leken, om den liker å ha
forskjellige gjenstander i munnen, osv.
● Hvilken type belønning vil hunden anse som best i denne situasjonen?
Når spørsmålene over er vurdert må man bestemme seg for hvilken
treningsteknikk som passer best for hunden i den enkelte øvelsen. Det hører
også med til vurderingen å tenke over hva slags atferder man ikke ønsker, og
hvordan man kan unngå disse. Dersom man for eksempel skal lære hunden å
apportere kan det være smart å unngå følgende:
● Jeg vil ikke at hunden skal markere/stå/legge seg på apportbukken med
frampotene.
● Jeg vil ikke at hunden uoppfordret skal begynne å leke eller ta apportbukken
bort.
● Jeg vil ikke at hunden skal lage lyd mens den sitter og venter.
For å unngå at hunden begynner med noen av de uønskede atferdene over må
man forsikre seg om at hunden vet hva den skal gjøre før apportbukken kastes.
Fokus bør være på hundens energinivå og at frustrasjonsnivået holdes så lavt
som mulig. I tillegg bør hunden være fokusert på oppgaven til enhver tid.
Når alt dette er vurdert må man analysere atferden som man ønsker at hunden
skal lære. Er det en sammensatt øvelse eller kun en enkeltatferd? Dersom det er
en hel øvelse, for eksempel å hente/apportere en gjenstand, kan det være fornuftig
å dele opp øvelsen i flere ledd. Derfra kan enkeltdelene læres inn hver for seg,
og når hunden kan disse kan de gradvis settes sammen til den helhetlige øvelsen.
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Apportering (hente gjenstand)
● Vente (hunden skal sitte ved din side og vente)
● Reagere på kommando
● Ta/gripe tak i objektet
● Holde objektet
● Bære objektet
●		(Vente)
● Levere objektet i hånden
● (Vente)
● Variasjon (hunden må kunne hente og levere ulike typer objekter)
Apportering i dyreassisterte intervensjoner
Dersom vi ønsker å bruke apport i DAI bør hunden også læres til å:
Levere objektet i fanget
Levere objektet i en boks
Gjøre øvelsen i en gruppe
Når atferden er innlært og hunden vet hva den skal gjøre må man øve på ulike
forstyrrelser som hunden kan møte når den jobber. Forhold som det kan være
praktisk å trene på kan være:
Ulike steder/miljø
Ulike lyder
Ulike lukter
Mennesker med forskjellige særegenheter, oppførsel, karakteristika
Andre dyr i nærheten?
Etter å ha vurdert punktene over, kan du starte innlæringen av den nye øvelsen.
Når hunden skal lære nye øvelser må de enkelte delene være godt innlært før
du høyner kriteriene/vanskelighetsgraden. Belønningen må også være presis
og komme på nøyaktig riktig tidspunkt, slik at hunden kobler belønningen med
atferden du ønsker. Når man øker forstyrrelsene, kan man gjerne begynne med
en av delene du har brutt øvelsen opp i. Hvilken del du starter med avhenger av
både hund og øvelse, slik at dette blir en vurderingssak i hvert tilfelle. Trinnvis
innlæring gjør det enklere for hunden å forstå hva den skal gjøre. Det kan også
bli lettere å motivere hunden gjennom hver deløvelse, og velge ut hvilke deler
av øvelsen dere bør fokusere på.
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Legge på kommando
Under er et eksempel på hvordan man kan legge på kommando med ulike
læringsteknikker. Temaet er ytterligere beskrevet i «Animal Assisted Activities
with Dogs - Guideline for basic requirements & knowledge».
1. Om du ønsker å bruke lokking for å lære hunden å gå på teppet, er det
viktig at kommandoen kommer før påvirkningen du bruker for å få
hunden til å løpe til teppet, (du må vite at hunden vil løpe til teppet når
påvirkningen gis). Gi deretter kommandoen og belønn hunden med godbit
på teppet. Etter å ha gjort dette en stund forsøk å fjerne påvirkningen.
Det er vesentlig at kommandoen kommer før påvirkningen, ellers vil
ikke hunden forstå sammenhengen mellom kommandoen, påvirkning og
atferd.
2. Om du ønsker å bruke shaping for å lære hunden på å gå på teppet: Når
hundens atferd er under stimuluskontroll, altså at atferden alltid utføres
i nærvær av en bestemt stimulus (i dette tilfellet at hunden går på teppet
hver gang man legger ned teppet), kan man legge til en kommando.
Kommandoordet legges til når hunden er på vei til teppet. Det beste ville
være dersom kommandoen kommer idet hunden tenker på å gå til teppet,
men dette er ingen enkel oppgave. Det nest beste er derfor at kommandoen
gis så snart du ser at hunden er på vei til teppet. Når man trener på at
atferden skal gjøres på kommando bør ikke belønningen komme uten at
kommandoen om å gå på teppet er gitt først.
3. Man kan også fange atferden når
hunden er på teppet. I starten av
treningen er det viktig å legge til
kommandoen når hunden befinner
seg på teppet. Etter hvert som hunden
fatter interesse for teppet kan man
forsøke å legge til kommando når
hunden er på vei til teppet. (Når man
etter hvert får treningen under stimulikontroll belønnes hunden kun for å
gå til teppet når kommando gis, se punkt 2).
4. Hunden kan også føres til teppet. Her kan kommando legges til
umiddelbart, ettersom man er ganske sikker på at hunden vil gå til teppet.
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Generalisering
I DAI er det viktig at man vet at hunden er villig og i stand til å utføre øvelsen
når vi jobber. Det hunden gjør på trening skal den også ta med seg på jobb.
Det er derfor viktig å generalisere øvelsene. Når man skal generalisere øvelser
må man variere omgivelser, mennesker, objekter, og andre inntrykk, slik at
hunden øver på konsentrasjon under ulike forhold.
1. Når en ny atferd er innlært på kommando kan vi begynne å lære hunden å
generalisere kommandoordet. Vi kan variere kommandoen ved å uttale den
på ulike måter, slik at hunden reagerer på ordet i seg selv og ikke uttalen.
Vi kan også lære hunden å respondere på ulike objekter i treningen.
2. Etter hvert kan atferden generaliseres med ulike forstyrrelser. For
eksempel kan en person komme inn i rommet mens vi trener på øvelsen,
noen kan snakke fint til hunden, et barn kan gå rundt i rommet, e.l. Andre
forstyrrelser kan være at noen snakker og ler mens vi trener hunden.
Begynn med at menneskene/forstyrrelsene er på avstand og flytt gradvis
nærmere. Man kan også be noen om å kalle på hunden under treningen,
eller bruke en annen hund som forstyrrelse om mulig.
3. Tren på å utføre øvelsen med forskjellige typer mennesker, både kjente og
fremmede. Dette er spesielt viktig for hunder som skal jobbe med personer
de ikke kjenner. Varier med mennesker i ulik alder, kjønn, utseende og
oppførsel. Det kan også være en fordel å be folk om å oppføre seg litt rart
når de trener med hunden, slik at man får sett hvordan hunden håndterer
uforutsigbarhet og ulike typer mennesker.
4. Når hunden er i stand til å gjøre øvelser sammen med forskjellige typer
mennesker og under en rekke ulike forstyrrelser kan man avansere
ytterligere. Dersom det er behov for det, lær hunden å jobbe med flere
klienter på en gang.
5. Kontekst og miljø bør også varieres, altså at hunden kan gjennomføre
øvelsen på forskjellige steder og i ulike sammenhenger. Det er et bra
utgangspunkt å starte et sted hunden kjenner fra før. Deretter kan
man forflytte seg til andre steder (arbeidsplassen, hos en venn, ute
i offentligheten), først med kun hundefører til stede, deretter med
medarbeidere og kontrollerte forstyrrelser, og til slutt med mer krevende
og uforutsigbare forstyrrelser.
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Det er viktig å huske på at du senker kriteriene noe hver gang du utfordrer
hunden med nye element eller forstyrrelser. Forsøk å holde suksessraten på ca.
60 % når du legger til noe nytt. Dersom man ikke kommer over 60 % etter kort
tid kan kriteriene være for høye. Dersom suksessraten derimot raskt når 80 %
eller mer er det mulig at kriteriene er for lave.

Rutiner
Vi kan gjøre jobben enklere for hunden
ved å ha gode rutiner. Hunder setter pris på
forutsigbarhet, og rutiner i arbeidet hjelper dem
til å føle seg trygg i sitt arbeide. Noen ganger
bruker vi «arbeidssymboler» (uniform) for at
hunden skal forstå at den jobber. For eksempel
kan hunden bruke en spesiell sele/vest og/eller et spesielt halsbånd når den
jobber. Utstyret bør brukes i treningen slik at hunden blir vant til å ha det på. Vi
ønsker også at hunden skal assosiere arbeidsuniformen med positive følelser og
trygghet, slik at hunden senere vil forbinde uniformen med arbeidssituasjonen
og samtidig føle seg trygg og avslappet.

“Animals in control”
Både mennesker og dyr liker å oppleve kontroll og trygghet i ulike situasjoner.
Forestill deg for eksempel at du er hos tannlegen. Tannlegen starter arbeidet og
åpner munnen din uten å spørre om lov, han/hun tar seg tid heller ikke tid til å
fortelle hva som skal gjøres, eller hvorfor. Du vet ikke hvor lang tid inngrepet
vil ta, og du kan ikke stoppe det. Hvordan ville du ha opplevd en slik situasjon?
Tradisjonelt har ikke hunder hatt mulighet til å si ifra om situasjoner oppleves
ubehagelige. Hunder får ikke stoppet en situasjon eller sagt fra dersom de
opplever å miste kontroll. I løpet av de siste årene har det derimot blitt en
økende interesse for at dyr i trening skal få lov til å gi uttrykk for sine følelser og
behov. I Norge er det for eksempel forsket på hesters ønske om å ha på dekken
eller ikke (Mejdell et al., 2019). På samme måte kan vi også lære hunden vår å
kommunisere hva den har behov for eller ønsker i ulike situasjoner.
Hunder kommuniserer med oss hele tiden. Den «spør» om den snart skal
få middagen sin, varsler om at den vil ut og tisse, og tar kontakt for å få
oppmerksomhet. Utfordringen kan være at hundene ofte opptrer med samme
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atferd selv om de har behov for ulike ting. Atferden innebærer som regel at
hunden initierer kontakt og deretter forsøker å vise oss hva behovet er, for
eksempel å gå ut av rommet. Denne atferden er typisk for at hunden har behov
for å tisse, vil på tur, vil ha vann, e.l. Vi kan derimot lære hunden å være mer
spesifikk og vise hva den ønsker, for eksempel å skrape på vannskålen hvis
den er tørst, eller å ringe i en klokke hvis den må tisse.
Hunden kan også læres til å ta valg, som i eksempelet med hestene og dekkenet.
I DAI kan hunden få lov til å velge hva slags spill/trening den ønsker å gjøre.
For å gi hunden mer kontroll i intervensjonen kan vi lære den et startsignal
(fortsett) og et stoppsignal (nei/stopp). Dette gir hunden mulighet til å uttrykke
sine følelser i intervensjonen. For eksempel kan hunden læres at den selv kan
bestemme hvor lenge det er ok å ha hodet i klientens fang. Dersom den løfter
hodet kan det være tegn på at den har behov for en pause, og dermed har hunden
et stoppsignal for øvelsen «å ha hodet i fanget». Dette området er ganske nytt
innenfor hundetrening, og det trengs både mer forskning og mer praktisk erfaring
for å utnytte potensialet bedre. Med økt kunnskap kan vi få mulighet til å gi
hunden flere reelle valg, og dermed også en større opplevelse av kontroll i ulike
situasjoner. I tillegg kan forholdet til hunden bli mer likeverdig, og hund og eier
vil dermed ha større mulighet for å utvikle et enda bedre samarbeid. Det er også
naturlig å tro at trening, aktivitet og deltakelse i arbeid kan bli bedre dersom
hunden får delta i å ta valgene og få mer kontroll over situasjonen. I tillegg kan
klientene føle seg bedre ved å vite at hunden velger å være i situasjonen og at
de kan gi hunden muligheten til å velge forskjellige aktiviteter.

Hundens utgangsposisjon
Når vi skal introdusere og arbeide med terapi-/skolehund ønsker vi at hunden skal
hilse på klienten/eleven fra siden, og ikke forfra. Særlig når klienten/eleven står
oppreist kan det oppleves overveldende dersom hunden kommer løpende rett mot
oss. Når hunden kommer rett imot gir det også en mer direkte tilgang til personens
skritt (kjønnsorgan), som en del hunder gjerne vil lukte på. Denne situasjonen er
ikke alle komfortable med, og særlig klienter/elever som har opplevd seksuelt
misbruk vil typisk unngå oppmerksomhet i og rundt dette området. Selv for
mennesker som ikke har lignende historikk kan dette oppleves ubehagelig.
Snusing og lukting generelt, kan være en utfordring som det er vanskelig å unngå
helt. I noen tilfeller kan man også oppleve at det lukter sterk urin fra klienter, det
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kan lukte mat, eller det kan være smuler på gulvet og i klientens klær. Dersom
hunden er trent til å hilse fra siden kan man lettere unngå slike situasjoner.

Kort oppsummert er det fordelaktig at hunden lærer å hilse fra siden, både
av hensyn til klienten og hunden selv. Dersom hunden hilser forfra, har
klienten/eleven også kun hundens hode å forholde seg til og klappe på.
Dersom hunden hilser fra siden, er hele hunden tilgjengelig.
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KAPITTEL 9.

Øvelser i dyreassisterte intervensjoner
Skrevet av Line Sandstedt
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Det er mange øvelser som kan gjøre DAI-arbeidet enklere for hunden og mer
praktisk for gjennomføring av ulike intervensjoner. Øvelsene vil bli forklart
under, og finnes i tillegg tilgjengelig som videoer på e-læringsplattformen.

«Følg tommelen»
Når man jobber med DAI, kan det være en fordel å lære hunden å følge
tommelen. Dersom det er ønskelig at hunden skal fortsette med det den gjør
kan man veilede hunden med tommelen uten å bruke ord/kommandoer. Hvis
hunden skal bytte side kan man også enkelt veilede hunden med tommelen
(Broman, 2017).
1) Ved innlæring av denne øvelsen bør hunden være plassert foran deg.
Presenter tommelen for hunden og så snart hunden ser på/snuser på
tommelen så bekrefter du riktig atferd og belønner hunden.
2) Når hunden forstår at dette har noe med tommelen å gjøre kan du begynne
å flytte den litt vekk fra hunden. Når hunden så beveger seg mot tommelen,
må du bekrefte atferden. Når hunden beveger seg fritt etter tommelen kan
man begynne å lede hunden til et spesielt punkt eller sted. Legg så til en
passende kommando til atferden.
Eter hvert kan man lære hunden å flytte seg rundt hundefører, fra den ene til
den andre siden. Man kan også lære hunden å gå opp på en stol eller hoppe opp
i en sofa ved å følge tommelen. Når hunden kan bevege seg fritt (opp og ned,
rundt objekter, etc.) kan man begynne å introdusere forstyrrelser. Begynn med
personer hunden kjenner, og at de i første omgang sitter stille i rommet mens
hunden flyttes fra den ene til den andre siden av hundefører. Øk forstyrrelsene
gradvis. Personene som deltar, kan for eksempel begynne å prate sammen
mens hunden trenes. Tren så på øvelsen i ulike miljø og med mennesker
hunden ikke kjenner. Ha suksessraten i minnet når forstyrrelser
legges til, og senk kriteriene om nødvendig.

Være sensitiv for berøring
På samme måte som å følge hånden er det også en fordel om hunden er følsom
for berøring. Enkelte hunder kan også finne på å gjøre det motsatte når man
prøver å flytte dem, altså å gjøre motstand og/eller presse tilbake. At hunden
enkelt kan flyttes ved berøring gjør jobben enklere i DAI. Dersom hunden har
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plassert seg langt fra klienten kan du for eksempel berøre hunden slik at den
beveger seg dit du har tenkt. Flytting ved berøring er også en fordel dersom du
ønsker at hunden skal sette seg uten å måtte snakke til den. Berør hundens lett
på ryggen og vent til den setter seg. Det er enkelt om du bare ved å ta i hundens
halsbånd kan vise den at du ønsker at den skal legge seg.
Dette kan du lære hunden ved hjelp av shaping. Begynn med å belønne hunden
for å være følsom for berøring. Utnytt enhver situasjon hvor hånden er nær
hunden og den flytter på seg (helst belønn når du ser at hunden «tenker» på å
flytte seg). Etter hvert kan man drøye belønningen litt i påvente av en større
bevegelse som respons på hånden.
Etter hvert som hunden forstår hensikten med øvelsen kan man legge til
forstyrrelser på samme måte som ved innlæring av andre atferder.
Ta godbit forsiktig
Det er viktig at hunder, og særlig de som jobber i DAI, lærer
å ta godbiter på en vennlig og varsom måte. Det kan oppleves
farlig og skremmende dersom hunden er uforsiktig, og spesielt
for mennesker som ikke er vant med å gi hunder godbit. Dersom hunden tar
godbiten på en uforsiktig og uaktsom måte kan klienten(e) begynne å kaste
godbiten til hunden i stedet, noe som kan forverre situasjonen. Det finnes
heldigvis flere måter å lære hunden å ta godbit pent på.
1. Å ta godbiten pent handler i stor grad om det samme som når man lærer
hunden selvkontroll rundt mat. Det er viktig å bekrefte riktig atferd, særlig
for hunder som i utgangspunktet tar godbitene uforsiktig. Gi godbiten
mens hånden er nær hundens munn, slik at hunden ikke belønnes for å
kaste seg bort til hånden eller nappe til seg godbiten.
2. Man kan også lære hunden å vente med å ta godbiten til man har lært inn
kommandoen «forsiktig» eller «rolig». Lukk hånden, presenter den for
hunden og åpne den dersom hunden opptrer på en fin og forsiktig måte.
Dersom hunden er vilter og ivrig, lukk hånden og forsøk igjen. Når hunden
roer seg og ikke prøver å ta godbiten, si kommandoordet «forsiktig/rolig»
rett før hånden åpnes. Repeter til hunden viser atferden som er ønskelig.
Etter hvert kan man også plassere godbiten mellom fingrene og gjenta
kommandoen «forsiktig/rolig». Å ta godbit fra to fingre krever at hunden
er bevisst hvordan den bruker tenner, tunge og munn for å være varsom
mens den mottar belønning. Det viktigste i denne treningen, uansett om
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godbiten ligger i håndflaten eller gis med to fingre, er at hunden aldri skal
belønnes dersom den ikke opptrer forsiktig.
3. Dersom hunden er spesielt ivrig er det også mulig å plassere en godbit
mellom tommelen og pekefingeren og tilby hunden «hele hånden», slik
at hunden gaper over hånden samtidig som at godbiten holdes mellom
fingrene. Når hunden ikke roer seg frivillig, kan man gi fra seg en liten
lyd. Lyden er tegn fra oss om at hunden er for voldsom eller at noe var
skummelt eller vondt. Hunder har som regel ikke noe ønske om å skade
eller bite oss, så mest sannsynlig vil hunden slutte med det den gjør
umiddelbart. Dersom lyden har ønsket effekt og hunden er mer forsiktig
neste gang, legg så til «forsiktig/rolig»-kommando før øvelsen gjentas.
4. Når hunden har forstått kommandoordet «forsiktig/rolig» kan man øke
utfordringen. Godbiten kan gis på forskjellige måter, men alltid med
kommandoordet «forsiktig/rolig» før du gir belønning. Dersom hunden
forsøker å nappe til seg godbiten kan man gjemme den i hånden. Etter
man har trent på lignende variasjoner kan man også involvere andre
personer i treningen. Start alltid med personer som hunden har kjennskap
til fra før. Det er også viktig at hundefører kjenner personene godt, og
vet om de er skeptiske til hund eller redd for å bli bitt. Gi tilstrekkelig
informasjon og opplæring i hvordan det er ønskelig at personene skal gi
godbiten (bør gjøres på samme måte som du gjør). Når hunden utfører
øvelsen som ønsket kan den generaliseres videre i ulike miljø. Når hunden
forstår generalisering og utfører øvelsen uansett hvor dere er så kan den
implementeres i DAI.
Husk at det kan ta tid å lære hunden kommandoordet «forsiktig/rolig». Hunder
har som regel tidligere erfaringer med at mat kan spises uten å være høflig
eller forsiktig. Vår jobb er derfor å vise hunden at dette er eneste måte å få en
godbit på.
En hund som tar godbiter på for voldsomt kan ikke brukes i samhandlinger
hvor klientene gir godbiter fra sine hender. Klientene skal ikke brukes ved
innlæring av denne atferden, da det alltid vil være en viss risiko for at hunden
kan skremme klienten eller i verste fall skade hånden som tilbyr godbitene. Man
kan derimot bruke ost på tube, eller vi kan la klienten legge en godbit i hundens
matskål. Alternativt kan godbiter kastes på et mål og at hunden deretter sendes
til målet, eller klienten kan gi hunden en godbit fra en skje.
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Håndtarget
Å få hunden til å berøre hånden med nesen sin
er en god grunnleggende øvelse for samarbeidet
mellom hund og eier/hundefører. Når hunden
har lært «touch» (berøre hånden) kan øvelsen
også brukes i andre øvelser som: apportering,
innkalling og hilsing på mennesker.
Ved innlæring av touch skal hånden holdes
flat, fingrene sammen og håndflaten vendt mot
hunden. Sånn som på dette bildet.
1. Start med å gjøre hunden interessert
i hendene dine ved å gi hunden godbiter fra begge hender. Vis deretter fram
håndflaten din. De fleste hunder er naturlig nysgjerrige og vil automatisk
undersøke hånden din. Med en gang hunden berører hånden med nesen,
bekreft og marker riktig atferd og gi hunden en godbit. Ta deretter hånden
bort og hold den bak ryggen. Presenter så hånden en gang til, og bekreft
og belønn hunden når den rører ved hånden. Gjenta til hunden berører
hånden din hver gang du viser den håndflaten din.
En hund som ikke naturlig undersøker hånden kan få godbiter først, og deretter
lokkes til seg ved å holde hånden som om den skal få flere godbiter. Når
hunden kommer for å undersøke godbitene som den tror er i hånden, presenter
håndflaten din til hunden, marker og belønn om hunden berører håndflaten din.
Ta så hånden bort, bak ryggen, og presenter den på nytt igjen, om hunden ikke
er interessert i hånden din når du viser hunden håndflaten, kan det lønne seg
å ta bort hånden, i stedet for å bare holde hånden helt i ro, for så å presentere
hånden på nytt.
Dersom hunden fortsatt ikke ønsker å berøre hånden kan du smøre noe godt
i den, for eksempel tubeost eller leverpostei.
2. Når hunden berører hånden din hver gang du presenterer hånden for den,
kan du begynne med å legge på kommandoord. Husk da at kommandoordet
skal komme rett før du viser hunden hånden.
Etter hvert kan man utfordre hunden og gjøre øvelsen vanskeligere. Hold
hånden litt over hundens hode og gi kommandoordet. Man kan for eksempel
også si kommandoordet, men i stedet for å holde hånden rolig kan man flytte
den lengre unna, slik at hunden må jobbe litt for å komme i kontakt med
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hånden. Dersom hunden berører hånden, bekreft og belønn. Hvis ikke, fjern
hånden og prøv deretter på nytt. Hvis hunden fortsatt ikke rører hånden, ta en
pause. Senk så kriteriene litt neste gang øvelsen gjøres på nytt.
Generalisering er viktig også i denne øvelsen (se kapittelet om
generalisering tidligere i denne boka). Håndtarget kan brukes
i flere DAI-øvelser, som ved innkalling, apport, hilse, gå pent
forbi andre hunder og folk med mer.

Innkalling
Det er praktisk å lære hunden touch på innkalling og det hjelper at hunden har
en oppgave når den kommer til oss. Det øker konsentrasjonen, energinivået
synker og hunden er mer motivert for å være sammen med oss framfor å løpe
bort igjen. Touch gjør det også mulig for hunden å ta eget initiativ når den
kommer til oss. I innlæringen er det lurt å ha en godbit i hånden som hunden
får, før du gir hunden en «fri-kommando» slik at den kan løpe løs igjen.

Hilse på mennesker
Hunden kan læres å hilse på mennesker
ved hjelp av håndtarget. Dersom
håndtarget skal brukes for å hilse, må
hunden lære til å holde posisjonen “nese
i hånden” helt til den får en frikommando. Dette kan være en fin øvelse
for mennesker som er usikre eller
skeptiske til hunder, eller bare om du har
en stor hund. Forutsatt at klientene
aksepterer hundens snute i hånden så kan de på denne måten selv justere
avstanden til hunden ved å flytte hånden fra kroppen.

Passere folk og andre hunder
Håndtarget kan fungere godt som øvelse også når man passerer andre hunder
og mennesker. Ved å ha en oppgave å gjøre, og helst en som hunden assosierer
med noe positivt og moro, kan dette distrahere hunden og re-dirigere
oppmerksomheten vekk fra elementer som kan være forstyrrende.

109

Apportering
Vi har tidligere sett på enkeltdelene som apportering kan deles opp i, nemlig
vente, reagere på kommando, gripe, holde, bære og levere og vente. Alt dette
må hunden kunne gjøre med ulike typer objekter.
Når apportering skal gjøres i DAI må hunden også lære å levere objektet
i fanget, i en kurv, til forskjellige mennesker og også gjøre øvelsen i en gruppe.
Under beskrives ulike måter å lære hunden apportering på.
I denne innlæringen vil jeg snakke om «apportbukk», men det kan være et
hvilket som helst apportobjekt. I starten av innlæringen er det en fordel om
apportobjektet er behagelig å ha i munnen, etterhvert skal hunden kunne
apportere mange ulike objekter (generalisering av apporteringsobjekter).
1. Apport for hunder som liker lek
(f.eks. dralek):
a. Lek: Lær hunden å leke med
objektet med forstyrrelser til
stede, for eksempel mat. Når
hunden har leken i munnen
og begynner å dra, hold frem
håndflaten med en godbit i.
Dersom hunden slipper leken,
lukk hånden og start på nytt. Ta pauser eller gjør det enklere for
hunden, slik at motivasjonen til hunden holdes oppe. For eksempel
kan godbitene holdes lengre bort fra hunden, eller man kan velge
mindre attraktiv mat. Hunden mestrer oppgaven når den har mer
fokus på leken enn godbiten, selv om godbitene er i nærheten.
b. Håndtarget: Ha som mål at hunden
alltid skal søke til hånden din.
Varier din egen kroppsstilling og
sitt, stå eller rygg bakover slik at
hunden bevisst må dytte i hånden
din.
c. Håndtarget med apportbukk:
Plasser hunden framfor deg. Når du rygger bakover, skal hunden følge
etter. Når hunden er nær deg, overlever apportbukken og gir hunden
kommandoen for håndtarget. Dersom hunden skyver apportbukken
inn i hånden din marker og belønn hunden. Hvis hunden slipper
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apportbukken før du har gitt beskjed, prøv på nytt eller ta en pause.
Senk kriteriene når du starter opp igjen. Dersom hunden fortsatt
ikke mestrer øvelsen, bør du gå tilbake og forsterke et tidligere steg
i øvelsen.
d. Plukke opp og levere: Sett deg på
gulvet og legg fram apportbukken.
Dersom hunden ikke forstår
oppgaven,
flytt
rundt
på
apportbukken
slik
at
du
signaliserer at hunden skal ta den.
Når hunden griper apportbukken, kan du gi kommando og presentere
hånden din. Dersom hunden holder apportbukken og dytter i håndflaten
din, marker atferden og belønn snarest. Det er viktig at hunden holder
apportbukken og jobber for å dytte i håndflaten din. Hvis hunden ikke
gjør det, prøv igjen.
e. Kommando for apportering: Når du er sikker på at hunden plukker
opp apportbukken fra gulvet kan du legge til en apporteringskommando.
Legg apportbukken på
gulvet,
hold
hunden
i halsbåndet, gi kommando
og slipp halsbåndet (la så
hunden ta apportbukken og
levere den). Etter du har
repetert dette noen ganger,
slipp halsbåndet og gi
apporteringskommandoen
samtidig som du legger
apportbukken på gulvet.
Dersom hunden prøver å ta
apportbukken før du har
gitt kommando, ta den bort
og prøv igjen. Gjenta til
hunden har blitt tålmodig nok til å vente på kommando. Dersom
hunden prøver å ta apportbukken, ta den bort. Dersom hunden feiler
hver gang, gi den en pause og senk kriteriene, eventuelt gå tilbake til
et tidligere steg.
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f. Hold fast i apportbukken (1):
I denne delen skal hunden stå
under innlæringen. Hunden skal
holde fast i apportbukken med
forstyrrelser rundt. Start på
samme måte som før. Når hunden
tar tak i apportbukken, åpne
hånden og gi godbit. Når hunden
fortsetter å holde apportbukken,
bekreft og belønn hunden. Det er viktig at hunden ikke får lov til å
slippe apportbukken før du har signalisert eller gitt kommando om at
det er lov å slippe. Dersom hunden slipper apportbukken for tidlig,
prøv på nytt. Dersom hunden begynner å tygge på apportbukken, lukk
hånden og legg vekk apportbukken. Fortsett til hunden har forstått at
du ønsker at den skal holde fast i apportbukken over tid.
g. Hold fast i apportbukken (2): Du kan også lære hunden å sitte med
apportbukken i munnen. Variasjon i øvelsen «hold apportbukken»
lærer hunden å generalisere.
h. Sitt ned med apportbukken: (dette trenger du
bare om du vil at hunden skal kunne sitte og
holde apporten). La hunden stå foran deg og gi
den apportbukken. Hold en godbit foran hunden
mens hunden har apportbukken i munnen. Hjelp
hunden til å sitte med apportbukken i munnen.
Dersom den gjennomfører øvelsen og fortsetter
å holde apportbukken i munnen etter den har satt
seg, bekreft atferden og gi belønning. Dersom hunden slipper
apportbukken før du bekrefter riktig atferd, lukk hånden og prøv igjen.
Dersom det fortsatt ikke fungerer, ta en pause og senk kriteriene før
neste treningsøkt.
i. Sitt-kom-sitt med apportbukken: Be hunden om å sitte, gi den
apportbukken og oppfordre så til å følge deg med apportbukken
i munnen. Hjelp hunden til å sitte på nytt mens den fortsatt holder
apportbukken. Ha en godbit i hånden første gang du hjelper hunden
til å sette seg. Bekreft og belønn atferden dersom den beholder
apportbukken i munnen. Repeter øvelsen flere ganger.
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Nå skal hunden være i stand til å plukke opp apportbukken, bringe
den og sette seg foran deg med den. Hunden skal også klare å levere
apportbukken i hånden din når du gir kommando
for håndtarget. Det kan være en fordel å lære
hunden å slippe på kommando («takk»). Dette kan
læres inn ved at hunden først holder apportbukken
foran deg en stund. Når hunden skal levere/slippe
apportbukken legger du på et «takk» og gir hunden
en godbity. Repeter øvelsen flere ganger. Dersom
hunden slipper før kommandoen, får den ingen
belønning. Denne øvelsen vil hjelpe hunden til å
skille mellom håndtarget og «takk».
2. Apport for hunder som ikke går naturlig i lek, eller som ikke liker å bære
ting i munnen:
For hunder som ikke går naturlig i lek, eller som ikke liker å bære ting
i munnen, kan øvelsen «shapes» inn. Når vi «shaper» en øvelse må vi
belønne hvert enkelt steg som bringer oss nærmere målet.
a. Gripe: Sitt på en stol og ha hunden framfor deg. Hold apportbukken
foran hunden og bekreft og belønn bare for å se på apportbukken. Det
kan være strategisk å ha en stor skål med godbiter ved siden av dere,
slik at hunden får belønning raskt.
b. Belønn interesse: Bekreft hvilken som helst oppførsel som hunden
gjør med hensyn til apportbukken, og fortsett til den nærmer seg
apportbukken. Det er viktig at denne typen trening kontinuerlig får
små fremskritt. Ikke skyv apportbukken inn i hundens munn. Flytt
heller apportbukken litt bort fra hunden for å gjøre den mer nysgjerrig.
c. Belønn initiativ: Fortsett belønningen etter hvert som hunden begynner
å berøre apportbukken. Belønn så for å skyve litt i apportbukken. Prøv
deg deretter med litt motstand når hunden skyver på apportbukken.
Dette kan skape litt frustrasjon, som (forhåpentligvis) resulterer i at
hunden åpner munnen litt mot apportbukken. Marker atferden og
belønn, og fortsett til hunden tar tak i apportbukken.
d. Øk kriteriene: Still gradvis høyere krav til hunden. Begynn enkelt
slik at hunden opplever mestring. Be hunden holde apportbukken i ett
sekund, og øk antall sekunder litt etter litt.
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Bevisst valg: Når
hunden
mestrer
øvelsen
å
holde
apportbukken kan du
begynne å lære hunden
å være mer bevisst på
hva øvelsen handler
om. Hold apportbukken
i den ene hånden og en
godbit i den andre.
Hvis hunden går for
godbiten, lukk hånden.
I begynnelsen må du
bekrefte rett atferd og
gi
belønning
når
hunden ser på apportbukken. Deretter setter du høyere kriteriene, helt
til hunden kan gripe og holde apportbukken selv om du presenterer
den åpne hånden med en godbit. Fortsett så å trene hunden til å holde
apportbukken i stadig lengre intervaller med synlige godbiter i åpen
hånd. Hvis hunden viser uønsket atferd, lukk hånden og begynn
øvelsen forfra.
f. Hold: Når hunden har lært å holde fast i apportbukken kan du begynne
å dytte og dra litt i apportbukken, noe som innebærer at hunden må
velge å ha et bedre grep om den. Dersom hunden slipper apportbukken,
prøv igjen. For noen hunder kan dette være en vanskelig øvelse. Vær
forsiktig i starten og ikke gjøre det for vanskelig eller voldsomt.
g. Plukk fra gulvet: Noen hunder må også lære å plukke opp apportbukken
fra gulvet. I slike tilfeller kan apportbukken holdes gradvis nærmere
gulvet, helt til hunden til slutt plukker den opp fra gulvet selv.
h. Sitte foran: Når hunden plukker opp apportbukken er det fint å lære
den å sette seg framfor deg og vente til det gis beskjed om å slippe.
Noen hunder gjør dette automatisk, mens andre behøver hjelp og en
ekstra kommando om å sitte. Det kan være enklere å vise hunden at
den skal sette seg ved å bare bruke hånden heller enn stemmen. Bruk
gjerne en godbit i begynnelsen. Dersom hunden begynner å tygge på
apportbukken, lukk hånden og prøv på nytt.
e.
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Apportkommando: Når du er sikker på at hunden kommer til å plukke
opp apportbukken fra gulvet kan du legge til en apporteringskommando.
Legg apportbukken på gulvet, hold hunden i halsbåndet, gi kommando
og slipp på halsbåndet. La hunden ta apportbukken og levere den.
Etter du har repetert dette noen ganger, slipp halsbåndet og gi
kommando samtidig som du legger apportbukken på gulvet. Dersom
hunden prøver å ta apportbukken før du har gitt kommando, ta bort
apportbukken og prøv igjen. Repeter til hunden har blitt tålmodig nok
til å vente på kommando. Dersom hunden feiler hver gang, gi hunden
en pause og senk kriteriene ved for eksempel å gå tilbake til tidligere
steg.
Terapi- og skolehunder skal være i stand til å apportere ulike objekt. Enkelte
hunder kan derimot ha vanskelig for å plukke opp enkelte ting som nøkler,
metall, etc. Disse hundene har behov for lave kriterier og langsom innlæring.
Det viktigste er at man ikke forhaster innlæringen, men heller bruker tid på
hvert objekt slik at hunden opplever mestring.
Når hunden har lært å utføre øvelsen sammen med hundefører er det på
tide at den lærer å gjøre øvelsen sammen med andre. Det er praktisk å lære
hunden at den som kaster apportbukken er den samme som hunden skal levere
apportbukken tilbake til. Når hunden har forstått at den skal levere til den
som kaster, kan du begynne å legge til forstyrrelser. For eksempel kan øvelsen
gjøres i et rom med flere personer, i en gruppe eller i forskjellige miljø.
i.

Det er ikke nødvendig for terapi- og skolehunder at de leverer apportbukken
«perfekt» ved din side, men de bør kunne levere apportbukken i en kurv
eller i et fang.

Å legge apportbukken i en kurv
1. Første deløvelse er å lære hunden å
stikke hodet i kurven. For å oppnå
dette kan man legge en godbit
i kurven og la hunden stikke nesen
ned for å ta godbiten. I starten av
treningen kan man begynne med å vise hunden at det legges en godbit
i kurven. Dersom hunden er usikker eller redd for å stikke hodet ned
i kurven, bruk en kurv som er lav og vid.
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2. Repeter øvelsen flere ganger. Når hunden assosierer kurven med godbit
kan man etter hvert se om hunden oppsøker kurven på eget initiativ uten
at du har lagt en godbit i kurven. Om hunden da går og putter hodet ned
i kurven, marker hundens atferd og belønn. Belønningen bør skje inne
i kurven, ikke utenfor. Når du ser at sannsynligheten for at hunden går bort
og putter hodet ned i kurven er stor, kan du legge på kommando.
3. Dersom hunden ikke går til kurven på eget initiativ, har innlæringen
sannsynligvis gått litt for raskt fram. Fortsett å legg godbiter i kurven og
vis hunden hva som er riktig atferd. Når hunden legger hodet i kurven
hver gang, kan du begynne å legge til kommando. Som i de foregående
øvelsene bør man gradvis fjerne påvirkningen (for eksempel legge godbiten
i kurven), slik at hunden ikke blir avhengig av denne påvirkningen. Husk
alltid å gi kommandoordet før påvitkning.
En annen måte å lære hunden å legge hodet i kurven på er å «shape» atferden.
Her begynner en med å belønne hundens interesse for kurven. Så shaper du
gradvis hunden til å putte hodet i kurven.
Når hunden har lært å legge hodet i kurven kan man legge til apportbukken. Legg
en godbit i kurven og gi så hunden apportbukken. Når hunden har apportbukken
i munnen, gir du kommandoordet for å legge hodet i kurven. Når hunden har
hodet i kurven kan du utløse en «takk-kommando», og hunden er nå fri til å
spise godbiten i kurven. Begynn med å gi apportbukken til hunden i nærheten
av kurven. Det er viktig at hunden gjør ting i riktig rekkefølge. Hunden skal
legge hodet i kurven, og fortsatt holde fast i apportbukken (inni kurven).
Hunden skal ikke slippe apportbukken før du har gitt takk-kommando. Når
dette er innlært, kan man utvide øvelsen ved ha større avstand fra apportbukken
til kurven. Det betyr at hunden blir nødt til å hente apportbukken fra gulvet, for
så å gå tilbake til kurven for å levere den. Etter hvert kan man legge til flere
forstyrrelser som å la hunden utføre øvelsen med andre mennesker, ha ulike
personer i nærheten, gjøre øvelsen i ulike miljøer, osv.
Å legge apportbukken i et fang (dette kan, for eksempel være en fordel om
klienten ikke kan ta apporten med sine hender).
I denne oppgaven legger man sammen flere øvelser, nemlig apportering
(henting), legge hodet i fanget (les om denne øvelsen nedenfor) og «takkkommando». Dersom hunden ikke kan å legge hodet i fanget, lær inn denne
deløvelsen først.
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Gi hunden apportbukken og gi kommando for å legge hodet i fanget. Så snart
hunden legger hodet på fanget og den fremdeles holder apportbukken i munnen,
åpne hånden med godbit i og gi en frigjøringskommando/«takk-kommando».
Dersom hunden gir slipp på apportbukken, lukk hånden og forsøk på nytt.
Når hunden har oppfattet dette, kan du legge apportbukken på gulvet. Hunden
blir nødt til å plukke opp apportbukken, og du kan gi kommando for «hodet
i fanget». Etter hvert kan du gi slipp på tegn for å vise hunden hva den skal
gjøre (om du ser det nødvendig).

Legge hodet i fanget
I denne øvelsen kan det være smart å benytte
seg av et teppe eller en håndduk. Teppet blir
deretter et signal for øvelsen, noe som både
forenkler innlæringen og som gjør det enklere
for hunden å forstå hva den skal gjøre i ulike
miljø og med andre mennesker til stede. Teppet
forhindrer også at klientene får sikkel eller pels
på klærne sine. Øvelsen kan deles i to
hovedkomponenter, nemlig «legg hodet
i fanget» og «hold hodet i fanget over tid».
Innlæring av å legge hodet i fanget kan gjøres på flere måter, se beskrivelser
under.
1. Dersom du er heldig og har en hund som allerede legger hodet i fanget
når den ønsker noe fra deg, kan du bygge videre på denne atferden. Når
hunden legger hodet i fanget, bekreft og belønn atferden med en godbit.
Dette er en metode du kan bruke dersom hunden ofte tilbyr atferden på
eget initiativ. Når du kan forutse ønsket atferd (at hunden snart kommer
til å legge hodet i fanget), legg til en kommando. I starten kan det være
vanskelig å oppdage atferden, og samtidig alltid ha et teppe tilgjengelig.
Etter hvert som du gjenkjenner situasjoner hvor hunden tilbyr atferden
blir det enklere å legge til teppet.
2. Du kan også bruke påvirkning for å lære hunden å legge hodet i fang.
Start med å legge teppet i fanget ditt. Legg så en godbit i hånden og «lur»
hunden inn i fanget ditt. Marker og bekreft riktig atferd og belønn hunden.
Repeter øvelsen flere ganger.
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Legg til kommando, husk at kommandoen må komme før påvirkningen.
Repeter flere ganger. Etter hvert kan du gjøre påvirkningen mindre og
mindre. Til slutt vil hunden reagere bare på kommando og teppet.
3. Du kan også bruke en kombinasjon av metodene ovenfor. Begynner med
å lokke hunden i riktig posisjon. Når du ser at hunden er motivert, vent
og se hva den gjør videre. Flere hunder vil automatisk legge hodet på
teppet fordi de har et ønske eller en naturlig forventning om bekreftelse og
belønning for nettopp denne atferden. Dersom hunden gjør øvelsen av seg
selv, og du kan forutsi at hunden kommer til å legge hodet i fanget, kan du
legge på kommando.
4. Dersom du ønsker å shape atferden, kan du lære hunden å legge hodet på
teppet først. Legg teppet på en stol eller i en sofa. Hensikten er at hunden
beveger seg mot teppet, samtidig som hvert steg markeres og belønnes.
I begynnelsen er det viktig å starte i nærheten av teppet. Når hunden til
slutt legger hodet på teppet og har gjentatt ønsket atferd tilstrekkelig antall
ganger kan man legge til kommando.
For terapi- og skolehunder er det ikke så viktig at hunden kan øvelsen helt
uten påvirkning. Noen ganger velger vi å beholde påvirkningen som hjelp for
hunden. Det som er viktig er at du bestemmer deg for om hunden skal kunne
øvelsen uten hjelp (bare kommando) eller om det er i orden å hjelpe hunden
med hånd (og/eller håndduk). Litt ekstra hjelp kan for eksempel være en hånd
som viser retning til gjenstand eller omvendt lokking for å holde hunden
i posisjon (se neste kapittel).
Når hunden kan øvelsen på kommando, starter vi med å lære hunden og ha hodet
i fanget over lengre tid. Det kan være smart å bruke «selvkontroll-øvelsen»
til dette. Når hunden viser riktig atferd, bekreft og vis hunden håndflaten med
godbit i (forhåpentligvis assosierer hunden dette med at atferden er riktig).
Dersom hunden løfter eller tar hodet bort hodet fra fanget, lukk hånden. Dette
signaliserer feil atferd. Etter hvert vil hunden assosiere åpen hånd med å holde
hodet i fanget. Husk å gi hunden «fri-kommando» før det er «tillatt» å ta hodet
bort.
I denne øvelsen kan vi bruke «åpen hånd» som tegn for å fortelle hunden at
vi ønsker at den skal fortsette med atferden den allerede gjør. På denne måten
kan vi kommunisere med hunden uten å snakke til den. Ofte kan det å snakke
med hunden midt i en interaksjon forstyrre samspillet mellom de ulike partene
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i intervensjonen. Ved hjelp av en åpen hånd signaliserer man til hunden at
den utfører en god jobb og at vi ønsker at den skal fortsette slik. Når hunden
kjenner øvelsen godt, kan godbiten fases bort.
Når hunden kan utføre øvelsene sammen med hundefører er det viktig at den
også læres til å gjøre de med andre personer. Begynn alltid med mennesker du
kjenner fra før. Når hunden mestrer dette kan man avansere til øvelser sammen
med ukjente, for så å trene i ulike miljø før dere til slutt er klare for arbeid.
Husk også at hunden virkelig skal kunne øvelsen. Det er derfor
viktig å forsikre seg allerede på trening at hunden er tydelig og
presser hodet ned i fanget. Klientene skal kunne kjenne at hunden
har hodet på fanget under hele øvelsen. Du kan lese mer om dette
i kapittelet Trening for DAI (generalisering).

Ligge på teppet
Denne øvelsen kan du gjerne starte med tidlig, mens hunden er en ung valp. Sørg
for å alltid ha med et teppe til valpen når du sitter på gulvet. Teppet kan ligge
ved føttene dine eller i sofaen ved siden av deg. Når valpen kommer for å legge
seg på teppet, belønn med oppmerksomhet og kos. Ta med teppet over alt hvor
dere drar. Dersom du har med valpen hjem til en venn for første gang, sørg for at
teppet er med. Teppet er noe kjent som representerer et trygt sted for valpen. Ta
også med teppet på valpekurs, eller steder hvor du vet at dere vil måtte vente. Det
er fint for valpen å ha et trygt og behagelig sted å ligge mens dere venter. Etter
hvert kan man oppleve at valpen søker teppet når den er trøtt eller ønsker å være
for seg selv. Legg til en kommando når hunden tar eget initiativ i starten. Etter
hvert vil valpen gå på teppet når den bli bedt om det.
Det er viktig å være bevisst hvilke situasjoner vi gjør denne øvelsen i. For en
terapi- eller skolehund blir teppet ofte brukt som hundens fristed. Et fristed er
der hunden kan være for seg selv og slappe av. Det er viktig å tenke på hundens
energinivå når vi ønsker at hunden skal «slappe av».
Øvelsen kan deles inn i tre deler:
● Gå til teppet
● Legg deg på teppet
● Bli værende på teppet
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Fra før er det beskrevet ulike måter å lære hunden å gå til teppet.
Når den går dit frivillig kan man legge til øvelsen «legge seg ned»:
1. En metode for å lære hunden å legge seg på teppet er å sitte ved siden av
det og invitere hunden til å sitte eller ligge på teppet. Dersom hunden gjør
det, kan du bekrefte atferden og belønne med en godbit.
Legg så en godbit på gulvet i nærheten av teppet. Dersom hunden forsøker
å reise seg, går bort fra eller tar med seg teppet, legg hånden din over
godbiten. Om hunden forblir på teppet, belønn med stemmen og fortsett å
holde over godbiten. Forhåpentligvis vil hunden forsøke å oppnå godbiten
ved å tilby ulike atferder. Ettersom godbiten ligger på gulvet vil det være
naturlig at hunden legger seg ned for å komme nærmest mulig godbiten.
Når hunden legger seg ned, gi «fri-kommando» og la hunden få godbiten.
Legg en ny godbit på gulvet og gjenta øvelsen. Når hunden har forstått
oppgaven kan man gradvis forlenge tiden før fri-kommando gis. Etter
hvert kan godbiten flyttes gradvis lengre bort fra teppet. Husk å være
oppmerksom på energinivået i denne øvelsen slik at hunden ikke blir for
energisk og utålmodig. Når hunden har forstått oppgaven, og den oppsøker
og legger seg ned på teppet og ligger stille til du gir fri-kommando, kan du
legge til kommando «legg deg på teppet».
2. En alternativ fremgangsmetode er å be hunden legge seg når den allerede
har gått til teppet og står på det. Dette fordrer at hunden kan kommandoen
«ligg» fra før. Snakk rolig og bekreftende til hunden om den blir
liggende på teppet, og gi belønningen med et avslappet tonefall uten å
være for energisk. Fortsett med å belønne hunden mens den ligger (vær
oppmerksom på hvor du belønner, hunden skal ikke måtte bevege seg for
å spise godbiten). Når hunden har ligget en stund, gi en fri-kommando og
kast en godbit bort fra teppet. Hunden vil da på sikt forstå at øvelsen er å
bli værende på teppet til den får beskjed om annet. Når du ser at hunden
søker seg tilbake til teppet, kan du prøve å drøye kommandoen for å legge
seg ned, om hunden da frivillig legger seg ned, belønn hunden for å ligge
på teppet, gi hunden fri-kommando samtidig som du kaster en belønning
vekk fra teppet. Om hunden ikke går til teppet på kommando, eventuelt
gjør det veldig sakte, må du starte forfra og gå til teppet for å belønne
hunden. Det er viktig å gjenta øvelser ofte slik at treningen opprettholdes.
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Når hunden kan øvelsen og går direkte/løper til teppet, legger seg ned
og venter på fri-kommando, kan du legge til kommando. Kall øvelsen
noe enkelt, som for eksempel: «teppe», «gå til teppet» eller «gå å legg
deg». Varier øvelsen i ulike miljø, med forskjellige forstyrrelser og mange
repetisjoner.
Som vi skrev i kapittelet «praktisk læringsteori» er det etterhvert
en fordel å legge alle øvelsene på variabel forsterkning, og da
også «Ligge på teppet».

Toleranse ovenfor håndtering
Hunder som brukes i dyreassisterte intervensjoner skal tolerere ulike typer
håndtering. En bør derfor tenke over og vurdere om hunden er spesielt følsom
for berøring. Dersom du har en hund som er sensitiv kan det hende den ikke
bør delta i DAI. Når vi trener og arbeider med DAI skal vi alltid gjøre vårt
beste for å holde hunden trygg og unngå hardhendt håndtering. Likevel kan
enkelte klienter være uforutsigbare, og da kan det oppstå situasjoner som
oppleves utrygge for hunden. Slike situasjoner må vi forberede hunden på
gjennom trening, slik at den er kjent med håndteringen og forventer et positivt
utfall. Svært få hunder elsker å bli håndtert av mange forskjellige mennesker
uten å være forberedt på oppgaven.
Når dere trener på overraskende/hardhendt håndtering er det viktig å observere
hunden nøye. Som hundefører skal du kjenne hunden din, og du må kunne
gjenkjenne hundens kroppsspråk og følelser i ulike situasjoner. Tilvenning til
denne type håndtering kalles habituering (se «Animal Assisted Activities with
Dogs - Guideline for basic requirements & knowledge»). Habituering er en
prosess hvor hunden tilvennes en situasjon/miljø/håndtering (etc.) gjennom
gradvis tilnærming.
Likevel er det en risiko for å gjøre feil i denne treningen, og selv når vi tror at
vi jobber for å tilvenne hunden situasjonen, kan vi få en sensitisering i stedet
for. Hunden kan ende opp med å bli mer sensitiv, som i sin tur kan gjøre
den mer urolig og utrygg i situasjonen. Den eneste måten å vite om du trener
riktig, er å observere og tolke hundens atferd og følelser underveis. Hvis
hunden blir mer urolig eller redd gjennom treningssituasjonen må du stoppe
og revurdere din trening. Ofte vil grunnen til denne sensitiseringen være at vi
er for utålmodige og ikke bruker tilstrekkelig tid i treningen. Start i en trygg
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kontekst, vær tålmodig og gjør det enkelt for hunden.
Om hunden er sensitiv, kan du prøve følgende:
1. Ved trening for å forberede hunden på håndtering kan man begynne med
å berøre ørene. Hvis du vet at hunden ikke liker det, berør ørnene raskt/
kortvarig, etterfulgt av en markering og belønning. Gjenta øvelsen på
samme måte til du ser at hundens forventninger endrer seg. Målet er at
hunden din skal oppleve positive følelser (forventer godbit) i stedet for
negative følelser (ønsker å stoppe), som følge av at du berører ørene dens.
2. Etter hvert kan du berøre hunden med et fastere trykk, for så å bekrefte
og gi belønning. Gjenta dette et par ganger, samtidig som du observerer
hunden og vurderer hvorvidt den er tilfreds eller ikke. Det er individuelt
for mange ganger du må gjenta dette, men når du ser at hunden er rolig
og aksepterer situasjonen kan du dra nytte av de positive følelsene og øke
intensiteten i håndteringen enda litt til.
3. Tren korte og hyppige økter, og legg gradvis mer press på hunden. Når
hunden er komfortabel med å bli berørt/håndtert kan du få andre til å gjøre
det samme. Husk at når du legger til en forstyrrelse (i dette tilfellet en ny
person) må kriteriene senkes. Start med mennesker hunden kjenner, og gå
så videre med ukjente mennesker. Du må også trene dette i forskjellige
situasjoner og forskjellige miljøer.
4. Husk å tren på å håndtere hele hunden, slik som ører, tenner, poter, hale,
osv. Hunden må også trenes på å bli klappet på hodet, ettersom det er
relativt vanlig å synes at det både er intimt og ubehagelig. Det er derimot
en naturlig tilnærming fra menneskers side, så det er bedre at hunden
læres til å like det. Hunden kan man tross alt kontrollere, i motsetning til
mennesker man møter. Dette gjelder også klemming og holding, noe de
fleste hunder i utgangspunktet misliker. Likevel kan det skje at enkelte
mennesker, og spesielt barn, ønsker å klemme hunden. Selv om vi er
flinke til å lære barna at hunden ikke liker å få klemmer, så må vi alltid ta
forbehold om at det kan skje. Det er derfor greit å lære hunden å akseptere
dette, slikt vil det bli trygt både for klienter/barn og for hunden.
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Visuell modell for trening av atferd
HVA HAR
DU LYST
TIL Å LÆRE
HUNDEN?

PLAN FOR
KRITERIET

OPPNÅ
BESTEMT
ATFERD

TILFELDIG BELØNNING

LEGG TIL
KOMMANDO

SAMMENSETNING

LEGG TIL DISTRAKSJONER

Basert på: Sammendrag av læringsveien (Blomster & Gunnarsson, 2012).

Sammendrag
Når du vil lære hunden en ny øvelse er det viktig å ha en plan for målet, altså
hva hunden skal gjøre. Dersom øvelsen består av flere atferder, bør den deles
opp og læres hver for seg. Dette krever også at man velger treningsteknikk(er),
herunder planlegging av kriterier for å oppnå ønsket atferd. Når hunden viser
ønsket atferd, kan man legge til kommando og deretter sette de ulike delene
sammen til en sammenhengende øvelse. Det er også et alternativ å vente med
kommando til hunden kan hele øvelsen. Når hunden kan en helhetlig øvelse
kan man variere belønningen og starte med generalisering av øvelsen i ulike
miljø, med forskjellige mennesker, etc. Jo mer trygg hunden er på en bestemt
øvelse, desto tryggere blir det for hunden å utføre øvelsen i ulike miljøer og
med forstyrrelser.
Under er en sjekkliste for øvelser. På denne måten kan man gå mer kategorisk
til verks for å følge med på om hunden er i stand til å utføre diverse oppgaver
i ulike situasjoner. Sett et kryss for ja eller nei, analyser deretter situasjonen og
avgjør så hva dere trenger mer fokus på i treningen.
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Sjekkliste
Om du bruker denne sjekklisten aktivt er det enkelt å få oversikt over om
hunden mestrer øvelsene i ulike miljøer. Sett ett merke for Ja eller et merke
for Nei, så analyserer du og bestemmer deg for hva du trenger å ha fokus på i
treningen fremover.
Sjekkliste				

Ja 		

Nei

Navn på øvelse/atferd: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hjemme
Alene					 Ja 		
 Nei
Med andre personer til stede		
 Ja 		
 Nei
Andre forstyrrelser			
 Ja 		
 Nei
Ute
Andre personer til stede		
 Ja 		
 Nei
Andre forstyrrelser			
 Ja 		
 Nei
Inne (ukjent sted)
Alene					 Ja 		
 Nei
Andre personer til stede		
 Ja 		
 Nei
Andre forstyrrelser			
 Ja 		
 Nei
På institusjon
Alene					 Ja 		
 Nei
Andre personer til stede		
 Ja 		
 Nei
Andre forstyrrelser			
 Ja 		
 Nei
Under er utvidet sjekkliste for øvelser som hunden skal gjøre med andre
mennesker (klienter):
Hjemme
Med en annen person til stede			

Med en annen person til stede + flere personer 
I en gruppe					
I en gruppe + andre forstyrrelser		
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Ja 		
Ja 		
Ja 		
Ja 		






Nei
Nei
Nei
Nei

Ute
Med en annen person til stede			

Med en annen person til stede + flere personer 
I en gruppe					
I en gruppe + andre forstyrrelser		


Ja 		
Ja 		
Ja 		
Ja 		






Nei
Nei
Nei
Nei

Inne (ukjent sted)
Med en annen person til stede			

Med en annen person til stede + flere personer 
I en gruppe
				

I en gruppe + andre forstyrrelser		


Ja 		
Ja 		
Ja 		
Ja 		






Nei
Nei
Nei
Nei

På institusjon
Med en annen person til stede			

Med en annen person til stede + flere personer 
I en gruppe					
I en gruppe + andre forstyrrelser		


Ja 		
Ja 		
Ja 		
Ja 		






Nei
Nei
Nei
Nei

Jo bedre hunden kan øvelsen, jo tryggere vil hunden føle seg.
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KAPITTEL 10.

Relasjoner i dyreassisterte intervensjoner
Skrevet av Line Sandstedt
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I den første boken «Animal Assisted Activities with Dogs Guideline for basic
requirements & knowledge» (Wohlfarth & Sandstedt, 2016) står det beskrevet
om det generelle forholdet mellom hund og hundefører. Under fokuseres det
nærmere på relasjonens betydning i en DAI-situasjon.
I arbeid med DAI, er det viktig å huske at det er terapeuten eller læreren som
er den primære profesjonelle bidragsyteren. Det er de som legger til rette for
samspillet mellom hunden og klienten/eleven.
DAI kan legge til rette for mulige fremskritt, men DAT eller DAP er ikke
en erstatning for ordinær utdanning eller terapi. En terapi-/skolehund vil
aldri erstatte den menneskelige pedagogen eller terapeuten (Chandler, 2017).
VanFleet og Faa-Thompson (2017) forteller at selv om dyr gir motivasjon,
refleksjoner, sosiale forbindelser og trøst som vil hjelpe klientene til å nå sine
mål, så er det ikke terapi så lenge en terapeut ikke er involvert. Det samme
gjelder for utdanning, der det er læreren som velger de pedagogiske metodene
og hjelper barna med å nå sine pedagogiske mål. Hunden kan implementeres
som en del av undervisningen på forskjellige måter.
Når man arbeider med DAI, er det viktig å fokusere på forholdet og relasjonen
mellom hunden og mennesker. Målet er ikke at hunden skal adlyde oss slik
at vi har full kontroll over den (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Det er
derimot viktig at vi lærer hunden å samhandle med klientene/elevene på en
fin og respektfull måte, samtidig som vi veileder klientene til å behandle
dyrene med respekt og toleranse. Læreren/terapeuten bør ta sikte på dette
i alle interaksjoner. Både i forholdet menneske-til-menneske, og i forholdet
menneske-til-hund, bør vi følge de grunnleggende prinsippene for utvikling av
positive, empatiske og gode relasjoner (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Med
dette i tankene er det viktig å fokusere på hvordan vi behandler hunder i terapiog opplæringssituasjonene. Hunden skal behandles som en god kollega, og vi
må respektere dens behov. Vi bør bruke fine ord og myke berøringer. Dette
lærer vi også klientene/elevene som deltar i DAI. Dersom hunden ikke gjør det
vi forventer, skyldes det sannsynligvis at hunden misforsto hundefører eller
klienten/eleven. Hvis dette er tilfelle bør man tenke gjennom hvorvidt hunden
er godt nok forberedt til oppgaven, og deretter trene hunden bedre. Det er
viktig å minne seg selv på at hunden aldri har bedt om å trene, jobbe med DAI,
elle lignende, så ikke bli sint eller skuffet over den dersom treningen du selv
er ansvarlig for ikke har forberedt hunden godt nok i utgangspunktet. Hunden
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kan ikke forutse hva det er vi mennesker planlegger at de skal gjøre. Dette må
vi vise og lære de gjennom trening og repetisjoner.
Snakk alltid fint til hunden når du jobber med klienter/elever, og hjelp hunden
om nødvendig. Hver enkelt relasjon spiller inn på hele intervensjonen. Hundens
forhold til terapeut/lærer, forhold mellom klient/elev og terapeut/lærer, og
forholdet mellom klient/elev og hund har en gjensidig effekt på alt som skjer
i terapien eller i opplæringen (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Mormann
et al. (2011) fant at bilder av dyr (i motsetning til bilder av mennesker og
natur) berører oss på en svært dyp og grunnleggende måte, som har en naturlig
kobling til våre følelser. Å bringe dyr inn i terapi bidrar til å stimulere klientens
tanker, følelser, samhandling og oppførsel (Oren, D. & Parish-Plash, 2013).
Paris-Plash (2008) fant også at barn, ved å observere terapeuten som behandlet
hunden på en fin og trygg måte, følte seg trygge i situasjonen. Dette åpnet
i sin tur muligheten for at barna snakket om ting som plaget dem og som var
vanskelig å snakke om. Praksis viser at det samme også skjer i klasserommet.
Flere elever har opplevd at det er enklere for dem å jobbe med vanskelige
oppgaver dersom det er en hund til stede i rommet. Dyret gjør situasjonen
mer «normal» og støtter naturlig og spontan oppførsel og kommunikasjon
(Oren, D. & Parish-Plash, 2013). Pedagogisk forskning viser at relasjon er en
av de viktigste faktorene for læring (Nordenbo et al., 2010). Lærere og andre
pedagoger forteller at elevene oppfører seg annerledes hvis en hund er til stede,
og pedagogen får et bedre forhold til elevene. Dette blir ansett som en av de
viktigste faktorene i DAP. Lambert & Barley (2001) så på forskning relatert til
relasjoner og psykoterapi. De fant ut at forholdet mellom klienten og terapeuten
var viktigere for klientens fremgang, enn teknikkene terapeuten brukte. For å
etablere et godt forhold mellom hunden og eleven/klienten er det viktig at både
hunden og mennesket opplever trygghet og trivsel i intervensjonen.
Det er viktig å bruke tid på å la hunden og klienten/eleven bli kjent med
hverandre. Klienten/eleven bør bli kjent med hundens atferd, grenser og behov,
slik at de kan oppleve trygghet og kontroll i ulike situasjoner med hunden.
I tillegg bør klienten/eleven lære hvor og hvordan terapi-/skolehunden ønsker
å bli klappet og hva som er spesielt for akkurat denne hunden. Dette vil det
hjelpe klienten/eleven til å bli kjent med den enkelte hund.
Som nevnt er det viktig at lærer/terapeut/hundefører behandler hunden på
en fin måte. Forholdet mellom hundefører og hunden vil gjerne gjenspeiles
i klienten/elevens forhold til hunden. En god relasjon mellom hunden og
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klienten/eleven er også knyttet til hvilken type hund vi jobber med (se kapittel
om mentalitet), og en DAI-hund må generelt være sosial og hengiven overfor
mennesker. Dersom hunden ikke er tolerant eller tilgivende ovenfor en klient
eller elev bør man revurdere å bruke hunden i DAI. Hunden må tolerere
uforutsette hendelser, for eksempel at et barn er uheldig og faller over hunden.
Måten hunden reagerer på i en slik situasjon er avgjørende for om situasjonen
kan vær ødeleggende både for barnet og hunden. Dersom hunden kun er vant
til trening sammen med hundefører vil det bli desto vanskeligere for den å
samhandle og samarbeide med andre. Terapi- og skolehunder må kunne
samarbeide med andre enn sin eier, og derfor også lære at det er trygt å være
sammen og jobbe med alle slags mennesker. Terapi- og skolehunder bør ha
det gøy og ha positive forventninger til mennesker generelt. Dersom hunden
alltid har behov for godbit/leketøy når de skal samhandle med klienten eller
eleven bør den ikke jobbe med DAI. Noen ganger kan godbiter og leketøy
komme i veien for forholdet mellom hund og klient/elev, og enkelte hunder
kan bli for voldsomme eller intense på grunn av en sterk interesse for mat
eller leker. Av den grunn bør vi være forsiktig med å bruke dette i store deler
av intervensjonene. Som fagperson må man bestemme når og hvor mye man
skal bruke godbiter og/eller leker. I dyreassisterte intervensjoner bør vi arbeide
realistisk og fornuftig, og bruke belønningene med omhu.
Arbeid i DAI krever at man som profesjonell er 100 % til stede i situasjonen
man er i. Både ved trening av hunden og i samhandling med klienter/elever,
krever hunden og klientene/elevene at du er tilstede og deltar aktivt i arbeidet.
Hvis du forventer at hunden din skal være fullt konsentrert når dere trener
og jobber sammen, må også du være det. Sansene må være påskrudd når
situasjonen krever din fulle oppmerksomhet (Howie, 2015).
I tillegg til å være fullstendig til stede når du jobber med hunden din, er det
tilsvarende viktig å være til stede sammen med klientene eller elevene. Dette
krever konsentrasjon, og når man forbereder seg på arbeid bør man legge bort
telefonen, prøve å tilbakestille hjernen og legge bort andre tanker. Arbeid i DAI
er krevende, og man skal til enhver tid etterstrebe både hunden og klientens
beste interesser. Som Buddha en gang sa: “Dvel ikke ved fortiden, drøm ikke
om fremtiden, konsentrer deg om øyeblikket.”
Som terapeut eller lærer må man også evne å fordele oppmerksomhet sin.
Man skal ha oversikt over både klienten/eleven og hunden, og jo flere
personer som er involvert i intervensjonen, desto mer krevende er den.
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Å kunne se ting fra klienten eller elevens synspunkt, og samtidig innta hundens
perspektiv, anses som en verdifull evne (VanFleet, 2013). Som profesjonell
har du ansvar for å stoppe uønsket atferd, både fra klient og hund. Ikke under
noen som helst omstendighet skal man tolerere handlinger som kan oppleves
ubehagelig ovenfor de involverte (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Deling
av oppmerksomheten mellom klienter/elever og hunden kan oppleves som en
utfordring, og særlig for nybegynnere innenfor DAI-feltet. Økt tid og erfaring
med dyreassisterte intervensjoner kan derimot bidra til ytterligere utvikling.
Med tid lærer vi oss stadig mer av hundens atferd og reaksjonsmønster, og
vi blir mer bevisst betydningen av vår oppmerksomhet i arbeidssituasjoner
(VanFleet & Faa-Thompson, 2017).
Dyr kan også inngå i gruppeterapi eller i klasserom. En hund kan fungere som
et positivt tilskudd til gruppen som et resultat av de virkninger som dyr har på
mennesker, deriblant å øke tillit, redusere stress og gi rom for meningsfylte
samtaler (Oren, D. & Parish-Plash, 2013). I skolen kan hunden bidra til endret
atmosfære og bedre læringsmiljø. Den kan skape sosial kontakt og tillit
mellom gruppemedlemmene, og på den måten gjør det mulig for elever å trene
og utvikle sosiale ferdigheter både med hunden og andre barn (Harel, 2013).
Gruppearbeid kan oppleves ekstra utfordrende, spesielt dersom terapeuten eller
læreren er ny i sitt yrke. Det kan være lurt å ha med seg en assistent de første
gangene man jobber med en hund i gruppe. Ansvaret kan bli overveldende,
og det ønsker vi å unngå. Det er heller ikke hensiktsmessig ovenfor klientene/
elevene, hunden eller terapeut/læreren. Å jobbe i en gruppe er også ganske
utfordrende for hunden. Det kan være vanskelig for en hund å samhandle med
mange mennesker på samme tid. En hund som deltar i gruppeterapi eller et
klasserom bør være kapabel til å kunne bytte mellom elevene/klientene. For
enkelte hunder kan det være vanskelig å være fullstendig fokusert og engasjert
i én person, for så å plutselig bytte til en annen. For andre hunder kan det
oppleves motsatt, hvor de ønsker å være engasjert i alle klientene/elevene på
samme tid. Dersom vi opplever at dette er problematisk og frustrerende for
hunden vår, vil det være bedre å bruke hunden i en-til-en intervensjoner.
I utfordrende situasjoner kan en terapi-/skolehund bidra som en ressurs og
støtte for læreren/terapeuten. Hvis terapeuten/læreren blir engstelig eller
stresset kan hunden også fungere som sosial støtte for terapeuten/læreren.
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Det krever bevisstgjøring hos den profesjonelle å oppdage at hunden støtter
dem i slike situasjoner. Støtte og hjelp fra dyr i utfordrende situasjoner kan
gjøre terapeuten/læreren mer emosjonelt tilgjengelig for klienten/eleven (Oren
& Parish-Plash, 2013). Effektene vi ser hos klientene/elevene påvirker også
hundeføreren. I arbeid med misbrukte barn er blant annet dyr nevnt av terapeut
som deres viktigste støttespiller (Pistorius et al., 2008). Dette har sannsynligvis
sammenheng med følelsen av ikke å være alene, sammen med fysiologiske
endringer, som hjelper terapeuten til å være følelsesmessig tilgjengelig og
fokusert på klienten i krevende situasjoner (Parish-Plash, 2013).
Når vi tar med hunden inn i terapeutiske eller pedagogiske oppdrag må
vi veilede og instruere klienten/eleven og terapi-/skolehunden sammen
i interaksjonen. Hensikten er som regel å nå terapeutiske eller pedagogiske mål.
Samtidig må vi tillate, oppmuntre og tilrettelegge for spontane interaksjoner
(VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Det er viktig at hunden vet hva den skal
gjøre og hva vi forventer av den i ulike situasjoner. Noen ganger holder det at
hunden bare er til stede. Hunden kan sitte eller ligge sammen med klienten/
eleven og slappe av. Dette krever at hunden kan ligge rolig over tid. Slike
situasjoner kan oppleves anstrengende dersom hunden er full av forventinger
og har et høyt energinivå. I andre situasjoner har vi behov for at hunden skal
være aktiv og engasjert. Da kan det oppleves demotiverende dersom hunden
bare ligger stille og ikke ønsker å engasjere seg i aktiviteten. Ved å lære og
trene hunden på faste rutiner og tydelige tegn kan vi gjøre det enklere for
hunden å skille mellom disse atferdene. På den måten kan hunden lettere forstå
hva vi forventer i ulike situasjoner. Dette kan være ting som for eksempel en
spesiell sele eller et spesielt halsbånd som hunden bruker mens dere arbeider
(en arbeidsuniform). Det er også fordelaktig å ha et teppe tilgjengelig hvor
hunden vet at den kan hvile. Et gjenkjennelig teppe i sofaen eller i sengen kan
indikere at vi ønsker at hunden skal legge seg ned og slappe av i nærheten av
klienten/eleven, eller at vi ønsker at hunden skal legge hodet sitt i noens fang.
I apporteringssituasjoner er det viktig at hunden lærer å levere leken tilbake til
personen som kastet den, en øvelse som bidrar til mindre forvirring for hunden
dersom man jobber i en gruppe med flere mennesker.
Når vi samarbeider med hunden vår i terapi eller utdanning bør den være uten
bånd så mye som mulig. Forskning knytter mer stress til bruk av bånd enn ikke
(Glenk et al., 2014), og det er derfor spesielt viktig å være bevisst på hvordan
vi bruker båndet av hensyn til hundens velferd. Måten vi bruker båndet på
132

sier mye om vårt forhold til hunden som kollega. Båndet skal støtte hunden,
ikke begrense den. Båndet skal gi hunden sikkerhet og støtte, ikke sikre selve
hunden. Båndet skal beskytte hunden, ikke beskytte noen fra hunden. Båndet
bør også gi hunden frihet, og ikke begrense den (Howie, 2015).
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KAPITTEL 11.

Hvordan jobbe med hund og klienter?
Skrevet av Magdalena Nawarecka
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På generell basis finnes det ingen regler eller metoder innen DAI som er
gjeldende ovenfor enhver gruppe klienter. Ulike klientgrupper har ulike behov
som må tilrettelegges forskjellig. Hver intervensjon er derfor avhengig av
personen/gruppens egenart og behov, i tillegg må en også ta hensyn til hvilken
type intervensjon det er snakk om (er det utdanning/opplæring, ulike former
for terapi eller aktivitet det er snakk om). Vi må også være fleksible i forhold til
hundens egenskaper. Hunder har både styrker og svakheter som kan utnyttes
eller som kan by på utfordringer avhengig av typen intervensjon og hvilke
oppgaver den skal gjøre. Her er god opplæring og trening av hundeførere helt
nødvendig. Det finnes ingen enkle løsninger, ettersom hver økt må forberedes
og tilrettelegges for behovene hos klienten/eleven.

Hundens perspektiv
For å skape en vellykket intervensjon er det nødvendig å ta hånd om sin egen
hund og vurdere følgende aspekter som gjør arbeidet enklere for hundens del.
You are your animal’s best advocate, eller YAYABA, er hentet fra Pet Partners
Organiztions fra USA (Pet Partners Handler Guide: Pet Partners Therapy
Animal Program © 2017 by Pet Partners, p. 29). Dette handler om at man som
hundefører kjenner sin hund best, og at det dermed er den enkelte hundeførers
ansvar å beskytte hunden gjennom ivaretakelse av god dyrevelferd. Basert på
praktisk erfaring kan flere oppleve å ha urealistiske tanker om arbeidstiden
for hunden og/eller antall besøk eller antall deltakere i en gruppe. I starten
av DAI-karrieren, når man begynner å jobbe, kan det oppleves utfordrende å
sette begrensninger for både seg selv og hunden. Det er imidlertid nødvendig å
være bevisst dette fra dag én. Hunden lærer og samler erfaringer, og vi ønsker
at hunden skal ta med seg de positive opplevelsene og mestringen fra øktene.
Derfor er det også viktig å avslutte før hunden blir sliten og/eller overarbeidet.
Negative opplevelser, utmattelse, o.l. kan i verste fall forstyrre videre arbeid,
opplæring og progresjon.
Det kan også oppstå vanskelige situasjoner hos klienter. Noen vil kanskje
klappe hunden på hodet eller trekke i hundens ører, og da er det hundeførers
jobb og ansvar å finne en vennlig, selvsikker og trygg måte å vise klientene
hvordan hunden liker å bli berørt. Som hundefører er man ansvarlig for å
skjerme hunden mot denne type atferd fra klienter/elever. Selv om hundene er
kvalitetssikret og kan takle vanskelige situasjoner fra tid til annen, kan likevel
noen hunder oppleve ubehag og stress dersom slike situasjoner oppstår ofte
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og over tid. De fleste klienter er velmenende og prøver kun å vise hunden at
de liker den ved å klappe og kose på den. Likevel kan det være utfordrende å
håndtere situasjoner hvor klienten har egne ideer og tanker om hva som er «ok
kjærtegn» ovenfor dyr. Din kommunikasjon skal være klar, vennlig og åpen,
uten å såre pasientens følelser. Husk at det å vise riktig måte å berøre hunden
på er vel så viktig som å stoppe situasjonen/avbryte pasientens oppførsel. Man
kan også foreslå andre aktiviteter, som å leke med hunden eller gjøre noen triks
sammen, som legger bedre til rette for samhandling mellom hund og klient.

Støtte og trygghet
Ikke alle stressende situasjoner for hunden kan unngås. For å støtte og gjøre
hunden trygg i ulike situasjoner, må hundefører være til stede for hunden. Som
nevnt er det hundefører som kjenner sin hund best. Det finnes også ulike måter
å gi støtte og trygghet på ettersom hver hund har forskjellige behov. Det er
derfor viktig at man observerer hunden mens man trener og jobber sammen,
og ut fra dette gir hunden best mulig støtte basert på dens behov.
● Tilstedeværelse. Vær sammen og møt ting sammen med hunden under
intervensjonene. Når hunden hilser på klienter, jobber og/eller utfører
ulike øvelser (henter leke, gjør triks, osv.) sammen med fremmede,
kan hundeførers nærhet være en god trygghet. Det gir også hundefører
mulighet til å reagere på utfordrende situasjoner og/eller gi en annen form
for støtte dersom nødvendig.
● Tale/tonefall/stemmebruk. Bruk stemmen for å forsikre hunden om at
alt er i orden. Det kan være et kort «bra» eller «godt jobba», og her spiller
tonefallet i stemmen stor rolle. Man behøver ikke nødvendigvis å bruke
kommando eller et belønnende ord som ikke er naturlig for treningsøktene.
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●

●

●
●

Berøring. For å gi hunden støtte bør man bruke sterk/tydelig berøring,
slik at man stimulerer beroligende følelser og forsikrer hunden om at alt
er ok. Å være nær hunden og berøre den kan oppleves støttende, men
man bør likevel unngå å distrahere den når den jobber da dette kan føre
til redusert fokus. I mange tilfeller er berøring mer beroligende for eieren
enn for hunden, så bruk denne typen støtte med omhu.
Kroppsspråk. Kroppsspråk er den mest naturlige og enkle måten for
hunden å forstå situasjoner og å kommunisere på. Vær derfor oppmerksom
på ditt eget kroppsspråket (se også kapittel om Kommunikasjon og følelser).
Å vise støtte ved hjelp av kroppsspråk innebærer blant annet å holde seg
nær og samhandle med klienten. Hvis kroppen din er klientorientert, er det
enklere for hunden å forstå oppgaven og å unngå usikkerhet i samspillet.
En annen måte å bruke kroppsspråk på
er å skjerme hunden mot stress og gi
Proprioseptiv sans gir oss
den tid til å tilvenne seg situasjonen.
informasjon fra sener,
Dette gir også deg mulighet til
muskler og ledd (Mosby’s
å endre klientens oppførsel dersom
Medical, Nursing &
hund og klient misforstår hverandre (for
Allied Health Dictionary,
eksempel gruppe av barn som løper rett
Fourth Edition, Mosbymot hunden). Dersom du er «på vakt»
Year Book 1994, p. 1285).
og beskytter hunden ved å stille deg
Noen ganger referert til
foran den, kan du forklare barna hva
som “den sjette sans”.
hunden har behov for, og hva de skal og
ikke skal gjøre før man fortsetter økten.
Øyekontakt. Et kort blikk eller øyekontakt mellom hundefører og hunden
kan i noen sammenhenger være tilstrekkelig bekreftelse for hunden.
Kommando. Tydelige kommandoer er nødvendig for å unngå forvirring
og frustrasjon under en økt. Uklarhet eller misforståelser om en oppgave
eller øvelse kan oppstå underveis, og hundens behov for støtte kan for
eksempel skyldes manglende forståelse av situasjonen. For eksempel kan
omstendigheter føre til at hunden blir usikker på om klienten ønsker at den
skal sitte og vente, eller om vedkommende ønsker at hunden skal hente
en gjenstand. I slike øyeblikk kan du som profesjonell hjelpe hunden med
støtte (kommando) om hva klienten egentlig vil oppnå, og dermed unngå
at potensiell frustrasjon og forvirring oppstår.
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●

Opplæring/rutiner. Dersom man ser at hunden har problemer med en
spesiell klient, oppgave eller utstyr underveis i intervensjonen er det ofte
bedre å stoppe situasjonen og heller trene mer på oppgaven før du prøver
på nytt i en økt igjen.

Klientens perspektiv
Det er vesentlig at klienten har god kontakt med hundefører. Under er forslag
til huskeregler i forkant og underveis i intervensjoner:
● Si hei og presenter deg selv og hunden din. Forklar hovedmålet for
besøket. Selv om klientene er informert om besøket, kan de ha sine egne
tolkninger eller forståelser av DAI og besøk av hund. Noen kan også
glemme informasjon som er gitt, mens andre kan trenge mer informasjon
på grunn av sin funksjonshemming, helseutfordringer, e.l.
● Be om tillatelse til å introdusere hunden din, spesielt hvis dere skal inn i et
pasientrom på sykehjem eller sykehus.
● Vær nær klienten (i den grad det oppleves naturlig og klienten ønsker
dette). Mange trenger aksept, godhet og fysisk kontakt (som klemmer
eller berøring av hender). Det er ikke bare hunden som jobber, hundefører
er en vel så viktig del av intervensjonen.

●
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Prøv å husk navn og bruk de i samtalene med klientene. Det er enklere å
både kommunisere og reagere på direkte setninger når de er rettet mot en
enkelt person ved navnebruk. Det er også en måte å vise at man bryr deg
om de man samhandler med.

●

Ta deg tid til å lytte til klienten. Ikke alle har jevnlige besøk, og
intervensjoner kan være en fin anledning til å bli sett, hørt og prioritert.
Samtidig er det viktig å være profesjonell og realistisk, man har ikke tid til
å lytte til alle historier og tanker. Under en intervensjon, og særlig i terapi
eller i opplæringsøkter, er det viktig å skille mellom øvelser/trening og det
å bare være sammen med og lytte til menneskene.
Hver klient har et behov og personlig ønske om å bli ivaretatt, anerkjent og
sett for sine behov. Dersom man jobber med en gruppe kan én eller flere
personer i gruppen fremstå som sjenert eller tilbaketrukket, eller de kan ha en
funksjonshemming og/eller sykdom som gjør vedkommende mindre aktiv enn
de andre. Det er viktig å aktivisere disse personene og lage egne oppgaver for
dem. Etter hvert som man blir kjent med gruppen kan man lettere identifisere
hva disse personene har behov for, og dermed legge til noen ekstra øvelser
særlig tilrettelagt for disse klientene. Noen ganger kan det være behov for
hjelp fra annet fagpersonell til å aktivisere enkelte klienter, så vær ikke redd
for å be om hjelp og støtte.
For at hunden skal være fokusert på klienten må du trene denne evnen lenge
før første intervensjon. Denne egenskapen/øvelsen må man også trene på å
opprettholde, selv når man jobber med en erfaren hund. Det er mer naturlig for
en hund å følge mer med på sin eier enn på fremmede ettersom forholdet til eier
er det mest betydningsfulle for hunden, men også fordi de fleste klienter (og
andre mennesker) ikke vet hvordan man skal kommunisere riktig for akkurat
denne hunden. Dersom hunden derimot lærer å ha positive forventninger til
mennesker under trening og sosialisering, vil den også lære hvordan den skal
håndtere intervensjoner og hvilke fordeler som følger med arbeidet. Se også
tidligere kapittel i denne håndboken for praktiske tips om hvordan man trener
denne evnen hos hunden.
I DAI er det sentralt å reflektere over hvorfor hundens fokus er så viktig.
Samspillet og hundens vilje til å jobbe for andre kan få klienter til å føle seg
spesielle, viktige og ansvarsfulle i løpet av en intervensjon. Dette skaper
muligheter til å bygge et forhold mellom klienten og hunden, og dermed utvikle
og dra nytte av fordelene ved det. En av faktorene som gjør at hundeassisterte
intervensjoner er så spesielt, er at klientene føler at de er viktig for hunden.
Denne ansvarliggjøringen hos klienten, samt kommunikasjon med hund og
klient, kan bidra til økt motivasjon for bestemte aktiviteter. For å oppnå dette
må hunden være interessert i klientens bevegelser og prestasjoner, slik at
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klienten ubevisst ser betydningen av sine anstrengelser. Dersom hunden alltid
trenger tydelige kommandoer for å adlyde kan klienten oppleve seg misforstått
og ikke god nok, og dermed kan motivasjonen for både samhandling med
hund og andre aktiviteter falle.
Hvis hunden fokuserer mer på hundefører enn klienten kan effekten av
hundeassistert terapi bli lavere, eller i verste fall ha forverrende negativ effekt.
Dersom hundens eneste evne er å vise triks foran publikum (i motsetning til
direkte kontakt og samhandling med klienter) kan den enkelt erstattes av en
annen type terapi.
Under er noen råd for hvordan man gjenkjenner at hunden fokuserer på
klienten:
● Hunden ser på klienten når du hilser på vedkommende i begynnelsen av
intervensjonen.
● Hunden forblir hos klienten en stund og venter på kommando, klapp eller
lekaktivitet.
● Hunden henter objekter til klienten, og ikke til hundefører (uten hundeførers
kommando).
● Hunden lytter til kommandoene klientene gir og prøver å forstå og adlyde
(hvis mulig).

«Hundens ulike fokus, hva kan dette føre til hos klient/elev?»
Hund som fokuserer på klient

Hund som fokuserer på hundefører

Mulighet for økt selvtillit hos klien/
elev.

Mulighet for lav for selvtillit,
klienten/eleven kan tenke: "jeg er
ikke viktig".
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Mulighet for positive opplevelser
og følelser, bli møtt av noen som
bryr seg.

Mulighet at klient/elev føler seg
verre enn de var før de møtte
hunden

Mulighet for mindre depresjon hos
klient/elev.

Mulighet for negative opplevelser
hos klient/elev.

Mulighet for tro på egne evner og
egenskaper.

Følelse av å være avhengig av
andre.

Mulighet for aktivitet og
motivasjon til handling.

Økt sannsynlighet for passivitet.

Mulighet for spontan oppførsel.

Økt sannsynlighet for apati.

Generelle regler
Fleksibilitet
Under intervensjonen jobber man vanligvis en til en, eller med flere personer
samtidig. Det er viktig å ha i bakhodet at menneskers humør og behov endres
fra økt til økt. Også hunden er et individ med varierende dagsform, og selv
om den er godt trent kan den gjøre feil. Hunden er ikke en maskin, men et
levende vesen med individuelle egenskaper og egne behov. I noen tilfeller kan
derfor omstendigheter føre til problemer når vi ønsker at hunden skal gjøre
som vi vil. I nødstilfeller kan det da være behov for å ta i bruk enkle øvelser
som hunden elsker. Dersom du ser at hunden har problemer med å forstå og
oppfylle dine kommandoer kan man enten avslutte med en enkel øvelse som
hunden kjenner godt, eller bytte til lek, apport, kos, eller lignende som hunden
setter pris på. Hvis frustrasjon eller manglende evne til å utføre en kommando
oppstår ofte, kan det bety at du har satt for høye krav/forventninger til hunden,
og at mer trening er nødvendig. En intervensjon er ofte mye mer komplisert,
stressende og/eller krevende for hunden din, enn det en normal treningsøkt
er. Et godt råd er derfor å trene mye og ha godt etablerte kommandoer som
hunden kan og utfører i mange forskjellige situasjoner. Deretter kan man prøve
å implementere øvelsene inn i intervensjonen.
På den andre siden er det like viktig å ta hensyn til klienten eller gruppen
av klienter. Under intervensjoner jobber man for det meste med klienter med
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spesielle behov som har ulike typer funksjonshemming, sykdom eller andre
utfordringer. Dette innebærer at klientens oppførsel kan variere mellom øktene
avhengig av stemning, humør og helsemessige tilstand. Miljøet og omgivelsene
vi utfører intervensjonene i er også en faktor å ta hensyn til. Miljøet påvirker
intervensjonen, og det er viktig at vi vurderer hvor vi legger økten, og hvordan
vi legger til rette for et godt resultat. Det viktigste er at de involverte opplever
mestring og motivasjon, slik at man sitter igjen med en god følelse, godt humør
og gode opplevelser av DAI.
Vær bevissthet ditt kroppsspråk
Kroppsposisjonen og kroppsspråket ditt betyr mye for din hund, og ikke desto
mindre for klientene. Ikke bare er kroppen din en støtte/distraksjon for hunden,
men den er også en del av samspillet med klientene. Her gjelder for eksempel
at man husker å ikke stå med ryggen til andre klienter selv om fokus er på
en enkelt klient eller hunden. Å stå med ryggen til klienter kan ikke bare bli
sett på som uhøflig, men det kan også være en distraksjon mens du prøver å
fokusere på intervensjonen. Enkelte klienter kan føle seg mindre verdsatt enn
andre, og ryggen vendt mot noen kan oppleves som avvisende kroppsspråk.

Gruppeintervensjoner
En gruppe mennesker kan sammen bearbeide tanker og informasjon, som i sin
tur kan åpne dører for å hjelpe det enkelte gruppemedlem til utvidet forståelse
og bedre innsikt som man ikke klarer å oppnå alene (Bang & Heap, 2009).
Det er viktig å legge stor vekt på å sikre at alle i gruppen føler seg trygge.
Hvis gruppemedlemmene ikke føler seg trygge, vil heller ikke intervensjonen
bli optimal. Mennesker kan oftere gi utrykk for at de føler seg ukomfortable/
usikre gjennom det ikke-verbale språket, enn gjennom det verbale språket
(Watzlawick et al., 1967). Som terapeut eller lærer bør du derfor alltid være
oppmerksom på rollen og statusen til hvert medlem av gruppen.
Som fagperson og leder av en intervensjon har man mulighet til rollefordeling,
altså å la noen få høyere status i gruppen, eller andre redusert «makt» eller
posisjon. Ved å bestemme hvem hunden hilser på først gjør man noe med
dynamikken i gruppen. Dersom hunden får velge selv har de en tendens til å
gå til personen som er mest aktiv. Ganske ofte kan det være hensiktsmessig
om hunden først får gå til eleven eller klienten som sitter rolig, som i sin tur
innfrir deres håp om at hunden ville velge å komme til dem. Det er derfor
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svært nyttig å trene inn denne øvelsen og lære hunden at det er fordelaktig
å hilse på den som utpekes av hundefører, slik at øvelsen kan brukes som et
verktøy i en intervensjon. Tegnet du bruker for å fortelle hunden hvilken klient
eller elev den skal til må være så subtilt at hverken klientene eller elevene ser
hva som skjer.
I arbeid med grupper starter man for eksempel alltid en intervensjon ved
å introdusere både terapeut/lærer og hunden til hver deltaker i gruppen.
Det er viktig at alle får tid til å hilse på og bli kjent med både hunden og
hundefører. Klienter/elever som ikke vil hilse på hunden har samme behov for
oppmerksomhet som de andre i gruppen. Førsteinntrykk har også mye å si for
intervensjonens helhet, samtidig som det er viktig å bygge relasjoner gjennom
hele intervensjonen.
Forskning viser at størrelsen på gruppen har betydning for utfallet av
intervensjonen, og man må være påpasselig og foreta vurderinger, slik at
gruppen ikke er for liten eller stor. Fire til ni personer er en bra gruppestørrelse
(Cohen-Mansfield et al., 2010). Jo større gruppen er, desto vanskeligere er det
å ha full kontroll, god kommunikasjon og å klare å “se” alle i gruppen. Dersom
gruppen er for stor kan det også være utfordrende å få klientene eller elevene
til å vente på sin tur med hunden. I tillegg kan enkelte klienter eller elever ha
diagnoser som gjør det vanskelig for dem å konsentrere seg, og
noen kan være svært utålmodige. Riktig tilpasset gruppestørrelse
er derfor alfa omega for en gjennomførbar intervensjon med
gode resultat.

Se videoen "Hvordan trene hunden til
a ga til en utvalgt person i gruppa"
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KAPITTEL 12.

Design, implementering og dokumentasjon
av dyreassisterte intervensjoner
Skrevet av Dr. Christine Olsen
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Når man skal planlegge og utforme et tiltak med dyreassisterte intervensjoner,
kan det være nyttig å ha en mal for hva man må vurdere i forkant. CohenMansfield et al. (2009) utviklet engasjementsmodellen, et verktøy opprinnelig
utformet for personer med demens, men som også kan brukes til øvrige
pasientgrupper.
Engasjementsmodellen (Cohen-Mansfield et al., 2009) har som mål at
klienten skal endre affekt og atferd. For å oppnå dette må man være
engasjert i aktiviteten som inngår i intervensjonen, og derfor må
terapeuten/pedagogen vurdere klientens personlige egenskaper og
behov i forkant. Før man gjennomfører en DAI-økt bør det innhentes
tilstrekkelig informasjon om klienten man skal besøke. Dette
innebærer kartlegging av hvorvidt klienten liker hunder, hvor gammel
vedkommende er, hva slags sykdom/utfordringer klienten har, annen
type tiltak, etc. Ved hjelp av en slik kartlegging kan man også avgjøre hva
slags miljø og omstendigheter intervensjonen skal foregå i (institusjon,
andre personer til stede, andre dyr, inne/ute). Til slutt må man avgjøre
hva slags egenskaper hunden bør ha slik at intervensjonen har størst
mulighet for å lykkes. Eksempler på dette innbefatter om hunden skal
være stor, liten, utadvendt, initiativrik og energisk, eller om den bør
være rolig og stabil.
Som beskrevet tidligere i denne boka vil det være store forskjeller i hvilken
type hund man bruker med ulike typer pasientgrupper og i ulike intervensjoner.
En hund som besøker et eldrehjem bør kanskje være rolig og avslappet, mens
en hund som skal jobbe ute med ungdommer, trolig kan være mer energisk.
Miljø
-Kvaliteter
-Hvordan tiltaket
blir presentert
Samspill
mellom stimulus
og miljø
Særtrekk
ved stimuluset

Engasjement

Aﬀekt

Atferd

Samspill mellom
personlige
egenskaper
og stimuluset
Personlige
egenskaper

(Cohen-Mansfield et al., 2009)
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Implementering
Når man planlegger en intervensjon, må man først og fremst avgjøre hva målet
med intervensjonen skal være. Skal man redusere psykisk lidelse? Skal man
motivere klienten til å engasjere seg i aktiviteter? Eller har klienten behov for
å forbedre sine leseferdigheter? Man må også reflektere over hvorvidt andre
tiltak kan være bedre eller like gode som DAI.
Samtykke
For ivaretakelse av autonomien (selvbestemmelsesrett) er det viktig at man
kontakter klienten (eller nærmeste pårørende) for å be om samtykke for at
de ønsker å være en del av DAI. Noen klienter vil ikke være i stand til å gi
informert samtykke til egen deltakelse. Klienter med tilstrekkelig kapasitet
bør informeres om intervensjonen og bli bedt om å gi skriftlig samtykke. For
klienter med redusert kapasitet, må lærer/helsepersonell og/eller nærmeste
pårørende ta denne avgjørelsen på vegne av klienten og gi skriftlig samtykke.

Under er et eksempel på hvordan man kan arbeide ved hjelp av
engasjementsmodellen.
Jon var en ung mann, 23 år gammel. Jon hadde droppet ut av skolen og var
blitt diagnostisert med Asperger syndrom. Han hadde utfordringer i sosiale
interaksjoner og led av angst.
Hvorfor dyreassisterte intervensjoner: Målet med intervensjonen var at
Jon skulle oppleve trygghet og positive følelser knyttet til sosiale settinger.
Tidligere forskning har vist at dyr kan øke kontakt mellom mennesker og
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Case st

Implementering
Hvordan tiltaket blir presentert vil være av betydning, altså hvordan sesjonen blir
fasilitert. Det er vist høyere engasjement når deltakerne blir forklart hvordan de
skal interagere med stimuluset (Cohen-Mansfield et al., 2010). Hundefører bør
snakke med klienten og introdusere hunden for vedkommende. Intervensjonen
vil ha større sjans for suksess dersom klienten får informasjon om hundens
egenskaper, for eksempel hundens navn, alder, rase, personlighet, hvor den
liker å bli klødd, og hvilke ferdigheter den har. I tillegg er det nødvendig å
forklare og fortelle klienten hvordan man kan se om hunden er litt stresset eller
ukomfortabel. Samtidig er det fint å fortelle om hvilke kommandoer eller hva
slags tonefall som påvirker hunden til å respondere på ulike måter.

fremme sosiale interaksjoner. Jon var glad i dyr, og det ble derfor antatt at det
å jobbe med dyr kunne fungere godt for Jon.
Personens utfordringer: Jon hadde hatt en vanskelig tid på skolen og hadde
utviklet sosial angst.
Personlige egenskaper: Mann, 23 år gammel, bodde hjemme med foreldrene.
Asperger syndrom, utfordringer i sosiale interaksjoner og led av angst. Hadde
ukentlige timer med psykolog.
Særtrekk ved stimuluset: Jon fikk ansvar for å jobbe med schäferhunden Anna
på 8 år. Schäferhunder er som regel svært villige til å trenes, de er lojale og de
kan delta i mange forskjellige aktiviteter.
Miljø: På grunn av Jons diagnose og mål for intervensjonen, ble det bestemt
at han skulle være på arbeidsrehabilitering parallelt med at to gutter fra
grunnskolen hadde alternative skoledager med spesialpedagog/terapeut.
Arbeidsrehabiliteringen fant sted to dager i uken, og dagene skulle være preget
av ro og forutsigbarhet. Jon var hovedsakelig sammen med sin terapeut, og
han fikk hovedansvaret for å ta vare på Anna. Dette gikk ut på å stelle, trene,
gå tur og fôre hunden.
Samspill mellom stimuli og miljø: Anna ble ansett som riktig hund for
arbeidsrehabilitering. Anna var i utgangspunktet ikke med på alternativ
skoledag, men fordi Anna var en sikker og trygg hund og elevene kjente henne
godt, fikk hun bidra i intervensjonen.
Samspill mellom hunden og Jon: På grunn av Annas personlighet (stabil og
rolig) kunne Jon oppleve følelsen av trygghet og tilhørighet. Samtidig var
Anna en som Jon kunne ta ansvar og vise omsorg for. På denne måten fikk Jon
flere muligheter og arenaer for interaksjon og kommunikasjon, i tillegg til at
han også ble eksponert for sosiale interaksjoner med andre mennesker.
Engasjement: Etter bare fire økter begynte Jon å vise interesse for å delta aktivt
i skolehverdagen. Han ble mer interessert i å vise elevene hva han var god til,
og han deltok under fellesmåltidene. Etter kun tre uker ba han om å komme tre
dager i uken i stedet for to.
Affekt: Fra å være reservert og engstelig i møte med andres initiativ til sosial
kontakt, viste Jon stadig mer smil og latter etter intervensjonene med dyr. Han
var mer tilstede i tilværelsen og i et bedre humør.
Atferd: Jons oppførsel forandret seg, og han begynte å jobbe i en liten
barnehage. Han jobbet først som assistent to dager i uken, og gikk derfra til
fast jobb som assistent i en 50 prosent stilling i barnehagen.
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Dokumentasjon
Det anbefales å dokumentere det man gjør innen dyreassisterte intervensjoner.
Dette er viktig for å vite hva som ble gjort, om det hadde effekt, og hva
klienten mente om intervensjonen. I tillegg vil dokumentasjon være nyttig
for å bestemme hvordan man skal fortsette med terapien/utdanningen når
klienten/eleven har fullført intervensjonen. Relevant informasjon for slik
dokumentasjon kan være:
1. Var det en representant/personell fra institusjonen til stede?
2. Ble intervensjonen utført i en gruppe eller en-til-en?
a. Hvis gruppe, hvor mange var til stede?
3. Hvor lenge varte intervensjonen?
4. Hva gjorde du/dere?
5. Hvordan var klientens humør?
6. Hvordan ble klienten påvirket?
7. Hvordan var klientens engasjement?
8. Hvor mye og på hvilken måte samhandlet klienten med hunden?
9. Hvordan var hundens oppførsel/atferd?
a. Viste hunden noen form for signaler på stress eller mistrivsel?
b. Viste hunden tegn på glede under intervensjonen?
c. Hvordan var hundens samspill med klienten og deg som hundefører?
10. Hvordan opptrådte du som hundefører?
11. Hadde du forberedt deg og planlagt riktig for intervensjonen?
12. Hva skal du huske eller trene på til neste gang?
Når det gjelder risikohåndtering, bør institusjonene implementere dyreassisterte
intervensjoner i deres prosedyrer og dokumentasjonsplan. Dersom institusjonen
ikke har gjort det, anbefales det å ha en plan dersom uheldige eller alvorlige
situasjoner skulle oppstå. Lag et standardisert dokument der det fylles inn dato,
institusjon, klient, hva som skjedde, og hva man kan gjøre for å forhindre at det
skjer igjen. Signer deretter skjemaet, og lever til øverste ledelse/oppdragsgiver.
Eksempel på slikt skjema kan ses under.
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Klient nr: _____________________
Følgende rapporteringsskjema er utarbeidet for å få oversikt over alvorlige
hendelser i forbindelse med dyreassisterte intervensjoner, og som alle
inkluderte parter (oppdragsgiver/øverste ansvarlig) skal informeres om.
Dato: ………………………
Hundefører: ……………………………… Navn på hunden: …..……………..
Beskriv hva som skjedde i situasjonen:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Hva kan gjøres for å forhindre at dette skjer igjen?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Rapporten har blitt lest av alle involverte parter:

Dato og sted: ………………….………………….
Signatur: ……………………….………………….

149

Som man kan forstå av dette kapitlet, er det mye forberedelser som må til før
man kan sette i gang med selve intervensjonen. Når vi planlegger, sier vi noe
om hva vi ønsker å oppnå med tiltaket, og hvordan vi skal få det til. Planlegging
er derfor en viktig del av hverdagen i arbeid med dyreassisterte intervensjoner.
Planleggingen vil også være av betydning for dyrevelferden, da man gjennom
kartleggingen av klienten får avdekket om det er spesielle hensyn å ta eller
om det er særlig risiko forbundet med samhandlingen mellom hund og klient.
I enkelte tilfeller kan det dessuten være nødvendig å lære hunden egne øvelser
som er relevante for arbeidet med en bestemt klient. Gjennom kartleggingen
blir dette avdekket, og man kan få tid til å introdusere dette til hunden før
implementeringen. Selv om det er selve gjennomføringen av den dyreassisterte
intevensjonen som er motivasjonen for noen hundeførere, håper vi behovet
for å ivareta klienten og hundens velferd gjennom planlegging, forberedende
aktiviteter og dokumentasjon er blitt synliggjort i dette kapittelet.
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Epilog
Skrevet av professor Marie-José Enders-Slegers
Kjære leser,
Det har vært en stor fornøyelse for oss å skrive denne boken. Vi har etter
beste evne prøvd å henvise til det siste innen forskning på trening og
gjennomføring av dyreassisterte intervensjoner, med god hjelp fra eksperter
i våre organisasjoner.
Feltet er selvsagt i utvikling, og vår innsikt i hva som er beste praksis kan
forandre seg, slik det allerede har gjort de siste tiårene når det gjelder for
eksempel trening av hundene vi jobber med i dyreassisterte intervensjoner. Vi
legger vekt på viktigheten av god dyrevelferd, et gjennomtenkt valg av hund,
rase, egenskaper, sosialisering og trening av hunden.
Det skjer fortsatt mye i dette feltet. I juni 2020, vil PADA (Personality
Assessment for Dogs in AAI) bli presentert på en internasjonal konferanse
i Warszawa. Dette er en test for å vurdere hundens egnethet for å trenes til
dyreassisterte intervensjoner. Den vil bidra til å la oss ta bedre valg og dermed
gjøre at kun hunder som har egnet personlighet vil jobbe med dyreassisterte
intervensjoner. Det viktigste er at også hundene selv vil like arbeidet! En
lykkelig hund med en god relasjon til sin fører vil kunne bli en flott hund
i dyreassisterte intervensjoner og dermed bidra til positive effekter for
klientene.
Vi håper du likte denne boken og ønsker deg alt godt i ditt arbeid med å velge,
trene og arbeide med din hund i dyreassisterte intervensjoner. Vårt team ønsker
deg alt det beste.
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