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Sammendrag 

Bakgrunn og formål: 

Autismespekterforstyrrelser har de siste årene hatt en økende prevalens. Bakgrunnen for dette 

ser ut til å være økt kunnskap og forståelse rundt diagnosen. Ettersom diagnosen er svært 

varierende fra individ til individ kreves det også ulike intervensjonstiltak. I generell samtale 

med foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser, har vi hørt den positive innvirkningen 

en hund kan ha for barn og unge med denne diagnosen. I tillegg har vi observert at bruk av 

hund kan se ut til å ha positiv innvirkning på barn og ungdom med autisme. Videre fikk vi 

vite om organisasjoner i andre land som jobber aktivt med hund i forhold til barn med 

autismespekterforstyrrelser. Dette vekket vår interesse for temaet, og da vi i tillegg fant ut at 

det finnes gode forskningsresultater fra andre land på området, var valget enkelt. Vi ønsket å 

undersøke dette nærmere, samt å belyse dette i et håp om å kunne gjøre hverdagen til noen, 

om enn få, barn eller unge med denne diagnosen bedre. Med spesialpedagogikk som fag og 

psykososiale vansker som fordypnings- og interesseområde, anså vi den psykiske og den 

sosiale opplevelsen for den enkelte av stor betydning for livskvalitet, og det å kunne føle seg 

som en del av samfunnet.  

Problemstilling: 

Hvilke muligheter finnes for å bruke hund i et spesialpedagogisk arbeid med barn og unge 

med autismespekterforstyrrelser?  

Dette er en studie av erfaringer og muligheter for dyreassistert intervensjon, med fokus på 

bruk av hund i arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser.  

Metode: 

Undersøkelsen er en pilotstudie med en kvalitativ forskningstilnærming, og med 

fenomenologien som et utgangspunkt. Det er brukt semistrukturert intervju som metode for å 

samle inn datamateriale, og analysen er utført tematisk. Utvalget består av tre fagpersoner på 

ulike områder i samfunnet. Fra forskning til praktisering av dyreassistert terapi, til skole hvor 

det går blant annet barn og unge med autismespekterforstyrrelser. To av intervjuene er 
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gjennomført ved et møte med informantene hvor det er benyttet lydopptaker, hvor disse 

opptakene er transkribert i ettertid. Det tredje intervjuet er gjennomført skriftlig.     

Resultater og konklusjoner: 

Erfaringene informantene har på området varierer, noe som kan ses på som naturlig da de 

arbeider på ulike områder i samfunnet. Det var derimot store likheter i den informasjonen vi 

fikk vedrørende deres holdninger til dette, og deres tanker rundt muligheter og utfordringer 

ved denne typen arbeid. Samtlige så på bruk av hund som et positivt intervensjonstiltak i 

arbeid med barn og unge med autisme, men de så også ulike utfordringer ved gjennomføring 

av en slik intervensjon. Informantene anser at bruk av hund kan bidra til en positiv utvikling 

på ulike områder som kommunikasjon og sosial interaksjon. I tillegg kan det tenkes at bruk av 

hund kan virke dempende på angst og depresjon. Dette underbygges av den tidligere 

forskningen vi har funnet som omhandler bruk av hund ved ulike tiltak og intervensjoner. 

Økonomi, allergi, frykt og det praktiske rundt gjennomføring av tiltaket var temaer som 

informantene anså som utfordringer. Utfordringene ble likevel sett på som overkommelige, 

men at videre forskning på området er nødvendig for å oppnå mer konkret kunnskap rundt 

feltet. Dette vil igjen bidra i forhold til en diskusjon om dyreassistert intervensjon kan ses på 

som en mulighet for noen barn og unge med autisme. 
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Forord 
Til alle barn, ungdom og voksne med autismespekterforstyrrelser og deres familier i et håp 

om å kunne bidra til en bedre hverdag. 

Å skrive masteroppgave har vært en spennende, utfordrende og ikke minst, lærerik reise. Det 

er ikke til å legge skjul på at dette har vært en krevende periode i et ukjent terreng, med mye 

jobbing, enda mer tenking og mye drøftinger. Men endog, når vi ser den kunnskapen vi har 

tilegnet oss gjennom denne prosessen, vet vi at det var verdt hver eneste time vi la ned i dette. 

Og ikke minst håper vi at vi med denne studien har bidratt til at bruk av hund i et arbeid med 

barn og unge med autismespekterforstyrrelser blir belyst og sett på som en aktuell 

intervensjon i Norge. 

Vi vil først og fremst takke vår suverene veileder, Førsteamanuensis Peer Møller Sørensen. 

All ære til deg for den gode støtten og veiledning vi har fått, og ikke minst; at du hadde troen 

på oss hele veien. Ditt engasjement for vår nytenkning har betydd mye for oss. Tusen, tusen 

takk, Peer! Til våre informanter; tusen takk for at dere stilte opp for oss. Dere bidro med mye 

mer enn vi hadde forestilt oss, og deres bidrag var gull verdt. Takk til medstudenter for 

inspirasjon og hyggelige pauser som gjorde de mange kveldene på Helga Engs minnerike.  

Til våre venner og familier; en stor takk for deres innspill, tålmodighet, forståelse og deres 

heia-rop fra sidelinjen. Det har vært godt med deres gode støtte underveis. Tusen takk til 

Thomas, Tone og Lin for korrekturlesing av oppgaven, og en spesiell takk til Lin, Benjamin, 

Theodor og Jonathan for inspirasjon til valg av tema. Vi vil også takke hverandre for godt 

samarbeid og ikke minst godt vennskap gjennom fem år på Blindern.  

Oslo, 2012, Marte Sjøvold Eikås og Kirsti C Kielbasa-Klevanger 

En stor takk til mamma, Jorunn, Marius, Jimmy og Martine; for deres støtte og fordi dere 

hadde så stor tro på meg. Glad i dere! Marte 

Mine kjære jenter, Angelica, Emilie og Marlene, og min mann, Roar. Takk for deres 

tålmodighet. Til mamma, pappa, Poul, Edward og mine søsken; takk for at dere alltid har 

engasjert dere og støttet meg i mine valg. Det betyr mye for meg! Kirsti. 
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1 Innledning 
Innledningsvis vil vi først redegjøre for bakgrunn for valg av temaet Dyreassistert 

spesialpedagogikk, hva som gjorde at vi kom inn på dette temaet og hva som fanget vår 

interesse. Deretter kommer en presentasjon av problemstillingen vi har valgt, samt en 

beskrivelse av hvilken fremgangsmåte som er benyttet for å belyse problemstillingen. Videre 

finner vi det naturlig å avklare begreper som er sentrale i oppgaven slik at leseren får innsikt i 

hva vi legger i de ulike begrepene. Til sist presenteres en oversikt over oppgavens videre 

oppbygging.   

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Autismespekterforstyrrelser beskrives som en gjennomgripende og omfattende 

utviklingsforstyrrelse. Vansker med å omgås andre, omfattende språkvansker og avvikende 

reaksjoner på omgivelsene er tre sentrale utviklingsmessige aspekter som definerer diagnosen. 

Det beskrives også risiko for tilleggsvansker som epilepsi, ADHD, depresjon og angst. Det å 

ha diagnosen autisme innebærer store individuelle forskjeller, og det finnes ingen bestemt 

fasit på konkrete intervensjonstiltak for diagnosen. Hvilke miljøfaktorer og biologiske 

faktorer som ligger til grunn, og det at det skilles mellom høyt-fungerende og lavt-fungerende 

autisme, er områder som må tas i betraktning hvis en skal utføre spesialpedagogiske 

intervensjoner (Martinsen & Tellevik, 2008). 

Årsaken til valg av tema, Dyreassistert spesialpedagogikk (DASP), er vår interesse etter at vi 

i generell samtale med foreldre til barn med autisme har hørt deres opplevelse av hund som en 

positiv virkning på barna. I tillegg har vi sett hvordan dette har fungert i praksis i en familie 

hvor det er tre barn innenfor autismespekteret. Den positive virkningen foreldre har opplevd, 

er innenfor aspektene det sosiale, trivsel, mestring, kommunikasjon med mer. En ungdom 

med Aspergers syndrom som har hatt hund gjennom hele oppveksten, forklarer at han forstår 

hva hunden føler, hva slags behov hunden har og at han blir roligere av å være sammen med 

hunden. Moren til en gutt med autisme ser på kontakt med hund som en alternativ måte å lære 

barnet å forstå kroppsspråk. Som eksempel nevner hun en situasjon hvor hun sier ”nå er 

hunden glad!” hvor da gutten spør hvordan hun kan vite dette, for hunden kan ikke prate. 

Moren svarer med å forklare hva kroppsspråket til hunden viser som for eksempel at halen går 

frem og tilbake, og at hunden løper til leken sin, henter den og innbyr gutten til lek. Moren 
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anser en slik måte å lære non-verbal kommunikasjon på som enklere enn ved å lære å tolke 

menneskers non-verbale kommunikasjon. I tillegg anser hun det som overførbart hvor barnet 

etter hvert vil forstå menneskers non-verbale kommunikasjon på en enklere måte.   

På grunnlag av de historiene vi fikk presentert startet vi med å undersøke tidligere resultater 

på dyreassistert intervensjon i arbeid med barn og unge med autisme, og fant at denne typen 

arbeid er utbredt blant annet i USA og Canada, men minimal i Norge. 

Dokumentert forskning tyder på at dyreassistert intervensjon har en positiv effekt på barn og 

unge med autisme, og vi stilte oss dermed spørsmål om hvorfor dette ikke er mer utbredt i 

Norge. Hva slags erfaringer er gjort i andre land, og finnes det lignende intervensjonsarbeid i 

Norge? Finnes det mulighet for å gjennomføre denne typen tiltak i Norge, og hva slags positiv 

virkning og utfordringer kan forespeiles ved bruk av en slik intervensjon?  

Vi ønsket å få et innblikk i hvordan slike tiltak kan gjøres i praksis, hvordan det har fungert, 

og om bruk av hund kan gjøre hverdagen bedre for barn og unge med 

autismespekterforstyrrelser. Vi ville derfor ta kontakt med personer som har erfaringer med 

barn og unge med denne diagnosen, samt personer som har erfaringer med dyreassistert 

intervensjon. 

Vårt tema omhandler spesialpedagogisk arbeid, og det kan anses som enklere å lage et 

helhetlig spesialpedagogisk opplegg ved bruk av hund fremfor andre dyr, da hunden kan tas 

med på flere ulike arenaer. Da mener vi skole, fritid og hjem. Dette kan være en fordel sett i et 

økologisk system-perspektiv, hvor endringer i ett system medfører endringer i de andre 

systemene (Imsen, 2005).  

Vårt fokusområde på barn og unge med autismespekterforstyrrelser er begrunnet i to faktorer. 

Den første faktoren er de utfordringene et barn eller en ungdom med autisme kan møte i 

hverdagen, og om hund på noen måte kan fungere som en faktor for å begrense disse 

utfordringene for den enkelte. Den andre faktoren er at det i Norge er meget bra opplyst om 

bruk av førerhunder for blinde og svaksynte, men ikke om bruk av hunder for mennesker med 

autismespekterforstyrrelser.  

I forskningsfelt og fag som arbeider med læring og opplæring, står spørsmålet i forhold til 

endring sentralt, og det kan ses på som en viktig oppgave å beskrive endringer vedrørende 

holdninger og kunnskaper fra et tidspunkt til et annet (Befring, 2007). Vi håper derfor at vårt 
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prosjekt kan bidra til å belyse en mulig spesialpedagogisk intervensjon ved bruk av hund i 

arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser, samt som et grunnlag for 

nødvendig forskning videre på området. 

1.2 Presentasjon av problemstilling 
Det har ikke vært enkelt å komme frem til en passende problemstilling som dekker alle 

aspektene vi vil forsøke å belyse i forhold til et spesialpedagogisk arbeid ved bruk av en slik 

intervensjon. Vi har dermed valgt å gjøre dette til en studie om erfaringer, holdninger og 

muligheter for dyreassistert spesialpedagogikk med fokus på bruk av hund i arbeid med barn 

og unge med autismespekterforstyrrelser. Vi har valgt å bruke følgende problemstilling: 

Hvilke muligheter finnes for å bruke hund i et spesialpedagogisk arbeid med barn og unge 

med autismespekterforstyrrelser? 

Det er benyttet to innfallsvinkler for å belyse problemstillingen. Den første er relevant teori 

og dokumentert forskning på dyreassisterte intervensjoner med hovedfokus på bruk av hund 

og barn og unge med autisme. Den andre er resultatene fra datamaterialet etter intervjuer med 

informanter i denne studien. I kapitlet Presentasjon og drøfting av resultatene blir empirien 

presentert og drøftet opp mot relevant teori og dokumentert forskning. 

1.3 Avgrensning 
I forkant av undersøkelsen ble det reflektert rundt ulike utfordringer i forhold til temaet vi 

undersøker, eksempelvis allergi, frykt for hunder og økonomi. Fokusområdet i oppgaven er å 

belyse hvilke muligheter denne type intervensjon kan ha for den enkelte med autisme og 

hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre denne type tiltak. Dette medførte en 

avgrensning hvor de ulike muligheter og begrensninger vedrørende samfunnets og skolenes 

økonomi, medelevers eventuelle allergi og frykt for hunder, er aspekter som kun bli gjort kort 

rede for i oppgaven. Videre blir det ikke gått i dybden på den praktiske utførelsen av 

dyreassistert intervensjoner i forhold til arbeid med barn og unge med 

autismespekterforstyrrelser. Først og fremst fordi dette er svært omfattende og dermed kan 

være en egen undersøkelse i seg selv, men også fordi vi ønsker i første omgang å belyse 

temaet som et mulig tiltak.  
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Når det gjelder diagnosen, velger vi å ikke utdype kriteriene under de ulike underdiagnosene. 

Dette på grunn av omfang, de varierende kriteriene, det faktum at begge diagnosemanualene 

er under revidering, og vi vet enda ikke hvordan kriteriene vil se ut i de nye manualene. Vi 

velger heller derfor å fokusere på de kjennetegnene som utdyper hovedtrekkene i hele 

diagnosen. Det kan nevnes at for eksempel atypisk autisme (F84.1) regnes som en 

gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, men ”…skiller seg fra autisme enten ved debutalder 

eller ved ikke å oppfylle alle tre sett med diagnostiske kriterier.” Likevel havner denne 

innunder autismespekterforstyrrelser fordi ”… utilstrekkelig påvisbare avvik på ett eller to av 

de tre områdene for psykopatologi som kreves for å stille autismediagnose skal kunne stilles 

(dvs. forstyrrelse av gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og begrenset, stereotyp og 

repetitiv atferd) til tross for typiske avvik på de andre områdene.” (ICD, 2000). 

1.4 Begrepsavklaring 
Vi vil her gi en kort oppsummering av vår tolkning av de sentrale begrepene vi kommer til å 

benytte gjennom oppgaven. Flere av begrepene vil videre bli utdypet i teoridelen. Det gjelder 

blant annet autismespekterforstyrrelser, hvor det er nødvendig å gi en utgreiing av de ulike 

aspektene ved diagnosen. Dyreassistert spesialpedagogikk er et begrep som ikke har vært 

anvendt tidligere, noe som nødvendiggjør en definisjon av begrepet, og en fortolkning på hva 

begrepet innebærer. 

1.4.1 Autismespekterforstyrrelser 

Begrepet er en samlebetegnelse på de ulike underdiagnosene som stilles ut i fra de nåværende 

diagnosesystemene, ICD-10 og DSM-IV. Når flere symptomer gjør seg gjeldende samtidig, er 

det snakk om et syndrom. Autisme omfatter flere diagnoser som Asperger syndrom, 

barneautisme/infantilautisme, atypisk autisme og autistiske trekk (ICD-10, 2000; DSM-IV, 

1994). Autismespekterforstyrrelser (ASF) brukes i dag som en fellesbetegnelse på disse. I det 

norske fagmiljøet brukes gjerne også begrepene autismespekterdiagnose og 

autismespektertilstand. Vi har valgt å forholde oss til det overordnede begrepet 

autismespekterforstyrrelser, men vi vil også benytte oss av forkortelsen ASF og begrepet 

autisme. 
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1.4.2 Intervensjon 

En intervensjon er et tiltak hvor en starter, endrer, eller i motsatt/negativ virkning hemmer, en 

prosess som er ment til å fremme forbedring, optimalisering og fremgang (Bø & Helle, 2008). 

Intervensjonsbegrepet er generelt sett svært flertydig, men i denne forbindelsen velger vi å se 

på det som en forebyggende og gjerne terapeutisk intensjon. Ved tidlig intervensjon mener vi 

tiltak som settes inn tidligst mulig i en utviklingsprosess. 

1.4.3 Dyreassistert intervensjon 

Dyreassistert intervensjon, forkortet DAI, er et paraplybegrep som brukes i forbindelse med 

ulike intervensjoner hvor bruk av dyr kan være til hjelp for å fremme positiv virkning i 

interaksjon med mennesker med ulike behov. De understående definisjonene, med unntak av 

dyreassistert spesialpedagogikk som vi selv velger å lansere, er hentet fra Fine (2010) og 

AntrozoologiSenterets veiledningshefte Tiltak med hund på institusjon (http://www.azs.no). 

Dyreassistert terapi (DAT) er en målrettet intervensjon hvor en bruker dyr med spesielle 

kriterier som en integrert del av behandlingsprosessen. Målet er å fremme forbedring i 

menneskers fysiske, emosjonelle, sosiale og/eller kognitive funksjoner, samt fremme positiv 

utvikling. Dette krever spesialkompetanse innenfor området hvor en skal gjennomføre tiltak. 

Dyreassistert aktivitet (DAA) brukes av både fagfolk og lekfolk. Dyret kan bidra som 

besøksvenn/selskapsdyr, eksempelvis på ulike institusjoner som sykehus. Foregår gjerne på 

frivillig basis, men ved bruk av hund på institusjoner anbefales det likevel grunnleggende 

trening og forberedelser. Dyret bidrar som miljøskaper og kan fremme motivasjon og trivsel, 

samt gi positive sosiale reaksjoner.  

Et nyere begrep er dyreassistert pedagogikk (DAP). Dette lå tidligere under DAT, men har 

utviklet seg til en egen kategori. Også her brukes terapidyr, og intervensjonen utføres av 

fagfolk, ofte lærer eller pedagog. Intervensjonen skal være målrettet og dokumenteres, slik 

som det også skal ved DAT. 

Dyreassistert spesialpedagogikk er en målrettet intervensjon hvor dyr som oppfyller bestemte 

kriterier, brukes som en ressurs og som en integrert del av et tiltak for barn og unge med 

særskilte behov. Formålet skal være å fremme/forbedre lærings- og utviklingsvilkår hos barn 

og unge med vansker og barrierer som utgjør en risiko i forhold til deres utvikling.  
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1.5 Oppgavens oppbygging 
Vi har valgt å dele oppgaven inn i fem kapitler; innledning, teori & forskningsresultater, 

forskningsprosessen, presentasjon og drøfting av resultatene, og til sist avsluttende 

refleksjoner. Den videre oppbygging av oppgaven er beskrevet nedenfor. 

I andre kapittel, teori & forskningsresultater, vil vi først beskrive hva 

autismespekterforstyrrelser er, gi en kort oppsummering av autismehistorien som bakgrunn 

for økt prevalens, samt hva det i hovedtrekk innebærer å ha denne diagnosen. Deretter tar vi 

for oss generell spesialpedagogisk intervensjon i forhold til barn og unge med 

autismespekterforstyrrelser, hvor tidlig intervensjon er et undertema. Videre tar vi for oss 

temaet som omhandler dyreassistert intervensjon generelt, de ulike underkategoriene og 

deretter dyreassistert intervensjon med fokus på bruk av hund. Til sist redegjør vi for de 

forskningsresultatene vi har valgt å benytte for å belyse problemstillingen. 

I tredje kapittel, forskningsprosessen, vil det i første omgang redegjøres for forskningens 

design, tilnærming, utgangspunkt og metode. Deretter gjøres det rede for utvalg og 

intervjuguide i studien, og som en forlengelse av dette er forarbeidet til intervjuene samt 

gjennomføringen av intervjuene beskrevet. Videre presenteres en trinnvis prosess i arbeidet 

med analyse av datamaterialet. Til sist forklarer vi for hvordan har imøtekommet spørsmål om 

validitet og hvilke etiske hensyn som måtte ivaretas i prosjektet. 

Fjerde kapittel, presentasjon og drøfting av resultatene, presenterer og drøfter resultatene fra 

datainnsamlingen tematisk. Deretter drøftes resultatene fortløpende i lys av den teorien og de 

tidligere forskningsresultatene som er redegjort for tidligere i oppgaven.  

Femte kapittel, avsluttende refleksjoner, vil bestå av tre deler. I første omgang refleksjon i 

forhold til resultatene fra undersøkelsen, deretter i forhold til metode og til sist i forhold til 

fremtidig forskning. 
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2 Teori & forskningsresultater 
Dette kapittelet innledes med hva det innebærer å ha diagnosen autismespekterforstyrrelser. 

Da dette er en omfattende diagnose med mange ulike aspekter, har vi gjort en avgrensningen 

med sikte på å kunne besvare problemstillingen på en best mulig måte. Det vil si at vi velger å 

konsentrere oss om de generelle hovedtrekkene i diagnosen. I tillegg går vi noe inn på teorier 

om diagnosen, samt forekomst (jfr. 2.1). Deretter tar vi for oss spesialpedagogisk intervensjon 

generelt, men med fokus på barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Her har vi blant 

annet tatt med det lovverk vi anser som relevant i forhold til å kunne besvare oppgavens 

problemstilling (jfr. 2.2). Videre tar vi for oss dyreassistert intervensjon. Dette er et bredt 

tema som kan ses på som et paraplybegrep, og vi vil her gå nærmere inn på de ulike 

underkategoriene og deretter dyreassistert intervensjon med fokus på hund med en mer 

utfyllende forklaring av de ulike begrepene og praksisene. Da denne oppgavens 

problemstilling begrenser seg til bruk av hund, vil vi herunder redegjøre for dyreassistert 

terapi med bruk av hund (jfr. 2.3). Til sist redegjør vi for dokumenterte forskningsresultater vi 

anser som relevante for denne studien (jfr. 2.4).  

2.1 Autismespekterforstyrrelser 
Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse hvor tilstanden er varig. Det innebærer 

blant annet at tilstanden påvirker alle sider av hverdagen og livet til barnet (Martinsen & 

Tellevik, 2008). Diagnosen i seg selv er imidlertid ikke nødvendigvis livsvarig. Den kan 

endres og/eller fjernes i tilfeller hvor det er usikkerhet rundt diagnostiseringen, men den kan 

ikke behandles vekk. Autisme er en utviklingsforstyrrelse, og utvikling kan foregå i positiv 

eller negativ retning. Eksempelvis kan et barn som oppfyller kriteriene til 

barneautisme/infantil autisme utvikle seg i positiv retning og få diagnosen Aspergers 

syndrom. Det skilles gjerne mellom høyt-fungerende og lavt-fungerende autisme. Høyt-

fungerende er ofte under diagnosen Aspergers, men ikke i alle tilfelle. Lavt-fungerende 

henger ofte sammen med tilleggsdiagnoser og psykisk utviklingshemning. Symptomene på 

autisme fremstår som regel før barnet er fylt tre år, med unntak av for eksempel ved atypisk 

autisme, hvor symptomene gjerne ikke vises før etter treårsalderen. Allerede etter fødselen 

kan foreldre oppleve barnet som uinteressert og avvisende til kroppskontakt og lek. De blir 
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gjerne mistenkt for å være døve i begynnelsen hvis de ikke ser ut til å reagere på stemmer 

(Frith, 2010). 

Internasjonalt er det to ulike diagnosesystemer som benyttes for å stille diagnoser. I Norge 

benyttes først og fremst WHOs (Verdens Helseorganisasjon) system, ICD-10 (International 

Classification of Diseases, tenth edition). I USA brukes DSM-IV (Diagnostical and statistical 

manual of mental disorders, fourth edition) som standard, og er utarbeidet av APA (American 

Psychiatric Association). Begge disse er i skrivende stund under revisjon, og den nye ICD-

manualen er planlagt ferdig i 2015. 

ICD manualen har foreslått at de nåværende undergruppene skal tas ut av manualen og 

dermed klassifisere de tidligere diagnosene under samme diagnose ved betegnelsen 

autismespekterforstyrrelse (http://www.who.int). DSM-manualen har lagt frem tre ulike 

forslag, og i nåværende stund er det fortsatt ikke bestemt hvilket forslag som vil bli fremstilt i 

DSM-V. Et av forslagene er å eliminere de separate diagnosene og utforme én enkelt 

diagnose for autismespekterforstyrrelse (Grandin, Fine & Bowers, 2010). 

ICD-10 kategoriserer autismespekterdiagnosene under gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser, F84. Beskrivelsene viser til avvikende kommunikasjonsmønster og 

sosialt samspill, samt et stereotypt, begrenset og repetitivt repertoar av aktiviteter og 

interesser. Avvikene viser gjennomgripende trekk i individets fungering i alle situasjoner 

(ICD-10, 2000). 

Det finnes ulike teorier om autismespekterforstyrrelser, og noen av teoriene vil bli redegjort 

for videre. Men i første omgang vil det bli presentert en historisk fremstilling for å belyse den 

økende prevalens av diagnosen. 

2.1.1 Hvorfor en økende prevalens av diagnosen? 

For å gi en forklaring på hvorfor autismespekterforstyrrelser har hatt en betraktelig stigning 

de siste 20 årene, ser vi det nødvendig å gå litt tilbake i tid, og påpeke årsakene til dette. Vi vil 

derfor gå inn på diagnosens opprinnelse, og hvordan det har utviklet seg til kriteriene som i 

dag brukes for å betegne og klassifisere autisme. 

Diagnosens opprinnelse kommer fra teoretikerne, Leo Kanner (1894-1981) og Hans Asperger 

(1906-1980). Asperger utga sin artikkel Autistic Psychopathy in Childhood på 1940-tallet. 
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Den omhandlet tilfeller av barn med vansker som hadde likhetstrekk med det vi i dag 

beskriver som høyt-fungerende autisme og derav navnet Aspergers syndrom. Kanner er gjerne 

den av mest betydning. Hans artikkel Autistic Disturbances on Affective Contact ble publisert 

i journalen Nervous Child i 1943. Diagnosen var da forbundet med barndoms schizofreni, noe 

Kanner mente var feilantagelser (Pavlides, 2008). Han beskrev disse barna som alvorlig 

forstyrret, men at de var søte, og noen hadde ulike talent. Disse barna måtte imidlertid ha 

opplevd så traumatiske avvisninger at deres eneste alternativ var å trekke seg tilbake fra den 

fiendtlige omverden. En slik tilbaketrekning var så fullstendig at denne utviklingen ikke 

kunne tilbakevendes uten langvarig psykoterapi. Langvarig psykoterapi viste seg imidlertid å 

ikke ha ønsket effekt. Denne tilnærmingen gjorde seg stort sett gjeldende fra rundt 1940 

årene, og ikke før rundt 1950-1960-årene begynte foreldre og psykologer å gjenkjenne 

autisme hos barn. Først i Europa, deretter USA, for så å spre seg sporadisk til andre deler av 

verden (Frith, 2010). 

Et eksempel som kan nevnes i autismehistorien, er Temple Grandin. Hun ble født i USA i 

1947, og rundt ettårsalderen begynte hun å vise tegn til tilbaketrekning fra nærhet og berøring. 

Da hun var rundt to og ett halvt år, hadde hun ikke utviklet noe språk og viste ingen interesse 

for andre mennesker. Hun ble derfor antatt å være døv og viste alle de klassiske tegnene på 

autisme. Da en nevrolog konstaterte at hun ikke var døv, fikk hun diagnosen psykisk 

utviklingshemning. I dag har Grandin doktorgrad i vitenskap om dyr (animal science) og er 

ansatt ved Colorado State University. Hun holder også foredrag om autisme, og har tidligere 

utgitt bøker som Emergence: Labeled Autistic (1986) og Animals in Translation (2005), 

(Grandin, 2006). 

Nye praktiske ideer oppstod gradvis, og etter hvert resulterte disse i forbedring av livskvalitet 

for barna og deres familier. Spesialundervisning så ut til å være mest opplagt og gi best 

utbytte. Det gikk imidlertid 30 år før man hørte om autisme i mediene. Flere teoretikere hadde 

i løpet av denne tiden fattet interesse for området. Blant annet kom Rimland med utgivelsen 

Infantile autism: the syndrome and its implications for a neural theory of behavior (1964), og 

i 1971 ble Journal of Autism and Childhood Schitzophrenia (nå Journal for Autism and 

Developmental Disorders) utgitt for første gang. Autisme var da ansett som en sjelden 

forstyrrelse som fortsatt var ganske ukjent. I 1990-årene var det en sammenhengende økning 

av forskning og antall tilfeller. Asperger ble et kjent begrep og definerte høyt begavede barn 

med sosiale hemninger og særinteresser. Michael Rutter etablerte et verktøy for diagnostisk 
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evaluering som i dag brukes verden over. Han utførte de første studier av den genetiske 

bakgrunnen for autisme (Frith, 2010). 

En av de første forskere som beskrev et Asperger-tilfelle, var Lorna Wing i hennes bok 

Autistic Children (1964). Hun er selv mor til et barn med autisme. Gjennom sin forskning la 

hun frem en triade av kriterier i forhold til problemer med sosialiseringsevne, kommunikasjon 

og forestillingsevne, som hun igjen mente forekom i tre forskjellige variasjoner; den 

reserverte, den passive og den sære. Beate Hermelins (1919-2006) og Neil O’Connors (1918-

1997) fremla det eksperimentelle grunnlaget for det psykologiske arbeidet, hvor deres mål var 

å forbinde atferd med hjernen for således å kunne tilpasse nevropsykologiens metoder til 

studie av barn. De skapte en metode som kunne undersøke manglende kognitive evner som 

språk, persepsjon og hukommelse. En viktig nyoppfinnelse her var å sammenligne en klinisk 

gruppe med en annen gruppe som hadde lignende resultater fra en test og sette disse opp mot 

hverandre. Forskjellene ble kun interessante hvis de kunne relateres til forventede likheter. 

For eksempel at barn med autisme, som kunne huske tilfeldig sammensatte ord like godt som 

andre barn, klarte seg dårligere enn andre barn når de skulle huske hele setninger (Frith, 

2010). 

Foreldregrupper på 1960- og 1970-tallet sto for mye av spredningen av bevissthet om 

autisme. De samlet seg i foreninger blant annet i Storbritannia og USA. Eksempelvis bidro 

dette til opprettelse av de første skolene som var spesialisert i undervisning av barn med 

autisme. Et eksempel er The National Autistic Society (grunnlagt Society for Autistic 

Children), en frivillig organisasjon grunnlagt i London i 1962. Dette bidro igjen blant annet til 

opprettelse av Sybil Elgar School. Sybil Elgar (1914-2007), blir sett på som en pioner for 

utdanning og omsorg for barn og voksne med autisme. Hun så forståelse i å – ikke bare 

tilrettelegge i deres barndom – men også veien videre i deres voksne liv. Hun så behovet for 

en livslang læring for barn og unge med autisme (http://www.autism.org.uk). 

I Norge ble Autismeforeningen stiftet i 1965 (tidligere Landsforeningen, men fikk sitt 

nåværende navn, Autismeforeningen i Norge, i 1995). Også her i landet var det 

foreldregrupper som samlet seg i lys av mangel på tiltak og tilrettelegging for barn og unge 

med autisme. Som den interesseorganisasjonen Autismeforeningen er i dag, har 

Landsforeningens tidligere arbeid blitt sett på som en pådriver for tiltakene som er rettet mot 

mennesker med autisme i dag. ”Autismeforeningen var lenge liten, men har de siste årene hatt 

relativt sterk vekst når det gjelder medlemstall og aktivitet. Dette skyldes, som tidligere nevnt, 
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både den økte diagnostiseringen særlig av mennesker med Asperger syndrom, og ved at 

medlemskategorien ’husstandsmedlem’ er innført.” Økende kunnskap rundt diagnosen hadde 

også en forklaring i foreningens samarbeid med andre land, hvor en inviterte viktige forskere 

som Løvaas og Wing til å komme og dele sine funn og kunnskap på feltet. 

(http://www.autismeforeningen.no). 

Gjennom den økte bevisstheten rundt autisme på 1960- og 1970-tallet oppsto flere ideer som i 

senere tid er blitt standardiserte. For eksempel atferdsterapi med fokus på atferdsendring, som 

baserte seg på læringsteoretiske vitenskapelige prinsipper (innebærer belønning for ønsket 

atferd og ignorering av uønsket atferd). Norskamerikaneren Ole Ivar Løvaas utviklet den 

anvendte atferdsanalysen ABA (Applied Behavioral Analysis), som blant annet fokuserer på 

ferdigheter innen språk, kommunikasjon, sosialisering, lek og fritid. Eric Schopler utviklet 

TEACCH- metoden (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

Handicapped Children) som fremstiller et fast strukturert tidsskjema og benyttelse av bilder 

på en konkret og kreativ måte. Denne er i dag utbredt over hele verden (Frith, 2010). 

Den økende interessen blant foreldre og forskere har ført til mer kunnskap og bevissthet rundt 

autismespekterforstyrrelser. Dette har de siste tiårene medført en betraktelig stigende 

prevalens i diagnostisering og identifisering av autisme. I USA for bare 40 år siden ble det 

estimert en prevalens på 1:2500 i befolkningen. United States Census Bureau opplyste i år 

2000 at ASF berører mellom 1 til 1,5 millioner mennesker i Amerika. Centers for Disease 

Contol and Prevention (2009) erkjenner at senere data utgitt av Health Resources and 

Services Administration, viser en prevalens på rundt 1:91 hos barn i aldersgruppen 3 til 17 år. 

(Grandin, Fine & Bowers, 2010) . Kjønnsmessig er autisme fire ganger mer sannsynlig hos 

gutter enn hos jenter (Frith, 2010). 

Rapporten ”Prevalens av autisme” (2008), foretatt av Hem og Husum etter oppdrag fra Sosial- 

og helsedirektoratet, viser til en forekomst av 5 per 10.000 innbygger. De understreker at 

dette tallet er svært lavt. Kartleggingen forgikk blant 27 habiliteringstjenester, og det 

begrunnes at den lave forekomsten kan skyldes en bredere oversikt over den unge 

befolkningen fremfor den øvrige befolkningen. De henviser til Eric Fombonne (2005), en 

kanadisk forsker som har foretatt flere internasjonale undersøkelser på området, som 

estimerer en prevalens på 60-70 per 10 000 innbygger med gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser (http://www.sintef.no). 
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Bevisstheten rundt høyt-fungerende barn med autisme har økt kraftig i Norge mellom 1998 og 

2007. Posserud, Lundervold, Lie og Gillberg (2010) foretok en delstudie av forekomst under 

prosjektet Barn i Bergen, hvor de fant en prevalens på 0,87 prosent. Posserud påpeker at den 

økte prevalensen har med en grundigere gjennomføring av en slik studie, samtidig som 

kunnskapen rundt diagnosen har økt. Forekomst av at et større antall barn får diagnose innen 

autismespekterforstyrrelser kan derfor forklares med forskningsmetoder som fanger opp flere 

personer, samt en bredere diagnose. Det kan dermed tenkes at dette igjen blir varierende når 

de nye manualene trer i kraft. 

Autismediagnosen stilles i dag i kombinasjon med nedsatt intellektuell evne i 50 prosent av 

tilfellene, mens 50 prosent stilles ved en kombinert gjennomsnittlig eller overlegen 

intelligens. Dette motbeviser den tidligere antagelsen om at diagnosen som oftest var knyttet 

til psykisk utviklingshemning, og ofte også innlæringsproblemer, hvor hjernepatologien 

naturligvis også tilsvarte en lavere målt IQ. Det understrekes også at 10 prosent av individer 

med autisme har enestående ualminnelige evner, men det finnes også usedvanlige 

bemerkelsesverdige talent hos de resterende 90 prosent selv om de gjerne ikke betegnes som 

enestående (Frith, 2010). 

Autisme er en diagnose hvor tilstanden er varig. Behov og tilbud knyttet til individer med 

autisme, krever derfor et tverrfaglig samarbeid fra offentlige instanser, noe som igjen skaper 

en del utfordringer om hvilke tiltak og intervensjoner som skal tre i kraft. Dette skaper en del 

utfordringer, og: ”Siden autisme er en omfattende funksjonshemning som varer livet ut, vil 

kanskje arbeid med autistiske mennesker eksemplifisere sentrale faglige føringer i 

spesialpedagogisk arbeid bedre enn om man tar utgangspunkt i noen annen gruppe.” 

(Martinsen & Tellevik, 2008, s. 410). Spesialpedagogisk arbeid med barn og unge som har 

autismespekterforstyrrelser, vil kanskje derfor også utgjøre et godt utgangspunkt for å kaste 

lys over de utfordringene spesialpedagogiske tjenester også kan tilby andre grupper. Men for 

å forstå de utfordringene man møter i arbeid med barn og unge med ASF, er det viktig å vite 

hvilke utfordringer som ligger til grunn. Vi vil derfor videre ta for oss ulike teorier og 

varierende kjennetegn man kan møte hos disse individene. 
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2.1.2 Teorier om autismespekterforstyrrelser 

Det å ta utgangspunkt i ulike kognitive modeller kan bidra til å komme frem til nye testbare 

hypoteser, som igjen kan bidra til å øke forståelsen for hvilke avvik som er spesifikke for 

autisme (Duvold og Sponheim, 2008). 

Forskning indikerer at ASF skyldes abnormaliteter i hjernens utvikling og 

formasjon/forbindelser. Et av hjernens viktigste kjennetegn er den enorme mengden av 

forbindelser mellom alle dens forskjellige deler. Ved autisme ser det ut til at det er færre, eller 

feilaktige, forbindelser (Frith, 2010). Disse biologiske forstyrrelsene som kan være årsak til 

autismespekterforstyrrelser, er fortsatt forholdsvis ukjente og viser seg forskjellig fra individ 

til individ. Det er derfor ikke mulig å foreta en laboratorieundersøkelse eller finne konkrete 

kjennetegn for å fastslå diagnosen (Holden, 2005).  

Det er for tiden flere ulike teorier som diskuteres i forhold til autismespekterforstyrrelser. 

Først vil vi se på teorien om ”tankelesing”. Individet klarer ikke å forstå sosiale signaler som 

er innlysende for andre. Mennesker som ikke har ASF, har en såkalt automatisert indikator 

som gir oss forståelse for at andre har tanker, følelser og ønsker. Ofte forstår vi hva disse er 

uten at det blir formidlet med ord. Vi er tankelesere. Normalt sett vil hjernens sosiale 

avdelinger gjøre oss i stand til å reagere på andres atferd uten at vi trenger å tenke noe særlig 

over det (Frith, 2010). Dette kalles ofte mentalisering. 

“Mindblindness” – teorien 

Mentaliseringsmekanismen ser ut til å ikke fungere optimalt hos mennesker med autisme. 

Mangelen på intuitiv mentalisering kalles også for mental blindhet. Wimmer og Perner (1983) 

utformet Sally-Anne-testen (først kalt false-belief task), som går ut på at barnet får introdusert 

to dukker, Sally og Anne. Testen går ut på at dukkene leker. Sally putter en klinkekule i en 

kurv og går ut av rommet. Mens Sally er borte flytter Anne klinkekulen bort i en boks. Snart 

kommer Sally tilbake og vil leke med klinkekulen sin. Barnet får da det kritiske spørsmålet; 

hvor skal Sally lete etter klinkekulen? Wimmer og Perners resultater viste at de fleste barn 

over fire år forsto hvor klinkekulen befant seg. Baron-Cohen, Leslie og Frith (1988) forsøkte 

denne testen på barn med autisme og fant at kun 20 prosent av utvalget bestod testen selv om 

deres mentale alder var over fire år. Det interessante er at da samme test ble utprøvd på barn 
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med Down syndrom, bestod 85 prosent av utvalget, selv om deres verbale evner var 

signifikant lavere enn den samme aldersgruppen av barn med autisme. 

Baron-Cohen (1995) foreslår en 4-stegsmodell for å forklare hvordan mentaliseringsprosessen 

foregår. Han kaller dette The mindreading system, som kategoriseres inn i fire forskjellige 

mekanismer; 

- ID (intentionality detector): mekanisme for stimuli av selvfremdrift og retning, en 

dyadisk representasjon for å oppnå mål og ønsker. 

- EDD (eye-direction detector): mekanisme for stimuli av blikkretning, en dyadisk 

representasjon som tilsier at en retter blikk mot det en annen person ser på, 

visualisering gjennom andres øyne. 

- SAM (shared-attention mechanism): tilsier en triadisk representasjon av forholdet 

mellom en agent, selvet og et objekt (objektet kan også være en annen agent), 

eksempelvis at en ser at en person ser på et objekt. 

- ToMM (theory-of-mind mechanism): system som antyder hele spekteret av mentale 

tilstandskonsepter gjennom atferd, kunnskap om det mentale, lagres og brukes som en 

teori. 

Baron-Cohen (1995) argumenterer for at de dyadiske (et intensjonelt mentalt forhold mellom 

to objekter) relasjonene, ID og EDD, er nyttige, men at det de kan representere er begrenset. I 

hans teori er ID en perseptuell enhet som tolker bevegelsesstimuli ved hjelp av primitive, 

viljebestemte mentale tilstander av mål og ønsker. Han hevder at ID blir aktivert hver gang et 

hvilket som helst perseptuelt inntrykk gjenkjenner noe som en agent, dette kan være en 

person, en sommerfugl, en hund, en sky, eller en hand. Med andre ord, alt som beveger seg 

etter et mål eller ønske. Baron-Cohen mener at dette er den første grunnleggende mekanismen 

for mentalisering eller ”tankelesning”. Mens ID uttrykkes gjennom syn, hørsel og berøring, 

fungerer EDD-mekanismen kun gjennom det visuelle, og han hevder at dette er en spesialisert 

del av synsmekanismen. Han foreslår at EDD har tre ulike funksjoner; oppdage 

tilstedeværelse av øyne eller øynelignende stimuli, beregne om øynene er rettet mot den eller 

mot noe annet, ser fra eget ståsted at hvis en annen organismes øyne er rettet mot noe, vil 

dette antyde at organismen ser dette. Begge disse mekanismene er fungerende fra tidlig 

spedbarnsalder, og tilsier at det er i stand til å lese atferd basert på mål, ønsker og syn, ut i fra 
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et lite sett av mentale tilstander. For å kunne kommunisere om en gitt tilstand, situasjon eller 

annen person, må en imidlertid ha en felles oppmerksomhet og forståelse. Der kommer den 

triadiske SAM-mekanismen inn. Dens funksjon er å bygge et triadisk forhold mellom de tre 

nevnte mekanismene. Den bygger en triadisk representasjon ved at man tar innover seg og har 

forståelse for en annen persons eller et dyrs perseptuelle tilstand. Foruten evnene til å kunne 

lese atferd gjennom viljestyrte og perseptuelle mentale tilstander, argumenterer Baron-Cohen 

(1995) for en siste nødvendig mekanisme i mentaliseringsprosessen, ToMM. Theory-of-mind 

mekanismen representerer de epistemiske mentale tilstandene som inkluderer fantasi, 

drømmer, tro, viten, kjennskap, gjetning, tenkning, å late som, forestillinger og bedrag. Han 

underbygger dette med forskning som har vist at barn helt fra 18-24 måneder er i stand til 

liksom-lek og forståelse for at andre kan late som. Det vil si, forståelse for falske antagelser. 

Eksempelvis kan barn som hører eventyret om Rødhette og ulven, helt ned i fire årsalderen, 

forstå at Rødhette tror at det er bestemor som ligger i sengen, mens de selv vet at det er den 

slemme ulven. Når barna er i stand til liksom-lek trigger dette ToMM-mekansimen, som 

videre utvikler mentale tilstander av tro og viten gjennom såkalte M-representasjoner (Baron-

Cohen, 1995). 

Ser vi tilbake på Sally-Anne testen kan dette gi en forståelse for hvorfor barn med autisme har 

vanskelig for å gjennomføre testen, og dermed underbygge Baron-Cohens teori om at barn 

med autisme kan mangle vesentlige mekanismer for å forstå seg selv og andre gjennom slike 

mentale tilstander. Selv om denne teorien har blitt grundig testet gjennom flere år, er det 

imidlertid problemer som viser at det kreves videre forskning. For det første finnes ikke 

problemet med mentalisering hos alle med autismespekterforstyrrelser, og for det andre er det 

også påvist vansker med slike tester hos andre barn. Et annet aspekt som vekker spørsmål er 

at de sosiale problemene som barn med autisme har, ofte inntrer før utviklingen av 

mentaliseringsmekanismene typisk inntreffer ved normal utvikling (Frith, 2010). Sosial 

kommunikasjon henger også nøye sammen med de emosjonelle aspekter, og vi vil videre 

derfor ta for oss to teorier som er mer dekkende på det området. 

“Sosial drift” – teorien 

Denne teorien hevder at personer med autisme mangler den biologiske grunnleggende driften 

mot å være sosial. En antar at denne sosiale driften er en nødvendig overlevelsesmekanisme 

hos spedbarn, og kanskje er denne i ubalanse hos mennesker med autisme. Forskning tyder på 
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at spedbarn har en tendens til å foretrekke å se på ansikter fremfor ting, og lytte til stemmer 

fremfor andre lyder. De er opptatt av interaksjon med mennesker, spesielt med 

omsorgspersonen. Eksempelvis kan en se dette ved delte opplevelser av emosjoner, enten det 

er en sur mine eller et smil. Tilhengere av denne teorien mener også at gjensidig 

oppmerksomhet er et betydningsfullt tegn på en sunn sosial utvikling. Dette har for øvrig også 

blitt brukt som et argument i forklaring av den første teorien. Noen teoretikere hevder at det er 

grunnlag for å tro at det finnes et hjernesystem som danner grunnlag for våre instinkter av 

emosjonell respons til andre mennesker, og at dette hovedsakelig befinner seg i amygdala. 

Derfor kan en feil i dette hjernesystemet være årsaken til en rekke sosiale og 

kommunikasjonsrelaterte problemer ved autismespekterforstyrrelser som nettopp det å klare å 

opprettholde en gjensidig oppmerksomhet. Kritikk til denne teorien er at dersom barn med 

autisme mangler denne sosiale driften, ville det vært mulig å påvise dette ganske snart etter 

fødselen. Det skulle også være mulig å kunne sette diagnosen allerede innen første leveår, 

men ofte viser diagnosen seg først ved tre årsalderen nettopp i form av tilbaketrekning og tap 

av sosial interesse (Frith, 2010). 

Teorien om svak ”central coherence” 

Med sterk central coherence menes det at en har en preferanse til å oppfatte en helhet fremfor 

deler. Omvendt tilsier en svak central coherence at fokuset ligger på detaljer og går derfor på 

bekostning av helheten. Det blir da vanskelig å sammenfatte informasjon og forstå 

meningsfulle sammenhenger (Frith, 2010). Vanskeligheter med å forstå 

meningssammenhenger kan gi oss en forklaring på hvorfor individer med ASF blir opphengt i 

detaljer, repeterer aktiviteter og har en tendens til å bearbeide informasjon i bruddstykker. 

Teorien kan også gi en forklaring på hvorfor mennesker med autisme ofte er mer opptatt av 

detaljer og har lite utbytte av helhetlige holdepunkter, noe som er helt avgjørende for 

interpersonlig kommunikasjon og sosial interaksjon (Duvold og Sponheim, 2008). Kritikk 

mot denne teorien er at en økt evne til å kunne bearbeide detaljer ikke finnes hos alle med 

autismespekterforstyrrelser. 

Eksekutive funksjoner 

En annen høyt anerkjent teori er teorien om eksekutive funksjoner. Nevropsykologisk 

forskning har funnet avvik i lillehjernen, og de forbindelsene som knytter denne med 
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prefrontale hjerneområder, hos mennesker med autisme. Slike funn er interessante fordi disse 

områdene blant annet er involvert i oppmerksomhet, utførelse av planlagt arbeid og det å 

bearbeide informasjon. Teorien hevder at mennesker med autisme kan ha ”mer generelle 

vansker i høyere funksjoner knyttet til samordning, planlegging og regulering av atferd” 

(Russel, 1997, ref. I Duvold & Sponheim, 2008). Eksekutive funksjoner viser blant annet til 

ferdigheter som å kunne regulere sin egen atferd, ta imot tilbakemeldinger og nyttiggjøre seg 

dem, å kunne løsrive seg fra aktiviteter og endre og styre sin egen oppmerksomhet og 

begrense uakseptabel atferd. Individer med autisme har ofte vansker på disse områdene, som 

for eksempel det å regulere oppmerksomhet fra en aktivitet til en annen, å løsrive seg fra 

planlagte oppgaver eller endringer i rutiner. Disse problemene er også funnet hos mennesker 

som har fått skader i frontallappen. Teorien baserer seg hovedsakelig på at autisme er 

forbundet med vansker i å uttrykke responsatferd (Duvold & Sponheim, 2008). 

Som vi nå har vært inne på, er det ulike teorier om autismespekterforstyrrelser. Teoriene 

inneholder enighet om at aspekter som kommunikasjon og sosial interaksjon ser ut til å være 

overordnende faktorer som personer med autismespekterforstyrrelser har vanskeligheter med 

å tilpasse seg. Dette skaper igjen underliggende problemer som kan tenkes å føre til 

frustrasjon, angst og i verste fall, også depresjoner. 

Videre vil det bli gjort rede for ulike kjennetegn og barrierer for mennesker med autisme.  

2.1.3 Kjennetegn og barrierer ved autismespekterforstyrrelser 

Hovedkjennetegn ved autismespekterforstyrrelse er svekkelse i sosial fungering og 

kommunikasjon, samt repetitiv og stereotype atferdsmønster. Som tidligere nevnt er tilfellene 

ekstremt varierende. Noen har dyptgripende utfordringer og vil forbli nonverbale, mens andre  

blir sett på som geniale. Eksempelvis har det lenge vært akseptert at Einstein og Mozart mest 

sannsynlig hadde fått diagnosen Aspergers eller høyt-fungerende autisme. Andre kjennetegn 

er vanskeligheter med gjensidig sosial interaksjon, mangel på øyekontakt, sensorisk 

overfølsomhet, markert begrenset repertoar av aktiviteter, ekkolali (gjentar det andre sier i 

stedet for å svare på spørsmål) og forsinkelser i pragmatikk (forsinkelse i språkforståelsen). 

Svekket sosial fungering ser imidlertid ut til å være det mest fremtredende under diagnosen 

(Grandin, Fine & Bowers, 2010). 
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Tilknytning 

Som tidligere nevnt, ligger det en utviklingsforsinkelse hos barn med 

autismespekterforstyrrelser. Dette påvirker også tilknytningsatferden. John Bolwby regnes 

som grunnleggeren av tilknytningsteori, og han beskriver at mennesker fra fødselen av har et 

biologisk instinkt hvor en søker fysisk nærhet til den primære omsorgsgiveren. Teorien 

videreutvikles i mentaliseringstradisjonen hvor Fonagy og Target hevder at ”…det 

psykologiske selvet dannes gjennom å kjenne mentale tilstander…” (Skårderud, Haugsgjerd 

og Stänicke, 2010, s. 90). Fonagy var en av teoretikerne som så forståelse i den 

psykopatologiske tilnærmingen av mentalisering, og han mente at det å kjenne disse mentale 

tilstandene utvikles gjennom såkalt speiling via samhandling med omsorgsgiver. For 

mennesker med autisme, hvor øyekontakt ofte kan være vanskelig eller fraværende, kan det 

oppstå mangel på slik speiling, og derfor ikke skape den sikre tilknytningen som Bowlby og 

andre tilknytningsteoretikere hevder er essensiell i barnets tidlig utvikling. ”Sikker tilknytning 

fremmer mentaliseringskapasiteten, mens usikker tilknytning svekker eller hemmer disse 

kapasitetene.” Mentaliseringsbegrepets opprinnelse stammer fra den franske psykoanalysen 

på slutten av 1960-tallet, men skilte seg mellom to tilnærminger i 90-årene. På den ene siden 

ble det tatt i bruk for å forklare nevropsykologiske svekkelser hos individer med autisme og 

schizofreni, og på den andre siden for å forstå psykologisk utvikling og psykopatologi i 

forhold til tilknytning (Ibid., s. 91).  

Mentalisering er en viktig faktor i forhold til blant annet sosial kompetanse og mestring av 

egne følelser. Dette vil bli redegjort for under de aktuelle delene videre. 

Kommunikasjon og det sosiale 

I følge Maslows behovshierarki har alle mennesker behov for sosial tilknytning og kjærlighet, 

og han anser det som så viktig at han har satt det som nummer tre i hierarkiet etter de 

fysiologiske behovene og trygghets- og sikkerhetsbehovene. Han begrunner dette med at 

mennesket er et sosialt vesen og at dette behovet melder seg når de to første i stor grad er 

tilfredsstilt. Han viser til at det i tidlig barnealder er hjemmet som er den sosiale arenaen, 

mens klassekamerater og venner vil etter hvert være et ankerfeste for sosial tilhørighet 

(Evenshaug & Hallen, 2000).  
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Språket har en viktig sosial funksjon siden det er det vi bruker til å kommunisere med, både 

med kroppsspråk og talespråk. I tillegg er talespråket et redskap vi bruker når vi tenker. Språk 

i sin helhet brukes for å uttrykke meninger, følelser og annet, for eksempel med kroppsspråk 

som smil eller sinne og ved at vi kommer med ytringer som forteller hva vi mener om noe 

(Evenshaug & Hallen, 2000). Kommunikative språkferdigheter er svært varierende hos 

mennesker med autisme. Noen kan ha tilnærmet normalt utviklet språk, selv om gjensidig 

kommunikasjon ikke fungerer, mens noen utvikler et så lite funksjonelt språk at en må 

benytte alternativ kommunikasjon. Det er derfor svært vanskelig å gi en komplett beskrivelse 

av autisme. På grunn av særegenheter vil diagnosene være svært individualistiske (Martinsen 

& Tellevik, 2008). 

Videre beskrives autisme ved blant annet avvikende sosialt samspill (ICD-10, 2000). Sosialt 

samspill og kommunikasjon kan ses på som to barrierer som på mange måter er to deler i en 

helhet. Hvordan barn og unge har det med seg selv, er påvirket av sosial kompetanse. For å 

danne sosiale nettverk, som foregår gjennom kontaktetablering og deretter utvikling av 

vennskap, er sosial kompetanse viktig. Begrepet omtales også som relasjonsferdigheter, og 

barn utvikler sosial kompetanse gjennom forhandlinger og samarbeid, gjennom å se 

situasjoner fra andres perspektiv og gjennom å følge regler i lek. Sosial kompetanse kan 

defineres som: 

Relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det

 mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk 

 oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, og for å oppnå 

 sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap. (Ogden, 2009, s. 207). 

En grunnleggende del innen sosial kompetanse er mentalisering. Mentaliseringsbegrepet viser 

til kompetanse til å forstå seg selv og andre og omhandler det å ha følsomhet for sine egne og 

andres indre psykologiske liv. På den måten er mentalisering en grunnleggende del for å klare 

seg i en sosial verden (Skårderud et al., 2010, s. 195-196). Begrepet skiller seg fra andre 

begreper som empati, innsikt, selvrefleksjon og metakognisjon, da det omhandler både 

selvrefleksiv og mellommenneskelig dimensjon. Empati kan derfor ses på som en del av 

mentaliseringsevnen. 

Jordan og Powell (2000) forklarer at vanskelighetene med den sosiale utviklingen utgjør en 

gjennomgripende påvirkning i forhold til læring og atferd på alle områder. Det å lære å være 
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en del av ulike sosiale enheter som familieforhold, i skolen og i vennskapsgrupper gir 

ytterligere muligheter til utvikling på det sosiale plan. Manglende forståelse for ekspressive 

utrykk som non-verbale gester og ansiktsuttrykk vil skape problemer i forhold til å lære seg 

sosiale ferdigheter som høflighet og sympati ovenfor andre. I det hele tatt, hvordan en skal 

opptre i ulike sosiale sammenhenger. Sosiale ferdigheter krever sosial forståelse. Problemet til 

personer med autisme ser ut til å være at de må lære dette fra ytre omstendigheter, mens 

personer uten autisme erkjenner og føler dette innenfra. Det påpekes at:  

Hvad der først og fremmest skal gøres for disse børn, er at de skal have lært, hvordan

 det får det godt med andre, så at andre har det godt med dem. Vi mener, at dette har

 højere prioritet end selv grundlæggende selvhjælpsfærdigheder, da det vil have en

 kraftigere effekt på den umiddelbare livskvalitet. (Jordan & Powell, 2000, s. 35). 

Imidlertid er det ikke alle barn med autisme som skyr fysisk eller sosial kontakt. Som nevnt er 

denne forstyrrelsen svært individuell, og tegn på nærhet og kroppskontakt utelukker 

nødvendigvis ikke diagnosen, slik som mange gjerne tror (Holden, 2005). 

Frith (2010, s. 71) argumenterer for at selv om en visste alt som var å vite om autisme, ville 

en fortsatt ikke forstå autisme. For å forstå det, må en selv vite hvordan det er å ha autisme. 

Sosiale interaksjoner som faller naturlig for mennesker uten autisme, viser seg vanskeligere 

for mennesker med autisme å tolke. Grandin (2006) kommer med eksempel fra egne 

erfaringer. Hun forteller om en episode av ”Star Trek”, hvor det oppstår en konflikt mellom 

logikk og følelser. Romskipet er under angrep, og en av deres egne blir drept. Mannskapet 

nekter å dra fra stedet før de har funnet liket av den døde. Den logiske Mr. Spock vil derimot 

dra fra stedet før romskipet blir til totalvrak. For Mr. Spock ga det ingen mening å redde et lik 

når romskipet var i ferd med å bli ødelagt, men for de øvrige var følelsen av tilknytning til 

mannskapsbesetningen og tilhørigheten sterk nok til å ta med seg den døde hjem for å gi han 

en verdig begravelse. Grandin sier at sånne hendelser kanskje er enkle å forstå for andre 

mennesker, men at denne episoden endelig hadde hjulpet henne til å forstå hvordan hun var 

annerledes. Hennes logiske tankegang sa seg enig med Mr. Spocks argumenter, men hun 

innså at menneskelige emosjoner av og til kunne overgå logisk tenkning, selv i farlige 

situasjoner. Videre forteller hun at hun helt fra barndommen av hadde vanskeligheter med å 

tilpasse sin sosiale atferd, og hun ser på seg selv som en observatør fra sidelinjen. De fleste 

ser seg selv i fantasiene sine, men Grandin opplever tanker og fantasier som å se på postkort. 
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Hun beskriver sine forsøk på å passe inn i det sosiale som: ”I was a scientist trying to figure 

out the ways of the natives.” (2006, s. 153). 

Angst og depresjon 

Angst kan ses på som grunnleggende i et menneskes følelsesliv. Alle følelsene, misunnelse, 

sjalusi, sinne, glede, skam, skyld m.m., kan veksles inn med angst. Angst er ikke det samme 

som frykt, da frykt er mer rettet mot et spesifikt, ytre objekt. Angst, derimot, omhandler en 

uspesifikk frykt og varsler om psykisk fare. Angst regulerer mellommenneskelig kontakt og 

har dermed en viktig funksjon. Angst vil ofte ledsage andre følelser slik som misunnelse, og 

enten tilbakeholde følelsen før den blir til et kommunikativt uttrykk eller overdøve 

misunnelsen slik at den ikke føles. Hos noen mennesker blir angstopplevelsen løsrevet fra 

situasjonen og kan utløse pustebesvær, dødsangst og panikk. Ved å engste seg for mye kan en 

person bli handlingslammet. I noen slike tilfeller har angstfølelsen blitt symptom og lidelse, 

hvor symptomer, hyppighet og grad varierer (Skårderud et al., 2010).  

Sorg er knyttet til det å miste noen eller noe og er en sunn og naturlig reaksjon, men følelsen 

kan bli som ”frosset fast” og medføre negative tanker om selv, om en orker å leve et slikt liv, 

om framtiden, m.m. Hva andre tenker om en blir gjerne en tvangspreget tankegang. En sover 

enten altfor mye eller altfor lite, kroppen kan føles ubrukelig og tung, kroppslige funksjoner 

kan hemmes, talen kan bli flat med lite eller ingen mimikk, og en tilbaketrekking fra jobb, 

skole og annet sosialt liv kan forekomme. I slike tilfeller kan sorgen ha utviklet seg til å bli en 

depresjon (Ibid.). 

Grensene mellom angst og depresjon er sjelden tydelige (Ibid.), og det er en risiko for både 

depresjon og angst som tilleggsvansker hos mennesker med autisme (Martinsen & Tellevik, 

2008), og medikamentell behandling kan være et nødvendig hjelpemiddel for å dempe 

angstreaksjoner. Dette gjelder i de tilfeller hvor en kommer til kort med andre tilnærminger 

(Duvold & Sponheim, 2002). Mentaliseringsevner er påvirkende faktorer for å mestre 

vanskelige følelser og kan beskrives som følgende: 

I hvilken grad våre mentaliseringsevner er utviklet, vil ha sammenheng med mestring 
av vanskelige følelser, det å kunne uttrykke følelser i ulik grad, og om en person kan 
se alternative forståelser av andres atferd. Jo skjørere mentaliseringsevnene er hos et 
menneske, jo mindre vil det kunne finne støtte i seg selv i vanskelige situasjoner. 
(Skårderud et al., 2010, s. 364).  
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Angst og depresjon hos mennesker med autisme kan dermed ha sammenheng med manglende 

utvikling av mentaliseringsevner. Mentalisering kan videre beskrives som en 

nøkkelkompetanse i resiliens. Resiliens omhandler en persons evne til å mestre 

utviklingsoppgaver tross vanskeligheter (Stein, 2006 ref. i Skårderud et al., 2010). 

Sensorisk oversensibilitet 

Mye litteratur skrevet av individer med ASF omtaler problemer i forhold til hypersensitivitet. 

Forskere har nå dokumentert støtte i dette. Rapporter fra både forskningslitteratur og 

praksiserfaring har vist at også andre med diagnoser som ADHD, dysleksi, innlæringsvansker 

og hodeskader også kan ha problemer med sensorisk overfølsomhet (Grandin, Fine & 

Bowers, 2010). Et eksempel kan være lysrør. Noen kan ha problemer med å tolerere lysrør 

(gassfylte lysrør) fordi de kan se at det blinker. De forklarer at det føles ut som å være på et 

diskotek med strobelys, og forskning har vist at enkelte barn med ASF viste mer repetitiv 

atferd i rom med slike lys (Grandin, 2006). Et annet eksempel er oversensibilitet for lyd, hvor 

en person forklarte at regnet hørtes ut som revolverskudd. 

Grandin (2006) hevder at mange mennesker med ASF er sensoriske tenkere. De tenker 

gjennom de sansene som gir dem best mulige inntrykk og informasjoner. Selv hevder hun at 

hun tenker i bilder. Ordene hun hører viser seg i bilder, og hun sammenligner sin egen 

tankeprosess med å søke under kategorien bilder på internettsøkemotoren Google. I noen 

tilfeller kan autisme skape store sensoriske problemer for personen. Grandin kaller det 

sensorisk overbelastning. 

Dette kommer også til uttrykk gjennom historiene som blir fortalt i SPISS-Forlags bok 

Annerledes (2011). Overfølsomhet over lyd, lukt, berøring som ”nerver utenpå huden” er det 

flere som forteller om. 

Annerledes, er en samling av tekster, dikt og historier sendt inn fra personer som har fått 

diagnose under autismespekterforstyrrelser. De forteller blant annet om hvordan de opplever å 

leve med denne diagnosen, både før og etter diagnosen ble satt. Når en leser gjennom 

tekstene, får en et innblikk i hvordan disse personene har hatt det i livet sitt. Det er mange 

positive ting, men også ting de sliter med som går igjen i de fleste historiene. Bedrøvelig nok 

er det å bli mobbet, spesielt i skolen, en gjenganger. Diagnosens antydninger om sosiale 

vansker, sensoriske problemer, samt angst og depresjon er også noe en finner igjen flere 
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steder. Vi vil derfor bruke deler av utsagn fra disse historiene i drøftingsdelen av 

undersøkelsen vår. 

Vi har så langt gitt en forklaring på at den økende prevalensen i autismediagnosen først og 

fremst skyldes omfattende forskning og mer kunnskap, fremfor biologiske eller miljømessige 

faktorer. Vi har også forklart hovedtrekkene og kjennetegnene vi anser er nødvendig å ha 

kjennskap til i arbeid med barn og unge med denne diagnosen. Videre har vi lagt frem de 

teoriene som i dag er aktuelle, og som forskes på og utprøves for å komme dypere inn i de 

ulike og varierende årsaksforholdene rundt autismespekterforstyrrelser. Nedenfor vil vi nå 

forklare hvordan vi som spesialpedagoger kan drive tiltaksrettet arbeid, og deretter hvilke 

muligheter dyreassistert intervensjon kan tilby barn og unge med autismespekterforstyrrelser. 

2.2 Spesialpedagogisk intervensjon 
Vi som spesialpedagoger spesialiserer oss innenfor områder som omhandler tilrettelegging for 

læring og utvikling for barn og grupper med særskilte behov. Et overordnet mål for 

spesialpedagogen kan i følge Tangen beskrives som ”… å fremme gode lærings-, utviklings- 

og livsvilkår for barn, unge og voksne som av ulike grunner møter – eller er i betydelig risiko 

for å møte – funksjonshemmende vansker og barrierer i sin utvikling, læring og 

livsutfoldelse.” (2008, s. 17). Videre innebærer dette to sentrale oppgaver for 

spesialpedagogen. Det første er å forebygge at ulike vansker og barrierer skal få oppstå, det 

andre er å kunne redusere og avhjelpe de vansker og barrierer som allerede er tilstede. Hva 

menes med forebygging som spesialpedagogisk arbeidsform og virkemiddel? Forebygging 

foregår på ulike nivå. Allmenn forebygging, også kalt primærforebygging, vil i overordnet 

betydning være å sørge for at alle barn har rett til helse- og utdanningstilbud som forebygger 

negativ utvikling. Dette ses gjerne på som allmennpedagogisk forebygging, mens tiltak for 

barn og unge med spesielle behov kan kategoriseres som spesialpedagogikk. Forebyggende 

spesialpedagogiske intervensjoner vil således ha som formål å kunne omvende risiko for 

ugunstig utvikling og forbedre livsvilkår for barn og unge med ulike vansker (Hagtvet & 

Horn, 2008). 

Etiske retningslinjer og lovverk må også tas hensyn til innenfor spesialpedagogisk arbeid. 

Dette er overordnede prinsipper som er innlemmet i det norske lovverket. I Norge er det 

lovfestet at alle barn har rett til en likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. 
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Tilpasset opplæring gjelder både i ordinær undervisning og spesialundervisning. Tilpasset 

opplæring er nedfelt i opplæringslovens § 1-3 (1998) og viser til at ”Opplæringa skal 

tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.” 

Videre er det innlemmet i Kunnskapsløftet fra 2006 (LK06) et prinsipp om inkludering som 

omhandler at opplæringen skal imøtekomme elevers forskjellighet og deres deltakelse i 

felleskap. Dette innebærer en likeverdig opplæring for samtlige elever og lærlinger. Elever 

som har behov for særskilt tilrettelegging, ivaretas under opplæringsloven § 5-1 (1998) hvor 

det er nedfelt at ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det 

ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning”. I opplæringsloven § 9a-1 

(1998), er det nedfelt at ”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt 

fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Elevenes læringsmiljø skal 

bygge på å fremme den enkeltes læring, og lærerens rolle er sentral for å fremme utvikling av 

et godt læringsmiljø for eleven (Buli-Holmberg & Ekeberg, 2009; http://www.lovdata.no). 

Det å kartlegge elevens ståsted i forhold til læringsmål står sentralt i prinsippet om tilpasset 

opplæring. En må få kjennskap til elevens sterke og svake sider, interesser og kunnskap om 

elevens læringsstrategier og utviklingsnivå. En slik kartlegging kan innebære det som skjer i 

klassen, på skolen og i fritiden både på personlig og sosialt plan, og dette skal foregå på et 

objektivt plan. Ved å finne ut hva eleven mestrer, hvorfor han eller hun eventuelt strever med 

noe, og hvordan han eller hun tilegner seg kunnskap, skal dette påvirke en lærings- og 

utviklingsprosess i positiv retning (Buli-Holmberg & Ekeberg, 2009). 

Mestringsfølelse er viktig for motivasjon og læring, og dyreassistert spesialpedagogikk kan 

bidra til å øke mestringsfølelsen. De som lykkes i å mestre det som blir forventet av dem 

utvikler vilje, motivasjon og interesse for å mestre enda mer, og de vil dermed komme inn i 

en positiv utviklingsspiral. På den annen side vil de som lærer lite henge mer og mer etter, og 

dermed befinne seg i en negativ utviklingsspiral. De som lærer mye, lærer mer – mens de som 

lærer lite, vil komme lenger og lenger på etterskudd. De positive erfaringer vi har på ett 

område, kan i stor grad veie opp for negative erfaringer og følelser på andre områder. Det skal 

bemerkes at for mange negative erfaringer kan få negativ innvirkning på selvrespekten 

(Befring, 2004).  

De individuelle forskjellene blant barn og unge med autisme viser hvor stort og variert 

behovet for tiltak er, og hvor store utfordringer som kan oppstå når en jobber innenfor dette 

feltet som spesialpedagog. Tverrfaglig samarbeid med andre instanser er viktige og 
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nødvendige tiltak. Det krever også at en har kunnskap innen normalutvikling så vel som 

avvikende utvikling, i tillegg til at det anbefales å ha kompetanse innen språkutvikling, 

kognitiv utvikling, sosial- og emosjonell utvikling og språk- og personlighetsutvikling 

(Martinsen & Tellevik, 2008). 

2.2.1 Tidlig intervensjon 

Tidlig intervensjon har lenge vært, og er et nøkkelbegrep i spesialpedagogikken. Hvorfor er 

den tidlige intervensjonen så viktig i spesialpedagogikken? Hagtvet og Horn (2008, s. 435) 

diskuterer fire forhold som viser hvorfor dette vektlegges. Det første er at tidlig intervensjon 

er hjelp mens barnet og systemet er i positiv balanse. Her legges arv- og miljøfaktorer til 

grunn, og en kan snakke om en transaksjonsmodell som viser en forståelse av interaksjonen 

mellom barnets forutsetninger og miljøet det vokser opp i. Neste er tidlig forebygging mens 

hjernen er i optimal utvikling. Her vektlegges det at barnets medfødte perseptuelle kapasitet 

trenger tidlig stimulering for videreutvikling. Hvis ikke sensoriske evner som syn og hørsel 

stimuleres tilstrekkelig gjennom første leveår, kan dette skape langvarige svekkelser. Tredje 

forhold er at et stort antall barn er avhengige av en tidlig forebyggende innsats. Med det 

menes det at det fortsatt er et stort behov for forebyggende støtte til barn og foreldre som er 

avhengig av hjelp for å oppnå god livskvalitet. Det siste forholdet er at tidlig forebygging er 

ressurssparende. Et av hovedargumentene her er at en da også kommer tidligere i kontakt 

med de barna og foreldrene som trenger hjelp. Samtidig gir det både psykisk og økonomisk 

uttelling. 

Årsaken til at tidlig intervensjon nevnes her, er at dette nettopp kan være viktig i arbeid med 

barn som har autisme. Temple Grandin (2006), som selv er diagnostisert med høyt-

fungerende autisme, argumenterer for hvorfor tidlig intervensjon og forebyggende tiltak er 

spesielt viktig når en har denne diagnosen. Grandin hevder at mennesker med autisme tenker 

annerledes enn mennesker som ikke har diagnosen. Som nevnt beskriver hun sin egen 

tankeprosess som en Google internettsøkemotor for bilder. I hennes bok Thinking in Pictures 

(2006) forteller hun om hvordan hennes tankeprosess fremstår som sensorisk og visuelt 

fremfor å tenke i ord. Ord som ikke viser seg i bilder som ”opp”, ”ned”, ”av” og ”bli”, gir 

liten mening i hennes perseptuelle forståelse, fordi hun ikke kan gjøre seg opp et bilde av 

ordet. Autisme kan skape overfølsomhet for sensoriske inntrykk som for eksempel lyd, lys og 

berøring. Ved tidlig intervensjon kan slike belastninger kontrolleres eller dempes slik at 
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miljøet tilpasses barnet. Hun hevder at med et godt opplæringsprogram som er tilpasset 

barnets sensoriske problemer kan det muliggjøres at omtrent 50 prosent av barn med autisme i 

USA kan starte i vanlig grunnskole (Ibid.). 

Opplysninger samlet inn under diagnoseprosessen er ikke tilstrekkelig til å vite hvilke tiltak 

en skal benytte for hvert enkelt individ. En må ta i bruk både generell og spesiell praktisk og 

teoretisk kunnskap. Kunnskap og kompetanse for denne gruppen bør særlig vektlegges det 

som har med normal og avvikende utvikling å gjøre. Tiltak blir ofte begrenset ut i fra 

utviklingsmessige forhold, og det er derfor viktig å ha en forståelse for at vanskene for 

individer med autisme forutsetter utviklingsmessige forklaringer (Martinsen og Tellevik, 

2008). Autismeforeningens nettsider henviser til noen linker hvor en kan finne de ulike 

intervensjonstiltakene som er tilgjengelige. Hvis en her søker på ordene klinisk evidens, får en 

opp en liten oversikt over effekter av tidlige intensive tverrfaglige intervensjonsprogrammer 

for barn og unge med autisme. Imidlertid er dyreassisterte intervensjoner ikke inkludert som 

et alternativ her. Sannsynligvis fordi det ikke er særlig kjent som et tiltak i arbeid med 

autisme her i landet. Søker en derimot på vitenskapelige evaluerte intervensjoner, kommer en 

frem til linker som henviser til Research Autism, en organisasjon som holder til i 

Storbritannia, og som blant annet arbeider med evaluering av ulike tilgjengelige 

intervensjonsprogram som er laget for å hjelpe individer med autisme. Her nevnes et par ulike 

intervensjoner ved bruk av hunder, men det påpekes at det fortsatt er lite forsket på dette til å 

kunne evaluere mulige effekter (http://www.autismeforeningen.no og 

http://www.researchautism.net). 

Spesialpedagogiske intervensjoner kan utføres på ulike måter og bør være et helhetlig opplegg 

(Martinsen & Tellevik, 2008). Hvorvidt dyr kan være en del av en intervensjon skal vi nå 

redegjøre for ved å gå litt inn på de ulike metodene innenfor dyreassistert intervensjon. 

2.3 Dyreassistert intervensjon 
Hva ligger i dette begrepet, og hva menes med en slik type intervensjon? Hva er 

fremgangsmåten for å igangsette tiltak av denne typen? Dette er spørsmål en gjerne stiller seg 

når en hører begrepet dyreassistert intervensjon (DAI). 

Dyreassistert intervensjon er et overordnet begrep som innebærer ulike typer av intervensjon. 

En skiller ofte mellom dyreassister terapi (DAT), dyreassistert aktivitet (DAA) og 
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dyreassistert pedagogikk (DAP). Når en snakker om dyreassistert terapi, handler det om en 

målrettet intervensjon. Det overordnede målet er å fremme forbedring i menneskers sosiale, 

fysiske, emosjonelle og/eller kognitive funksjoner. Det bør settes et klart skille mellom bruk 

av dyr som fritid/hobby og dyr som brukes i terapi. Terapi er imidlertid ikke en beskyttet 

term, og de fleste ordbøker definerer begrepet som en medisinsk eller psykologisk 

behandling. På tross av denne åpenbare definisjonen er det, i enkelte kvasi-medisinske felt, en 

tendens til å svekke eller skape forvirring rundt begrepet, da det knyttes til erfaringer som kan 

gi forbigående lindring eller glede, og hvor utøverne hverken etisk eller troverdig kan påstå å 

diagnostisere eller endre menneskelig sykdom. Dette er også tilfelle ved en rekke programmer 

som promoteres som dyreassistert terapi (Kruger & Serpell, 2010). Det er derfor svært viktig 

å skille mellom det å benytte dyreassistert terapi ved bruk av dyr i et intervensjonsprogram 

som kan måles og evalueres, og det å bruke dyr som besøksvenn for å skape en positiv 

virkning. Definisjoner av begrepene er derfor avgjørende for å klargjøre disse skillene.  

Det å bruke begrepet terapi når en omtaler rekreasjons- og besøksprogrammer med dyr bør 

derfor unngås slik at det kan settes skille mellom hva som menes med de målrettede 

intervensjonsprogrammene, og tiltak som er ment som positive og gledelige begivenheter, 

men ikke har noen profesjonell eller dokumentert medisinsk eller psykisk effekt. I USA 

regnes Delta Society som en av de største organisasjonene som er ansvarlig for sertifisering 

av hunder og andre dyr som brukes ved ulike intervensjoner. På nasjonalt plan kan 

Universitetet for miljø- og biovitenskap, i samarbeid med Antrozoologisenteret, og Norske 

Terapihundskolen nevnes vedrørende kurs i dyreassistert terapi (http://www.umb.no, 

http://www.azs.no og http://www.terapihundskolen.no). 

AntrozoologiSenteret (AZS) på Ås utfører sertifisert dyreassisterte intervensjoner. Senteret 

ble startet i 2004 og er et fagsenter som baserer seg på dyr- og menneskerelasjoner. Foretaket 

har formell kompetanse og praktisk erfaring på feltet. Deres målsetting er 

kunnskapsspredning og å øke den faglige kompetansen for de som skal jobbe med 

dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk og dyreassisterte aktiviteter (http://www.azs.no). 

I et forsøk på å sette en standardisert definisjon på terminologiene har Delta Society publisert 

en oversikt over de ulike begrepene som brukes ved dyreassistert intervensjon. Delta Society 

og AntrozoologiSenteret bruker omtrent de samme definisjonene på begrepene. Vi velger 

derfor å ta utgangspunkt i deres definisjoner og formulerer disse slik:  
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• Dyreassistert terapi: målrettet intervensjon hvor dyr som oppfyller bestemte kriterier 

er en integrert del av behandlingsprosessen. DAT leveres og utføres av en profesjonell 

helse/menneske tjeneste med spesialisert kompetanse innenfor rammen av praksis som 

ligger til grunn i den profesjonelles yrke. 

• Dyreassistert pedagogikk: målrettet intervensjon hvor dyr brukes som en pedagogisk 

ressurs i skolen. Enten på et sosio-emosjonelt nivå eller som for eksempel lesehund 

ved lese- og skrivevansker, hvor barnet trener sine leseferdigheter ved å lese for 

hunden.   

• Dyreassisterte aktiviteter: utføres både av lekfolk og fagfolk, hvor hensikten er at 

dyret skal bidra som miljøskaper og fremme motivasjon og trivsel og gi positive 

sosiale reaksjoner. Det brukes gjerne benevnelsen besøksvenn eller selskapsdyr. 

Aktiviteten trenger ikke nødvendigvis å ha noe bestemt mål, og den dokumenteres 

ikke. Aktiviteten foregår ofte på frivillig basis, men ved bruk av hund på ulike 

institusjoner anbefales det grunnleggende trening og forberedelser. 

Det å sikre dyrets egnethet for en hver form for intervensjon eller dyreassisterte aktiviteter er 

en avgjørende betydning for både dyr og mennesker som er involvert. Mange institusjoner 

krever en formell atferdsmessig evaluering før de tillater samhandling mellom dyr og deres 

klienter eller pasienter. Kriteriene for hvilke dyr som er best egnet i ulike intervensjonstiltak 

er svært varierende og ofte subjektivt. Hva de bestemte tiltakene krever fra dyret er også 

varierende og kan være forskjellig fra situasjon til situasjon. En bør også merke seg at 

formalisert atferdsmessig sertifisering ikke er tilgjengelig hos alle dyrearter, så selv om 

sertifisering er ønskelig når det er tilgjengelig, vil ikke fraværet nødvendigvis utelukke et 

program eller en intervensjon fra å være terapeutisk.  

Spørsmål om et dyrs egnethet for intervensjonen beror hovedsakelig på risikostyrte hensyn, 

brukerens sikkerhet, ansvarlighet, og dyrets velferd. Disse hensynene ligger utenfor den 

generelle definisjonen av terapi, og selv om slike hensyn burde prioriteres under utvikling og 

implementering av DAI, er det fortsatt ikke en hjelp til å definere terapi, nettopp fordi en 

intervensjon kan oppnå terapeutiske målsettinger uten at de formelle kriteriene er oppfylt hos 

det deltagende dyret (Kruger og Serpell, 2010). Det er derfor mest hensiktsmessig å benytte 

seg av en overordnet definisjon av dyreassisterte intervensjoner hvor en inkluderer DAT, 

DAP og DAA: 
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• Dyreassistert intervensjon: Enhver intervensjon som inkluderer eller innlemmer dyr 

som en del av en terapeutisk prosess eller forbedring av et miljø. 

Det er viktig å påpeke at fører-, assistent- og servicehunder faller utenfor kategorien av 

dyreassistert intervensjon. Som nevnt under definisjonen av DAA brukes ofte benevnelsen 

besøkshund og selv om det ikke kan ses på som en målrettet eller terapeutisk intervensjon, 

kan det fortsatt være en prosess som kan føre til forbedring av et miljø, og kan således 

inkluderes under DAI. Den amerikanske organisasjonen Americans with Disabilities Act of 

1990 (ADA) definerer servicehunder som enhver hund som fungerer som førerhund, 

signalhund, eller andre dyr som individuelt er trent til å utføre assistanse for en person med 

funksjonshemning. Servicedyrets rolle blir derfor å utføre de oppgavene eller funksjonene en 

person ikke klarer å utføre selv på grunn av sin funksjonshemning. Selv om dyret kan gi 

psykologiske fordeler som sosial interaksjon, redusere følelse av ensomhet og/eller isolasjon, 

blir servicedyr først og fremst sett på som et arbeidsverktøy/redskap og ikke som en del av en 

behandling (Kruger og Serpell, 2010). Ut i fra definisjonen som vi har lagt frem her, 

ekskluderes dermed servicedyr fra kategorien dyreassisterte intervensjoner. 

Fortsatt mangler begrepet dyreassistert intervensjoner samlet aksept og empirisk støtte fra 

teoretiske rammer for å gi en forklaring på hvorfor og hvordan relasjoner mellom mennesker 

og dyr gir potensiell terapi. Flere ulike mekanismer er blitt foreslått og henvises til i litteratur, 

hvorav de fleste fokuserer på de angivelige unike iboende egenskapene hos dyr som synes å 

bidra som terapi for mennesker. Ifølge dette synet kan tilstedeværelsen av dyret, dets spontane 

atferd og sin tilgjengelighet for samhandling gi muligheter og fordeler som ville vært umulig, 

eller mye vanskeligere å oppnå uten. Andre vektlegger verdien av dyr som levende 

instrumenter som påvirker til positive endringer i pasientenes selvoppfatning og atferd 

gjennom oppnåelse av ulike ferdigheter, aksept av personlig handlefrihet og ansvar (Kruger & 

Serpell, 2010). 

Flere teoretikere og fagfolk som utøver dyreassistert intervensjon, har presisert at dyr, med 

sitt nærvær og ”unscripted” atferd, kan stimulere til samtaler og gir fokus på et nøytralt, 

utenforliggende subjekt. Studier som har prøvd å belyse effekten dyr kan ha på sosial 

tilrettelegging, har vist lignende positive resultater utover flere grupper i befolkningen. 

Corson og hans kollegaer (1977, ref. i Kruger & Serpell, 2010) undersøkte virkningen av et 

program som innebar å gå tur med en hund på et lite antall pasienter av ungdom og voksne 
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innlagt ved en psykiatrisk avdeling, alle ansett som sosialt tilbaketrukne uten respons fra 

tidligere behandlingsmetoder. Kun fem av pasientene ble studert inngående (n = 50). De 

kvantitative funnene i denne studien inkluderer reduksjon i responstid på spørsmål stilt av 

terapeuten, økning i antall ord fra respondenten, samt økning i antall svar på spørsmål. Også 

andre studier som undersøker dyrs evne til å fremme positive sosiale interaksjoner mellom 

mennesker har gitt positive resultater som for eksempel hos studenter, eldre, hundeeiere og 

psykiatriske pasienter. Slike studier vil bli nærmere belyst i slutten av kapitlet. Også innenfor 

psykoanalytisk litteratur kan en se funn hvor brukere har uttrykt og overført sine følelser 

gjennom et ekte eller fiksert dyr. På tross av en rekke med anekdotiske utsagn – som dersom 

et dyr kan bidra til å skape et forbedret bånd mellom terapeut og bruker, gi en mer 

meningsfull interaksjon, og at dyrets nærvær kan gjøre terapeuten mer glad og vennlig, virke 

mindre truende for brukeren, at brukeren blir mer avslappet – er det grunn til å tro at enkelte 

brukere kan ha stort utbytte av dyreassisterte intervensjoner, og at funnene impliserer viktige 

aspekter i forhold til helse og omsorg (Kruger & Serpell, 2010). 

Dyreassistert spesialpedagogikk 

Som nevnt innledningsvis har vi valgt å sette dyreassistert intervensjon, i arbeid med 

autismespekterforstyrrelser, i et spesialpedagogisk perspektiv. Det kan selvsagt diskuteres om 

det er nødvendig å ta i bruk enda flere begreper innenfor DAI, men vi begrunner dette med at 

slike intervensjonsmetoder tidligere ikke har hatt noen kjent, dokumentert bakgrunn i det 

spesialpedagogiske feltet i Norge. Ettersom vår kunnskap og erfaringer bygger på 

spesialpedagogisk arbeid, metoder og tiltak, ser vi det som nødvendig å forsøke å tilpasse 

slike intervensjoner i lys av spesialpedagogiske metoder. Vi har derfor kommet frem til 

følgende definisjon: 

• Dyreassistert spesialpedagogikk: En målrettet intervensjon hvor dyr som oppfyller 

bestemte kriterier brukes som en ressurs og som en integrert del av et tiltak for barn og 

unge med særskilte behov. Formålet skal være å fremme/forbedre lærings- og 

utviklingsvilkår hos barn og unge med vansker og barrierer som kan utgjøre en risiko 

for deres utvikling. 

Spesialpedagogisk intervensjon tar sikte på å forebygge at vansker og barrierer skal oppstå, i 

tillegg avhjelpe og redusere de vansker og barrierer som allerede finnes. Dette må også være 

et overordnet prinsipp ved dyreassistert spesialpedagogikk (DASP). For at en skal kunne 
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bruke dyreassistert spesialpedagogikk som et intervensjonstiltak, er det nødvendig med både 

spesialpedagogisk kompetanse og sertifisering i dyreassisterte intervensjoner. Som ved DAT 

kan det gjerne utføres gjennom samarbeidende instanser, eksempelvis et samarbeid mellom en 

person med spesialpedagogisk bakgrunn og kompetanse og en person med sertifisering 

innenfor dyreassistert terapi. Med tanke på vektleggingen av tidlig intervensjon og 

forebygging innenfor det spesialpedagogiske feltet, bør dette også vektlegges ved 

dyreassistert spesialpedagogikk. Dette kan bidra til utvikling i positiv retning. Når vi snakker 

om bestemte kriterier mener vi blant annet at det ved bruk av hund må foreligge testing av 

hunden for at den skal kunne brukes i terapi. Prosessen av å velge riktig dyr til å utføre jobben 

er derfor viktig. Vi vil ikke her legge frem de spesifikke kriteriene en hund må ha, men 

påpeke at slike kriterier må være oppfylt for at de kan brukes i kursene som er tilgjengelig i 

Norge. Hundene må testes og utredes av fagfolk med kompetanse innenfor slik testing før de 

får godkjennelse og sertifisering til å kunne brukes i dyreassistert spesialpedagogikk på lik 

linje som ved dyreassistert terapi. 

2.3.1 Dyreassistert intervensjon med bruk av hund 

Det finnes ulike påviste effekter ved bruk av hund både sosialt, atferdsmessig, emosjonelt og 

fysiologisk sett (Höök 2010). Vi vil her gi en redegjørelse av hvilke effekter hund kan ha i de 

ulike sammenhenger og for de ulike menneskene. Dette er i forhold til mennesker som har 

vansker av en eller annen grad, og hvor hund er benyttet for å bedre den situasjonen de er i. 

En av utfordringene til en person med autisme kan være den manglende forutsigbarheten i 

samvær med andre. Den sosiale konteksten kan for personer med autisme være vanskelig å 

tyde, og de mistolker dermed situasjonen (Kaland, 2010). Dokumentert forskning kan 

imidlertid påpeke dette som en av de positive sidene ved å bruke hund, da en hund kan sees 

som mer forutsigbar enn mennesker. 

Kommunikasjon og det sosiale 

For noen mennesker kan det være enklere å prate til en hund istedenfor til mennesker. 

Eksempelvis kan nevnes en person som er rammet av slag og dermed har fått talevansker. En 

hund vil ikke dømme deg for talevanskene, den vil lytte til deg uansett. Mennesker med 

demens kan fortelle den samme historien gjentatte ganger. Følelsen av at andre ikke lytter kan 

medføre at man slutter å fortelle, selv om man gjerne vil. Hunden hører på det du forteller, og 
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”Om det är sorgliga minnen slickar hunden tårarna. Om det är glada minnen delar hunden 

patientens glädje med uppmärksam blick och stilla svansviftningar.” (Höök, 2010, s. 47). En 

hunds engasjement er alltid oppriktig. Det er ingen ”falskhet” bak dette. Hunden møter den 

enkelte med den samme hengivenhet og invitasjon til lek, uansett personens språklige 

ferdigheter (Höök, 2010). Videre kan det tyde på at barn blir modigere og mindre sjenert når 

det er en hund i nærheten (Moberg, ref. I Höök, 2010).   

En terapihund er trent opp til å innby alle til kontakt, selv de som ikke oppfyller de 

tradisjonelle forventningene til sosial omgang (Höök, 2010). Hos mennesker med demens er 

terapihundene ofte velkomne hos mennesker som personalet har vanskelig for å få nær 

kontakt med. Kontakten mellom pasient og personalet bedres gjennom hundens nærvær. Det 

er ofte lettere å klemme hunden enn å spørre en av de ansatte om en klem. I følge Höök 

(2010) har mange pasienter beskrevet kontakten med terapihund som ”ett tillfälle att känna 

samhörighet.” (s. 51). Og en pasient uttalte at det kun var hunden som hørte på hans 

fortellinger. 

Höök (2010) ser på kjæledyr som et sosialt virkemiddel som både gir bra forutsetninger for 

følelsen av fellesskap og som forenkler samtale mennesker imellom. I et møte mellom 

mennesker hvor det også er et kjæledyr tilstede, er det lett for at dyret er blikkfang, og 

samtalen, leken og latteren sitter løsere. Dyrets evne til å gi trøst og til å formidle følelser av 

aksept og tillit, er like viktig. I tillegg hevder hun at kjæledyr skaper naturlige anledninger til 

å utvikle evnen til å kjenne empati og å ta ansvar. Alle mennesker har behov for å føle seg 

nyttig, noe som kan fremmes i et arbeide med hund ved å la den enkelte delta i den daglige 

omsorgen av hunden.  

Det kan også nevnes at hundeeiere oftere går turer og har generelt sett et mer positivt syn på 

fysisk aktivitet. For mennesker som bor på institusjon gjelder dette kanskje enda mer da det å 

være hundeeier en liten stund gjør det enklere å spasere utendørs. Som en kombinasjon av 

fysisk og sosial trening er bowling, ballspill som er egnet for terapihund og spaserturer 

eksempler på trening i  gruppe. Mulighetene er mange, og det utvikles stadig nye metoder 

som er egnet for de ulike gruppenes mål og behov (Höök, 2010). 
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Angst og depresjon 

Et annet viktig perspektiv er det Höök (2010) viser til vedrørende bruk av antidepressiva. I 

Sverige brukes det antidepressiva for 912 millioner svenske kroner per år. Med tanke på de 

bivirkningene medikamentene kan ha for mennesker, anses det som viktig å se på nye 

metoder for å bedre den psykiske velbefinnende, i tillegg til å produsere legemidler med 

mindre bivirkninger. I mange tilfeller har arbeid med terapihund bidratt til en drastisk 

nedgang av disse medikamentene, og i noen tilfeller har det erstattet medisinene. Werning 

(ref. i Höök, 2010) beskriver bruk av terapihund som en momentan og giftfri effekt som ingen 

annen behandling har. De pasientene han har sett som ikke er i kontakt med terapihund har et 

betydelig høyere behov og forbruk av beroligende medisiner. Han viser også til eksempel 

hvor en pasient, på grunn av bruk av terapihund, til tider hadde medisinforbruk på null. Han 

holdt seg rolig lenge etter hundens besøk. 

Oxytocin og nærhet 

Oxytocin er et hormon hvor molekylet ser lik ut hos alle pattedyr. Dette hormonet er en av 

hjernens signalsubstanser og har innvirkning på vårt velbefinnende samt vår evne til 

avkobling. Det hjelper oss å undertrykke impulser som flukt og redsel og hjelper oss isteden 

til å fungere sammen med andre mennesker i en sosial sammenheng (Höök, 2010). Moberg 

(ref. i Höök, 2010) er Sveriges fremste forsker på oxytocin. Hun hevder at nivået av oxytocin 

øker ved berøring og ved å se på noe vi liker. Eksempelvis vil det å klappe en hund øke 

oxytocin-nivået hos oss mennesker. Hun påpeker at følelse er det første i sinnet som utvikler 

seg hos et foster og at det grunnleggende behovet for sosial kontakt ligger så dypt i oss 

mennesker at det alltid vil være der, selv når fysiske eller psykiske funksjoner svikter. 

Berøring er den mest utsprungne og dypeste kontaktveien hos mennesker og det kan anses 

som viktig å ivareta dette hos eldre mennesker da mange eldre lider av manglende nærhet. 

Dette kan medfører at personen blir misfornøyd, deprimert og stresset. Medisiner kan i mange 

tilfeller benyttes for å erstatte det som gode relasjoner kan gi naturlig og hun beskriver det på 

følgende måte: ”Påtvingad ensamhet är för människan lika förödande som det är för 

flocklevande djur av andra arter.” (Moberg, ref. i Höök, 2010, s. 106).  

Som beskrevet over er det ulike positive effekter ved bruk av hund som intervensjon, noe som 

også kan leses av dokumentert forskning på området som blir presentert senere i oppgaven. 
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Men det kan også oppstå ulike utfordringer knyttet til et slikt arbeid. Dette redegjøres for 

nedenfor. 

Utfordringer i det praktiske arbeidet 

Det finnes ulike utfordringer i forhold til dyreassisterte intervensjoner, eksempelvis spørsmål 

om hvem som skal stå for den praktiske gjennomføringen av arbeidet, mulige allergier, frykt 

for dyr, dyrevelferd og økonomi. Vi vil herunder gjøre kort rede for de ulike utfordringene. 

Dyreassistert intervensjon omhandler i stor grad dyrevelferd. Loven beskytter alle dyrearter 

og formålet er å fremme respekt for dyr, samt fremme dyrevelferd. Paragrafene 3, 6, 13 og 23 

er relevante for oppgavens problemstilling og beskriver følgende aspekter:  I § 3; Generelt om 

behandling av dyr, står det som følger: ”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.” Videre står det følgende om Kompetanse og ansvar i § 6: 
“Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. 

Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.” I § 13, Forsøk, 

undervisning og medisinsk virksomhet, heter det at ”For å kunne avle, holde, formidle, avlive 

eller bruke dyr til forsøk, til undervisning i annet enn alminnelig stell og håndtering, eller i 

medisinsk virksomhet, skal både institusjonen og den ansvarlige for den aktuelle aktiviteten 

ha tillatelse fra tilsynsmyndigheten.” I lov om dyrevelferd § 23 står det følgende om Dyrs 

levemiljø: ”Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske 

og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og 

annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.” 

(http://www.lovdata.no). 

Dette innebærer et ansvar for både eier av et dyr og eventuelt andre som skal bruke dyret i 

dyreassistert intervensjon. Som vi ser omhandler de fire nevnte paragrafene at dyret skal 

behandles godt, ikke utsettes for unødig påkjenninger, det skal behandles av personer med 

kompetanse, dyrets levemiljø skal fremme god helse, og tilsynsmyndighetene skal godkjenne 

undervisning m.m. som inkluderer dyr. Dette er faktorer som bør tas med i betraktning når en 

tar avgjørelse på hvem som skal gjennomføre intervensjonen. 

Videre er allergi og frykt utfordringer man kan møte på i arbeid med dyreassistert 

intervensjon. Med dette menes hos alle de personene det vil berøre, eksempelvis kan nevnes 
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medelever, lærer, venner, familie m.m. På grunn av oppgavens begrensning har vi valgt å ikke 

gå videre inn på dette, men vil bemerke at dette er relevante temaer som kan være av stor 

betydning for om et slik tiltak blir igangsatt eller ikke. På lik linje er spørsmål som angår 

økonomi og ressurser viktig å merke seg. Eksempelvis her kan nevnes at det i skolen ser ut til 

at manglende elevtilpasset undervisning ofte henger sammen med blant annet manglende 

økonomisk oppfølging (Imsen, 2005). 

Grandin, Fine og Bowers (2010) legger frem noen viktige kriterier som vi velger å se på som  

relevante i forhold til det å ta stilling til om bruk av hund ved dyreassistert spesialpedagogikk 

i forhold til barn og unge med ASF, kan vurderes som et mulig valg av interaksjonsprogram: 

- Har barnet en naturlig tilknytning til hunden, og responderer hunden og barnet positivt 

til hverandre? 

- Viser barnet i utgangspunktet frykt for hunden, i så fall, er det fordi det ikke er vant til 

hunder og kan føle seg utrygg i den nye situasjonen? Kan det da være nødvendig å 

presentere barnet for hunden flere ganger før en kan få noen tilknytning? 

- Er barnet generelt redd for hunder, og prøver å unngå situasjoner og kontakt med 

hunder i form av å vise skremsel og frykt, som at det gråter og blir redd? 

Dette påpeker viktige spørsmål en må ta i betraktning før en setter i gang intervensjoner med 

individer som har ASF. Dette vil vi også komme tilbake til under drøftings- og analysedelen. 

Nedenfor vil vi presentere den forskningen vi har funnet, og vurdert som relevant i forhold til 

vår undersøkelse og problemstilling. 

2.4 Dokumentert forskning  
I det foregående har vi beskrevet dyreassistert intervensjon generelt, og deretter dyreassistert 

intervensjon med bruk av hund, samt hvordan dette kan implementeres i et spesialpedagogisk 

arbeid. Men hva viser resultater fra tidligere forskning på dette området? Nedenfor vil vi 

presentere resultater fra tidligere forskning på dyreassistert intervensjon. Noen i forhold til 

barn og unge med autisme og noen vi har valgt å ta med på grunnlag av relevans og mulig 

grad av overføringsverdi, samt tidligere forskning på dyreassistert intervensjon som er blitt 

utført i Norge. 
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For å finne informasjon om temaet begynte vi først og fremst med søk på internett. Vi 

avgrenset søk etter artikler med stikkordene autisme og hund og autism og dog. Det ble altfor 

omfattende, og vi måtte derfor begrense og spesifisere søket til dyreassistert intervensjon, og 

deretter snevret vi ned til dyreassistert intervensjon sammen med stikkordene autisme og hund 

(animal-assisted intervention, autism, dog). Det foreligger også en del informasjon om bruk 

av andre dyr, som hest, katt, fugler og dyr på gård generelt. Valget om å begrense dette til 

hund har vi gjort på grunnlag av dens bruksområder i forhold til andre dyr. 

Fagpersoner som ønsker å bruke dyreassisterte intervensjoner må ta i betraktning de 

aspektene rundt autismediagnosen som vi har diskutert ovenfor. Det er derfor først og fremst 

viktig å påpeke at DAI passer for noen, men ikke for alle. 

Katcher og Wilkins (2002, ref. i Grandin, Fine & Bowers, 2010) rapporterer at barn til tider 

bruker dyr som innledende overgangs objekt som etter hvert kan føre til relasjoner med andre. 

Ettersom personer med ASF strever med å utvikle og opprettholde relasjoner med andre, kan 

dyrene fungere som en katalysator for å støtte relasjoner til andre. Det vil si, en slags sosial 

aktivering som ser ut til å medføre at personen blir mer komfortabel i den terapeutiske 

situasjonen. Flere studier de siste tiårene har også vist at DAI kan gi støtte til flere av 

utviklingsproblemene som ASF medfører. 

I et samarbeid med MIRA Foundation, utførte Viau, Arsenault-Lapierre, Fecteau, 

Champagne, Walker og Lupien (2010) en kvantitativ undersøkelse for å finne ut om 

interaksjon med hund kan ha fysiologiske virkninger på barn med autismespekterforstyrrelser. 

Tidligere forskning har vist at mennesker i interaksjon med hunder, tenkt til å fungere som en 

sosial katalysator, har resultert i reduksjon av kortisol-nivået hos friske voksne. Deres mål var 

derfor å vurdere om servicehunder kunne ha en effekt på kortisol-nivået hos barn med 

autisme. De målte kortisolutskillelsen i saliva (spytt) hos 42 barn under tre eksperimentelle 

forhold, før, under og etter innføring av en servicehund. Gjennomsnittlig kortisol-nivå og 

CAR (Cortisol Awakening Response, som viser til økning av kortisol-nivå etter oppvåkning 

fra søvn) ble sammenlignet både før, under og etter innføringen. Funnene viste en signifikant 

reduksjon av CAR hos barna. Før innføringen målte de 58 prosent økning av kortisol-nivå om 

morgenen etter oppvåkning, som ble redusert til 10 prosent når servicehunden var tilstede. 

Etter hunden ble fjernet fra familien, økte kortisol-nivået til 48 prosent. Servicehunden hadde 

imidlertid ikke noen målt effekt på barnas dagaktive kortisol-nivå. Ved hjelp av rapportering 

fra foreldre fant de også en redusert frekvens av problematferd. Resultatene viste at 
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tilstedeværelsen av hunden kan ha en gunstig effekt ved å redusere CAR og antall 

forstyrrende atferdsmessige hendelser hos barn med ASF. Forskerne påpeker imidlertid at 

videre forskning er nødvendig for å forstå sammenhengen mellom servicehundens 

tilstedeværelse, søvnmønster og kortisolutskillelse hos barn med ASF. 

I Sverige foretok Handlin (2010) en todelt studie hvor hun ville finne ut om det fantes 

hormonelle og fysiologiske endringer hos mødre under amming, og hos hunder og deres eiere 

i respons av kortvarig intervensjon. I den sistnevnte delstudien deltok ti hundeeiere og deres 

hunder mens ti hundeeiere og deres hunder ble satt opp som kontrollgruppe. Nivåer av 

oxytocin, insulin, kortisol og deres hjertefrekvens ble målt. I tillegg ble det også målt om det 

var noen sammenheng på kvaliteten mellom forholdet til hund og eier, og hormonnivå. 

Resultatene på den kortvarige interaksjonen viste økt oxytocin-nivå hos begge arter. Funnene 

ga også en positiv korrelasjon mellom hund-eier forholdet og oxytocin-nivå. Konklusjonen 

ble derfor at den kortvarige interaksjonen mellom hunden og eieren ga hormonelle effekter i 

form av oxytocin utgivelse som ga et synkende kortisolnivå og blodtrykk. Det kan nevnes at 

hun fant det samme under den første delstudien med mødre som ammet sine barn. Sosial 

interaksjon og oxytocin-nivå er derfor positivt relatert. 

Ming-Lee Yeh (2008, ref. i Grandin, Fine & Bowers, 2010) forsøkte gjennom sitt tre år lange 

studie å utvikle og evaluere en dyreassistert intervensjonsmodell for barn med autisme i 

Taiwan. Utvalget bestod av 33 parvise barn med autisme selektert fra ulike miljøer, og med 

en gjennomsnittsalder på 5,89 år. 36 kvalifiserte DAI-team deltok i forsøket. Basert på et 

multi-baseline på tvers av individer-design opplevde alle barna å være både i kontrollgrupper 

og eksperimentgrupper. Barna i kontrollgruppen ble observert i vanlige hverdagslige 

aktiviteter mens de i eksperimentgruppen ble behandlet med DAI-aktiviteter i semi-

strukturerte smågrupper på 5-8 barn, med varighet på 40 minutter to ganger i uken, totalt åtte 

uker med DAI-aktiviteter. Ved evaluering av effekten av DAI ble det brukt VABS (Vineland 

Adaptive Behavior Scale) for å måle tilpasningsatferd, samt GAS (goal attainment scale), et 

individualisert verktøy for å måle måloppnåelse. Forskningsresultatene viste signifikante 

forbedringer for barna som mottok DAI-behandling på VABS, både på delskalaen for sosiale 

ferdigheter og den totale skåren av testen. Det ble også rapportert at barna, etter leking med 

hundene, viste signifikant forbedring i flere ulike nivåer vedrørende GAS, eksempelvis 

kommunikasjon og språk, samt økende ferdigheter i opprettholdelse av øyekontakt, turtaking 

for meningsfylte samtaler og økt konsentrasjonstid under aktiviteter. Forskningen utviklet 
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betydelige DAI-protokoller og effektive målsettingsgrunnlag for barn med autisme. Det antas 

at høyere strukturerte sosiale-, kommunikative- og motorisk ferdighetsorienterte aktiviteter 

bedret seg for barn med autisme. Funnene underbygget også at DAI var nyttig for å lære å 

gjenkjenne omgivelser, samt det å kunne praktisere på et høyere nivå av interpersonlige 

ferdigheter (Ibid.). 

Celani (2002) fant at barn med autisme foretrakk bilder av dyr fremfor mennesker. Han 

utførte et eksperiment med tre grupper. Utvalget bestod av tolv deltakere med autisme med 

gjennomsnittsalder på 11,9 år, tolv deltakere med Down’s syndrom med gjennomsnittsalder 

på 11,5 år, og tolv deltakere med typisk utviklingsforløp med gjennomsnittsalder på 6,2 år. De 

ble sammenlignet mellom kjønn: gutt/jente: 9:3, og verbal mentalalder. Barna måtte under 

prosedyren sortere bilder etter preferanser. De ulike valgene var; mennesker eller livløse 

gjenstander (relatedness condition),  dyr eller livløse gjenstander (animate condition), bilder 

av barn med en ting eller et barn i kontakt med en annen person (interpersonal relationship 

condition), og behagelige eller ubehagelige situasjoner uten levende vesener (control 

condition). Forskjellen blant gruppenes utførelse viste kun ulikheter ved preferanser for bilder 

hvor de kunne velge mellom mennesker eller livløse gjenstander, og bilder hvor de kunne 

velge mellom barn med en ting eller barn i kontakt med en annen. De fleste barna med 

autisme viste preferanser for livløse objekter fremfor mennesker, og foretrakk bilder av barn 

som håndterte et objekt fremfor barn i kontakt med et menneske. I forhold til kontrollgruppen 

ble det ikke funnet noen signifikante forskjeller ved bildevalg av ubehagelige eller behagelige 

situasjoner, noe som indikerer at barna med autisme i dette tilfellet svarte på en typisk måte 

sammenlignet med de andre gruppene. Resultatene viste en sammenheng mellom autistiske 

symptomer og preferanser for livløse relasjoner og for livløse objekter i forhold til mennesker, 

men ikke når det omhandlet dyr. Celani påpeker at ettersom sosiale vansker knyttet til autisme 

allerede er veldokumentert, er funnene ikke overraskende. Imidlertid fremhever han at 

funnene er relevant av to årsaker. For det første ble tilnærmingen ved å sortere bilder etter 

preferanser funnet å være en egnet metode til å påpeke et typisk psykopatologisk trekk ved 

autistisk atferd. For det andre ser funnene ut til å kunne ekskludere en generell svekkelse av 

emosjonell motivering ved autisme ettersom barna med autisme ikke var forskjellig fra de to 

andre gruppene i evaluering av følelsesladde behagelige eller ubehagelige situasjoner. 

Funnene tyder også på at evnen til å vise preferanser for, eller å kategorisere følelsesmessige 

stimuli, er relativt upåvirket ved autisme så lenge verken mennesker eller dyr er involvert. I 

stedet ser det ut til å være en spesifikk mangel på interesse for mennesker og 
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mellommenneskelige interaksjoner. Videre konkluderes det med at hvorvidt et underskudd av 

denne karakter er knyttet til spesifikk svekkelse i de emosjonelle komponentene ved 

mellommenneskelig relasjoner, eller til en spesifikk mangel i kognitive evner som må være 

tilstrekkelig for å kunne bearbeide informasjon om mennesker, krever videre forskning. 

I en kvantitativ studie evaluerte Martin og Farnum (2002) effekten av interaksjonen mellom 

hunder og barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. I samspill med en terapeut ble 

barna utsatt for tre ulike forhold; et nonsosialt leketøy (ball), en kosedyrhund og en levende 

hund. Både nonsosiale og prososiale interaksjoner ble målt i forhold til atferdsmessige og 

verbale faktorer (dimensjoner, elementer). Resultatene viste at barna var mer fokusert, viste 

en mer leken stemning, og var mer bevisst over sine sosiale omgivelser under den 

terapeutiske interaksjonen med hund. Disse funnene tyder på at samspill og interaksjon med 

hund kan ha spesifikke fordeler for barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, og 

antyder at DAI kan være et passende tiltak for denne gruppen. 

I en kanadisk studie forsøkte Burrows, Adams og Spiers (2008) å undersøke om 

servicehunder kunne forbedre sikkerhet og trivsel for familier med barn med 

autismespekterforstyrrelse. Barn med autisme kan vise uforutsigbar og flyktig atferd som kan 

plassere dem i stor fysisk fare og skape stress for familien. I familier hvor det er barn med 

autisme erfarer en gjerne vansker med daglige aktiviteter og begrenset frihet. Gjennom en 

kvalitativ etologisk studie ville Burrows og hans medarbeidere undersøke effekten av å 

integrere en servicehund i ti familier med barn som hadde ASF. Metode og data inkluderte 

semistrukturerte intervjuer med foreldre, deltakende observasjon og videoopptak av familie-

foreldre-hund interaksjon. Tre ulike temaer ble undersøkt; hunden som vokter av sikkerhet, 

oppnå større frihet gjennom økt sikkerhet og tilrettelegge familieaktiviteter og offentlige 

utflukter, og forbedre sosial annerkjennelse og status hvor hundens tilstedeværelse promoterte 

bevissthet rundt autisme affekterer til sosial interaksjon. Studien viser til verdifull informasjon 

til foreldre som er interessert i å prøve ut tiltak med servicehund for barn med autisme. Den 

gir også implikasjoner for langsiktige menneske-dyr-relasjoner for barn med spesielle behov 

og deres omsorgsgivere. 

Barn er som regel opptatt av å utforske den sosiale verden rundt seg, men barn med autisme 

tiltrekkes mer av maskiner, ting og gjenstander, vitenskapelige begreper og dyr. En av 

utfordringene til en person med autisme kan være den manglende forutsigbarheten i samvær 

med andre. Den sosiale konteksten kan for personer med autisme være vanskelig å tyde, og de 
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mistolker dermed situasjonen. Dokumentert forskning påpeker dette som en av de positive 

sidene ved å bruke hund, da en hund kan sees som mer forutsigbar enn mennesker (Kaland, 

2010). Hvorfor relaterer noen barn med autisme seg veldig bra til dyr, mens andre gjør det 

ikke? Her kommer en igjen inn på de sensoriske problemene mennesker med autisme kan 

støte på. Grandin og Johnsen (2005, ref. i Grandin, Fine & Bowers, 2010) legger frem en 

hypotese som kan være forklarende på dette spørsmålet. De mener at dyr ikke tenker i ord slik 

som mennesker gjør. Hundens verden består av bilder, lukter, lyder og fysisk sensasjon i 

stedet for ord. Derfor kan kanskje noen barn og voksne med autisme lettere relatere seg til 

dyr. 

I en kvalitativ studie ville Camp (2001) undersøke om bruk av servicehund kunne fungere 

som en adaptiv strategi, først og fremst for personer med fysisk funksjonshemning. Gjennom 

en etnografisk tilnærming, intervjuet og observerte hun ved flere anledninger fem mennesker 

med sine servicehunder. Resultatene hun fant var økt samfunnsdeltagelse, personlig 

kompetanseutvikling, økt sosial kontakt, samtidig følte deltagerne mer ansvar og 

uavhengighet og at de fikk flere utfordringer. I tillegg rapporterte de at de hadde det gøy, 

følelse av at noen passet på dem, og følelse av å være funksjonsfrisk. Camp kom frem til 

konklusjonen om at bruk av servicehund kan forbedre yrkesmessig uavhengighet og bidra til 

bedre psykososial fungering. Hun påpeker at en servicehund kan ses på som en form for 

teknisk hjelpemiddel som eksempelvis kan være nyttig for ergoterapeuter, og at dette 

fordelaktig kan vurderes som et alternativ fremfor tradisjonelle metoder for enkelte brukere. 

I Norge foretok Berget, Ekeberg og Braastad (2008) en studie hvor de brukte dyreassistert 

intervensjon med mennesker med psykiske lidelser. Tidligere forskning viser fordeler ved 

bruk av katt og hund som terapeutiske agenter, men ingen kontrollerte studier har blitt foretatt 

ved bruk av gårdsdyr. Ved hjelp av Grønn omsorg – et prosjekt som involverer bruk av 

gårdsdyr, hager, planter eller landskapet, gjennom arbeids- eller rekreasjons relaterte 

intervensjoner – utførte de et pilotprosjekt i en tidsperiode på 12 uker. Utvalget bestod av 90 

pasienter (31 menn og 59 kvinner), hvorav 60 mottok intervensjonen, mens de resterende 30 

ble plassert i en kontrollgruppe. Målgruppen bestod av voksne pasienter med schizofreni, 

affektive lidelser, angst og personlighetsforstyrrelser. Forskernes siktemål var å finne ut om 

intervensjonen gjennom Grønn omsorg kunne gi pasientene bedre selvfølelse, økt 

mestringsevne, økt trygghetsfølelse og bedre livskvalitet. Funnene viste en signifikant økning 

av selvfølelse og mestringsevne i behandlingsgruppen, men ikke i kontrollgruppen. 
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Konklusjonen ble at dyreassistert intervensjon ved bruk av gårdsdyr kan ha en positiv effekt 

på selvfølelse og mestringsevne hos pasienter med langvarige psykiske lidelser og 

symptomer. 

Redefer og Goodman (1989) viste at barn med autisme i interaksjon med hund viste økt 

prososial atferd, redusert selvopptatthet og mindre stereotypisk atferd. 12 barn i alderen 5 til 

10 år deltok. Forskerne legger til grunn at det ikke kun er hunden i seg selv som gir positive 

resultater, men at en må se på den samlende verdien av interaksjonen mellom barnet, hunden 

og terapeuten. 

I Portugal foretok Silva, Correia, Lima, Magalhaes og Sousa (2011) en case studie for å se om 

de kunne finne bevis på at hunder hadde noen forbedrende effekt for barn med autisme under 

terapi. De underbygget funnene til Redefer og Goodman (1989) og fant kvantitative 

indikasjoner på at hunden gav positive innvirkninger på terapien til barna. De fant at barna ble 

mer oppmerksomme, responderte mer effektivt og at deltagelsen i den terapeutiske 

interaksjonen ble bedre. 

En annen undesøkelse siktet å finne ut om det var noen forskjeller i barn med autisme sine 

preferanser og responser i forhold til mennesker, hunder eller objekter (Prothmann, Ettrich & 

Prothmann, 2009, ref. i Grandin, Fine & Bowers, 2010). De fant at hundene muligens 

fremstod med en mer forståelig atferdsmessig opptreden fordi de kun kommuniserer non-

verbalt og ikke verbalt. De hevder at bakgrunnen til dette kan ligge i at noe av den største 

svikten hos barn med autisme ligger i deres manglende evne til å kombinere den koordinerte 

og parallelle forståelsen av verbalt overført følelsesmessig informasjon med non-verbalt 

overført følelsesmessig informasjon. Hunder kommuniserer non-verbalt og viser sine 

intensjoner gjennom kroppsspråk. 

Som nevnt ser det ut til at det blant annet i USA og Canada foregår mest forskning på 

området, men vi fant også nyere forskning fra andre land som Portugal, Italia og Taiwan, samt 

noe i Norge. Dette kan tyde på en økt interesse rundt temaet, men funnene indikerer også at 

det er behov for mer forskning for å finne konkrete, reliable resultater, som er mulig å 

replisere. Det finnes positive resultater som har vist at bruk av hund kan bidra til økt 

psykososial fungering, sosial kontakt og personlig utvikling. Hunder trent til å hjelpe barn 

med autisme kan blant annet gi en økt følelse av sikkerhet for foreldre, både hjemme og 

offentlig, samt gi en økning i positiv sosial anerkjennelse. 
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Senere i oppgaven vil vi  komme tilbake til de nevnte forskningsresultatene og teori for å 

belyse resultatene fra denne oppgavens undersøkelse. Men før vi kan presentere resultatene 

vil vi redegjøre for forskningsprosessen i denne studien. 
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3 Forskningsprosessen 
Utdannings- og sosialvitenskapens tre viktige oppgaver i forhold til samfunnet er å være 

utforskende og analytisk, kritisk og konstruktiv (Grønmo, 2004; Befring, 2006 ref. i Befring, 

2007). Forsking innebærer å søke etter ny innsikt ved å etterprøve, fornye og videreutvikle 

allerede eksisterende kunnskap på et område. Dette krever faglig relevant forskning som er 

utført på en troverdig og systematisk måte. Troverdighet betyr i denne sammenheng at det 

skal være en viss etisk standard (Befring, 2007), mens en systematisk måte kan gjenspeiles i 

hvordan forskningsprosessen er utført og beskrevet. Dalen (2011) hevder at de sentrale 

trinnene i enhver forskningsprosess bør planlegges og beskrives. I kvantitative studier vil 

trinnene følge en ganske planlagt rekkefølge, mens det i kvalitative studier er mulig å fravike 

den planlagte rekkefølgen en satte opp på forhånd. Prosessen i kvalitative studier er mindre 

fastlagt, og eksempelvis kan valg av problemstilling endres underveis i forskningsprosessen 

(Ibid.).   

For å imøtekomme kravene om troverdighet og systematikk, vil det i dette kapittelet bli gjort 

rede for hvordan studien har blitt gjennomført og hvordan etiske retningslinjer er ivaretatt. I 

første omgang redegjøres det for valg av studiens tilnærming, design, utgangspunkt og 

metode, samt bakgrunnen for valgene som er tatt (jfr. 3.1). Deretter gjøres det rede for utvalg 

og intervjuguide, herunder hvordan fremgangen var i valg av informanter, samt en beskrivelse 

av intervjuguiden og hensikten bak de ulike spørsmålene (jfr. 3.2). Videre redegjøres det for 

gjennomføring av intervjuene, herunder prøveintervju (jfr. 3.3). Innunder den neste delen, 

som omhandler analyse av data, gis det en beskrivelse av studiens analysedel, fra intervju til 

konklusjon (jfr. 3.4). De to siste delene av dette kapittelet omhandler validitet og etiske 

spørsmål. Her blir det gjort rede for hvordan Maxwells fem kategorier i forhold til spørsmål 

om validitet imøtekommes (jfr. 3.5), samt hvilke etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet 

(jfr. 3.6). 

3.1 Forskningens rammer 
Intensjonen bak denne studien er, som nevnt tidligere, å innhente informasjon om 

informantenes opplevelse av det temaet vi undersøker; deres erfaringer og holdninger til 

dyreassisterte intervensjoner, samt til bruk av hund og/eller andre dyr i arbeid med barn og 
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unge med autismespekterforstyrrelser. For å belyse temaet best mulig, er valg av de rammene 

forskningen skal ha viktig. Nedenfor er det gjort rede for de valgene som er tatt. 

3.1.1 To forskere 

Når man beveger seg inn på et relativt ukjent tema som ikke er forsket på i Norge tidligere, 

kan det være hensiktsmessig å være to da en slik prosess kan være omfattende. Vi har begge 

en stor interesse og nysgjerrighet for temaet, noe som skapte det engasjementet som krevdes i 

et omfattende prosjekt som dette. Ved å være to studenter som samarbeider om en og samme 

oppgave, forespeilet vi oss en del fordeler, men også noen utfordringer. I metodedelen under 

avsluttende refleksjoner blir det gjort rede for hvordan dette samarbeidet har fungert i praksis. 

3.1.2 En pilotstudie med kvalitativ forskningstilnærming  

Denne studiens formål er å belyse et tema som kan anses som lite utforsket i Norge. Ved å 

intervjue informanter som har erfaring på området, beveger vi oss innenfor en kvalitativ 

tilnærming. Undersøkelsen kan ses på som en pilotstudie, da det er mer snakk om et 

forskningsformål enn et forskningsopplegg, samt at det ved å gjøre et eksplorerende arbeid på 

et lite utforsket felt, vil kunne skape nye faglige bidrag som deretter kan være grunnlag for 

senere mer omfattende undersøkelser (Befring, 2007).  

Dalen (2011) hevder at ”et overordnet mål for den kvalitative forskning er å utvikle 

forståelsen av fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet” 

(s. 15). Da vi i denne undersøkelsen ønsker, som nevnt tidligere, informasjon om 

informantenes erfaringer og holdninger, anser vi en kvalitativ tilnærming som et naturlig valg 

for å belyse problemstillingen. I kvalitative undersøkelser kan data, som blant annet 

informantenes holdninger og meninger, stå sentralt. I tillegg er det mulighet for personlige 

valg og improvisasjon underveis, noe som dermed gir oss mulighet for å benytte den 

fremgangsmåten som bidrar til mest mulig innsikt i hver enkelt situasjon (Befring, 2007).  

3.1.3 Et fenomenologisk utgangspunkt 

Som filosofi ble fenomenologien grunnlagt rundt år 1900 av Edmund Husserl. Martin 

Heidegger videreutviklet den som eksistensfilosofi, og senere ble den videreutviklet i 

eksistensialistisk og dialektisk retning av Maurice Merleau-Ponty og Jean-Paul Sartre. 
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Fenomenologisk perspektiv omhandler det å forstå et sosialt fenomen ut fra aktørenes egne 

perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av den enkelte på en så fullstendig og 

presis måte som mulig. Dette fremfor å forklare og analysere (Merleau-Ponty, 1962, ref. i 

Kvale & Brinkmann, 2009). Studien har et fenomenologisk utgangspunkt. Med dette menes at 

vi i intervjusituasjonen forsøkte å forstå informantenes subjektive opplevelse av fenomenet, 

samt at vi under presentasjon og drøfting av data noen steder vil vise til egne erfaringer. Som 

analytisk tilnærming er det benyttet tematisk analyse og presentasjon av data. Dette vil bli 

gjort rede for under delen som omhandler analyse.  

3.1.4 Semistrukturert intervju som metode 

Et kvalitativt forskningsintervju kan omtales som livsverdenintervju da forskeren forsøker å 

forstå hvordan intervjupersonen opplever et bestemt tema, sin hverdag og/eller sin 

livssituasjon. Det sentrale i kvalitativ tilnærming er opplevelsen til den enkelte (Dalen, 2011), 

noe som gjenspeiles i denne undersøkelsens problemstilling. Vi valgte semistrukturert 

intervju som metode, da samtalene på denne måten vil baseres på de temaene vi har bestemt 

på forhånd (Ibid.). Nedenfor vil trinnene i forskningsprosessen som omhandler utvalg og 

intervjuguide bli nærmere beskrevet.     

3.2 Utvalg og intervjuguide 
For å belyse problemstillingen best mulig, er valg av informanter og utarbeiding av 

intervjuguiden viktig. Nedenfor har vi beskrevet hva slags kriterier vi hadde for utvalget og 

hva slags utvalg vi har med i undersøkelsen. Deretter kommer en beskrivelse av hvordan 

intervjuguiden er utarbeidet. 

3.2.1 Utvalg 

Antall informanter i en undersøkelse avhenger av hvor mange det trengs for å finne ut det 

man ønsker. I kvalitative intervjuundersøkelser kan et for lavt antall informanter være en 

trussel i forhold til relevant informasjon og i tillegg vil det kunne vanskeliggjøre 

overførbarheten. Et for høyt antall informanter derimot, kan redusere muligheten for 

gjennomføring av alle intervjuene, samt gjennomføring av en dyptgående analyse. Dette på 

grunnlag av at dette er tidkrevende oppgaver (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Informanter til denne undersøkelsen ble valgt ut i fra den tilgangen på informanter som finnes 

innenfor de ulike områdene i samfunnet. Årsaken til dette valget var vårt ønske om å 

undersøke temaet med et helhetlig perspektiv i forhold til samfunnets oppgaver. På den annen 

side er dette et tema som er lite opplyst i Norge, noe som medførte en begrensning i forhold 

til mulige informanter. På dette grunnlag valgte vi å ha kriterier til utvalget som ikke var for 

strenge, og kriteriene ble som følgende; 

• 4-6 informanter som har erfaring med enten barn og/eller unge med autisme og/eller 

erfaring med dyreassistert intervensjon i form av forskning eller direkte arbeid.  

Vi kontaktet dermed fagpersoner i ulike fagmiljøer i Norge. Vi ønsket i utgangspunktet å 

intervjue både fagpersoner innen forskning, innen skole og innen praktisk arbeid med 

dyreassistert intervensjon. Vi fikk aksept fra til sammen tre informanter som er presentert 

nedenfor.  

Informantenes bakgrunn og fagområde 

Utvalget består av fagpersoner på ulike nivåer. Samtlige av informantene hadde, i en eller 

annen grad, erfaringer fra dyreassistert intervensjon.  

Informant 1: Er forsker og har erfaring innen forskning på områder innenfor dyreassistert 

intervensjon. 

Informant 2: Har jobbet innenfor spesialpedagogikk i mange år. Arbeider nå på en skole 

hvor det går blant annet barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Har jobbet noe i 

kennel tidligere. 

Informant 3: Er etolog og har erfaring med dyreatferd. Arbeider med dyreassistert terapi.  

I utgangspunktet ønsket vi i tillegg å intervjue mennesker med autisme hvor denne type 

intervensjon er gjennomført, men på grunn av mangel på informanter innenfor denne 

kategorien, ble dette ikke en del av studien. For å belyse noen barn og unge med autisme sine 

beskrivelser av deres tanker rundt det å ha diagnosen og de utfordringene de møter, er det tatt 

med noen sitat fra boken Annerledes (2011) i drøfting av resultatene.  

Da aksept fra informanter forelå, kunne vi starte utarbeiding av intervjuguide, hvor 

informantenes fagfelt ble tatt med i betraktning. 
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3.2.2 Intervjuguide 

Under utarbeidelse av intervjuguide brukte vi ”traktprinsippet”. Med dette menes at vi 

begynte med spørsmål som dekker det generelle innenfor temaet, deretter spørsmål som 

omhandler de sentrale områdene, og avslutningsvis beveget vi oss tilbake til spørsmål på et 

generelt nivå. Hensikten med å benytte denne metoden var å få informanten til å føle seg vel 

og avslappet før man stiller spørsmålene som er mer spesifikke (Dalen, 2011), samtidig som 

vi ønsket å avdekke hvilke områder informantens erfaring omhandler, før vi stilte de mer 

konkrete spørsmålene. Formålet med spørsmålene var, som nevnt, å få frem informantenes 

erfaringer, meninger og synspunkter. I intervjuguiden er hovedspørsmålene de samme til de 

ulike informantene, men oppfølgingsspørsmålene kan være ulike på grunnlag av hva slags 

svar vi fikk på hovedspørsmålene. Dette for at samtalen skal være fokusert på de temaene vi 

på forhånd har valgt ut, hvor hensikten var å få frem informantens erfaringer, meninger med 

mer (Dalen, 2011).  Nedenfor er en kort presentasjon og hensikten bak spørsmålene i 

intervjuguiden (vedlegg 1). 

 

1. spørsmål: Kan du si litt om hva slags erfaringer og tanker du har vedrørende 

dyreassisterte intervensjoner? (I forbindelse med terapi, skole, privat m.m.) 

 

Hensikten bak dette spørsmålet er at vi ved å bruke paraplybegrepet dyreassistert intervensjon 

innledningsvis ville åpne for svar i et ganske bredt perspektiv. På denne måten kunne vi 

avdekke informantens erfaringer og tanker rundt temaet tidlig i intervjusituasjonen. Videre 

stilte vi spørsmål som i første omgang er begrenset til bruk av dyr i arbeid med barn og unge 

med autismespekterforstyrrelser; 

2. spørsmål: Har du erfaring med bruk av hund, eller eventuelt andre dyr, i et arbeid med 

barn og/eller unge med autisme? I så fall: Hva slags erfaringer? 

I dette spørsmålet var hensikten å begrense temaet så raskt som mulig ned til barn og unge 

med ASF, men samtidig å være åpen for bruk av eventuelt andre dyr enn hund. Dette for ikke 

å stå fast hvis informanten skulle ha andre erfaringer enn det spørsmålet tilsier.  

Deretter begrenset vi området videre, og da til bruk av hund i arbeid med hund barn og unge 

med autismespekterforstyrrelser. Her omhandler spørsmålene hva slags tanker informanten 
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har om dette temaet, og hva slags muligheter og utfordringer de tenker for det enkelte barn 

og/eller ungdom, og i samfunnet; 

3. spørsmål: Hva slags tanker har du om det å bruke hund i et arbeid med barn og unge med 

autisme? 

Med dette spørsmålet ønsket vi å få informasjon om informantens holdninger og tanker i 

forhold til bruk av hund i arbeid med barn og unge med autisme. Dette ut i fra den enkeltes 

erfaringer og kunnskap.  

4. spørsmål: Hva slags muligheter tenker du denne typen arbeid kan ha for barn/ungdom med 

autisme? 

Hvilke muligheter som finnes omhandler det praktiske arbeidet, og overnevnte spørsmål 

kunne gi oss innsikt i hva informantene tenker om muligheter, og om det finnes mulighet for 

denne typen arbeid. 

5. spørsmål: Hvilke utfordringer tenker du dette kan innebære? 

Som motpol til spørsmål 4, ville vi med dette spørsmålet få informasjon om de utfordringer 

som kan oppstå i et slikt arbeid.  

Videre gikk vi fra de overnevnte spørsmålene som omhandler den enkelte med autisme til et 

mer generelt perspektiv hvor vi ønsket en innsikt i hvilke muligheter og utfordringer som 

finnes i forhold til dette temaet i Norge. 

6. spørsmål: Hva slags muligheter kan du tenke deg det finnes vedrørende dette temaet i 

Norge? 

Videre ønsket vi informasjon om denne typen arbeid kan la seg gjennomføre i Norge. Hva 

slags muligheter informantene mener finnes.  

7. spørsmål: Hva slags mulige utfordringer tenker du rundt dette? 

Samtlige overnevnte spørsmål har et fenomenologisk perspektiv, noe som vil gjenspeiles i 

presentasjonen av datamaterialet hvor vi presenterer informantenes opplevelse av temaet. 
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Intervjuguide ble sendt den enkelte informanten i forkant av intervjuet, slik at den enkelte 

kunne godkjenne og forberede seg på spørsmålene.  

 

Videre vil vi nå redegjøre for gjennomføring av intervjuene. 

3.3 Gjennomføring av intervjuene 
I forkant av intervjuene reflekterte vi over hvilke oppfatninger av kunnskap vi tok med oss 

inn i intervjuundersøkelsen, da dette kan være av betydning for videre analyse og tolkning av 

resultatene (Kvale & Brinkmann, 2009). I tillegg utførte vi prøveintervju på medstudent for å 

kontrollere om spørsmålene var gjennomførbare, og om de ville gi oss den informasjonen vi 

ønsket. Dette fungerte meget bra, og vi valgte dermed å gå videre i prosessen ved å sende ut 

intervjuguiden til informantene og deretter gjennomføre intervjuene.  

 

Gjennomføring av intervjuene har foregått både oppsøkende og skriftlig. Intervjuene med 

informant 2 og 3 ble gjennomført ved å oppsøke informantene, mens med informant 1 ble 

intervjuet utførte skriftlig. I utgangspunktet ønsket vi et oppsøkende intervju med hver enkelt 

informant, men på grunnlag av tidsbegrensning og vårt ønske om å ha med de nevnte 

informantenes kunnskaper og erfaringer i studien, ble intervjuet dermed utført skriftlig. På 

grunnlag av at intervjuet ikke inneholder følsomme temaer, anså vi denne metoden som lite 

risikofylt og valgte dermed å gjennomføre det slik. Prosedyren i det skriftlige intervjuet var 

følgende; vi opplyste først om hensikten med undersøkelsen, samt anonymitetsbeskyttelse, 

deretter sendte vi intervjuguiden til informanten, på lik linje som til de to andre informantene, 

hvor forskjellen var at i dette tilfelle fikk vi svarene skriftlig tilbake. Et intervju forbindes 

gjerne med en muntlig samtale mellom forsker og informant, hvor det produseres kunnskap i 

løpet av intervjuet. Ved å utføre intervju skriftlig vanskeliggjøres muligheten for 

tilleggsspørsmål underveis i intervjuet, samt å registrere kroppsspråket til informanten. 

Tilleggsspørsmål må her gå skriftlig istedenfor muntlig. Fordelen med skriftlig intervju, 

derimot, er at disse intervjuene transkriberer seg selv. I det øyeblikk svarene fra informanten 

foreligger, er teksten i prinsippet klar for analyse (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Under de oppsøkende intervjuene var vi begge til stede, og vi hadde i forkant blitt enige om 

en arbeidsfordeling hvor den ene hadde ansvar for å stille spørsmål til informanten og styre 
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samtalen, mens den andre hadde ansvar for å notere underveis. Hensikten med dette var å få 

med oss mest mulig informasjon, både verbale utsagn og non-verbal kommunikasjon. I 

praksis ble det til at vi begge noterte og stilte spørsmål der det var naturlig. Vi byttet 

ansvarsområde fra det ene intervjuet til det andre. Innledningsvis i samtalen ga vi informanten 

skjemaet informert samtykke (vedlegg 2). Når vi hadde presentert hensikten med intervjuet, 

samt hva vi legger i de ulike begrepene, og informanten hadde samtykket til intervjuet, startet 

vi med å stille spørsmålene fra intervjuguiden. Spørsmålene ble stilt i den rekkefølgen de var 

satt opp med noen unntak der informanten naturlig kom inn på andre spørsmål. 

 

Intervjuenes varighet var mellom 50 og 59 minutter. Det ble benyttet lydopptaker under 

intervjuene i tillegg til at vi skrev notater. Bruk av lydopptaker er viktig for å ta vare på 

informantens uttalelser, da det er informantens fortellinger som utgjør datamaterialet. Ved i 

tillegg å notere det informanten forteller, våre egne refleksjoner under intervjusituasjonen 

m.m., gir vi oss selv et bedre utgangspunkt under analysen av datamaterialet (Dalen, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.4 Analyse av data - en trinnvis prosess 
I kvalitative studier starter analyseprosessen tidlig. Allerede i intervjufasen foregår det en 

analyseprosess hvor forskeren observerer og iakttar underveis (Dalen, 2011). Datakildene i 

studiet kan deles inn i tre kilder; verbale utsagn, non-verbal kommunikasjon, kontekst og 

miljø. Hovedtyngden av datakildene er verbale utsagn fra intervjusituasjonen som finnes på 

lydfiler og som utskrifter etter transkribering. I tillegg til intervjuutskriftene vil non-verbal 

kommunikasjon, samt beskrivelse av kontekst og miljø, være viktige kilder i analyseprosessen 

(Dalen, 2011). Det ble skrevet notater og analytiske refleksjoner under hele 

forskningsprosessen, hvilket er av stor betydning for tolkningen (Dalen, 2011).  

 

Det finnes ulike måter å gjennomføre en kvalitativ analyse på, og vi har valgt å gjennomføre 

analysen av datamaterialet etter de fire trinnene Befring (2007) viser til. Den første omhandler 

transkribering og strukturering, den andre forenkling og fokusering, den tredje organisering, 

koding og kategorisering, og den fjerde og siste omhandler å trekke troverdige konklusjoner. 

Nedenfor vil det bli redegjort for prosessen i denne studien gjennom de fire trinnene. 
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3.4.1 Transkribering og strukturering 

I første omgang er lydopptak og notater transkribert. På denne måten vil opplysningene fra 

informantene bli tilgjengelige. Transkriberingen kan utføres på to måter; enten ved å 

transkribere hele intervjuet eller ved å gjøre en utvelging og fokusering basert på studiens 

problemstilling (Befring, 2007).  Temaer som er utenfor denne oppgavens begrensning ble 

diskutert under intervjuene, og vi valgte derfor å utføre transkriberingen ved å fokusere på 

studiens problemstilling og dermed foreta en utvelging av hva som ble transkribert. 

3.4.2 Forenkling og fokusering 

Trinn to i prosessen omhandler datareduksjon. Under hele forskningsprosessen foregår det en 

datareduksjon gjennom koding, stikkord, fremstilling av sitat og oppsummeringer. 

Datareduksjonen er en viktig del av analysen, og koding av materialet vil, gjennom å finne 

frem til sentrale tema og stikkord, bidra til fokusering og forenkling (Befring, 2007). Under 

hele forskningsprosessen dannet vi oss noen tanker om relevante tema og stikkord. Disse ble 

notert underveis og har bidratt til å velge fokusering. Temaene vi har valgt å fokusere på er; 

kommunikasjon og det sosiale, angst og depresjon, og utfordringer i det praktiske arbeidet. 

3.4.3 Organisering, koding og kategorisering 

Med sikte på å oppnå en best mulig analyse og vurdering av datamaterialet organiserte vi 

tekstgrunnlaget etter temaene som er nevnt over. Dette skapte en tekstfremstilling som bidro 

til gjennomlesing, tolkning og kategorisering, og videre en vurdering og den 

eksemplifiseringen det var behov for (Befring, 2007). Vi sammenlignet informasjon fra hver 

informant innenfor de ulike temaene, noe som bidro til en dypere forståelse av hvert tema. 

Denne sammenligningen ble utført ved å benytte en matrise hvor informantene var listet opp 

vertikalt og de ulike kategoriene horisontalt.  

Temasentrerte analytisk tilnærming innebærer å ta tekstbitene ut fra sin opprinnelige 

sammenheng slik at utsnitt fra tekster kan sammenlignes. Tilnærmingen har fått kritikk for et 

manglende helhetlig perspektiv, og ved å analysere de ulike utsnittene fra teksten i forhold til 

teksten som helhet, vil vi kunne skape en helhetlig forståelse av hvert tema. I tillegg vil 

analyse av sammenheng mellom de ulike temaene også være med på å skape en helhetlig 
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forståelse (Thagaard, 2009). Ved å deretter knytte relevante teoretiske begreper til kategorier i 

en matrise, skapte vi en tydeliggjøring av grunnlaget for tolkningen. 

3.4.4 Trekke troverdige konklusjoner 

Det siste trinnet i prosessen omhandler tolkning og å trekke troverdige konklusjoner. Vi har 

valgt å fremstille dataene tematisk ut i fra de temaene vi har nevnt over, da det er viktig å 

forsøke å fange opp karakteristiske fellestrekk, samt identifisere spesielle fenomen og 

egenskaper (Befring, 2007).  

3.5 Validitet 
Innenfor vitenskapelig logikk ligger en begrensing som omhandler at man aldri vet når man 

har funnet sannheten, jfr. Poppers falsifikasjonsprinsipp. Vi spør heller om graden av hvor 

valide resultatene er enn om de er sanne (Kleven, 2011). Har vi målt det vi sa at vi skulle 

måle? Beskriver resultatene det vi sier at de skal beskrive? Fraenkel og Wallens (1993) 

referert i Vedeler (2000), hevder at validitet kan defineres som ”graden av korrekte slutninger 

man kan trekke på basis av resultatene fra datainnsamlingen, ikke bare avhengig av 

’instrumentet’, men også av prosessen og karakteristika ved gruppen som studeres.” (s. 124).  

Det finnes flere drøftinger av validitetsproblemer innenfor den kvalitative forskningen. Vi har 

valgt å bruke Maxwells fem validitetskategorier til drøfting av validitet i denne oppgaven. 

Kategoriene beskriver de ulike aspektene av validitet som de fleste kvalitative forskere 

benytter i arbeidet, både eksplisitt og implisitt (Maxwell, 1992). De fem kategoriene –

deskriptiv validitet, fortolkningsvaliditet, teoretisk validitet, generaliseringsvaliditet og 

evalueringsvaliditet – benyttes her for å belyse ulike validitetsproblemer og hvordan vi vil 

imøtekomme disse. 

3.5.1 Deskriptiv validitet 

I deskriptiv validitet er forskerens rolle som referent sentral. Validiteten innebærer hvordan 

datamaterialet er innsamlet og hvordan det er tilrettelagt for senere bearbeiding, analyse og 

tolkning (Dalen, 2011; Maxwell, 1992). Under gjennomføring av intervjuene bestemte vi oss 

for å benytte lydopptaker i tillegg til å skrive notater. På denne måten kan vi legge best mulig 

grunnlag som kan styrke den deskriptive validiteten, da hovedtyngden av det materialet som 
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skal tolkes og analyseres ligger i informantenes egne fortellinger og ord. Bruk av 

hukommelsen som et verktøy alene ses på som en trussel mot deskriptiv validitet (Maxwell, 

1992). Videre anses det som viktig å stille spørsmål som vil gi utfyllende og innholdsrike svar 

og ikke bruke for ”enkle” spørsmål, da dette kan medføre at datamaterialet kan fremstå som 

enkelt og utydelig. Ved å stille de ”riktige” spørsmålene, kan vi som forskere igjen styrke den 

deskriptive validiteten i datamaterialet. Dette ble tatt med i betraktning under utarbeidelse av 

intervjuguide. Videre vil dette kunne styrke validiteten i den andre kategorien til Maxwell 

som innebærer fortolkning av datamaterialet (Dalen, 2011; Maxwell, 1992).  

3.5.2 Fortolkningsvaliditet 

Fortolkningen av lite utfyllende svar vil kunne oppfattes som synsing fra forskeren, og det 

kan derfor være, som nevnt over, en fordel med spørsmål som gir utfyllende svar. Et annet 

moment innen fortolkningsvaliditet er at da den omhandler en tolkning av hva informanten 

har ment, kan det spesielt innenfor fag hvor forskere ofte undersøker områder som er av 

spesiell interesse for en selv, stilles spørsmål om forskerens eventuelle påvirkning i sitt arbeid 

med tolkning av resultatene (Dalen, 2011; Maxwell, 1992). For å styrke validiteten anser vi 

det derfor som nødvendig å redegjøre for vår førforståelse. 

Førforståelse 

Med fenomenologi som utgangspunkt og med et fokus på den enkeltes livsverden, kan man si 

at forståelse skapes ut i fra den umiddelbare forståelsen basert på den enkeltes livsverden hvor 

en førforståelse ligger til grunn. Hva slags erfaringer og holdninger vi som intervjuere har vil 

prege vår forståelse av informantenes uttalelser og opplevelser, samt vår tolkning og 

forståelse av dataene (Wormnæs, 2011). Vår førforståelse i denne undersøkelsen er at dette er 

et tema som er spennende og meget nyttig, men samtidig et område som er lite belyst i Norge. 

Vi har selv både hørt og sett hvordan hund kan bidra i et arbeid med barn og unge med 

autisme og var i utgangspunktet positive til denne typen arbeid som en mulighet for den 

enkelte. I tillegg ser vi på gjennomføringen av denne type arbeid som en utfordring. Årsaken 

til dette er for det første på grunnlag av prinsippet om ”en skole for alle” hvor denne typen 

arbeid kunne passe dårlig der hvor det er elever med allergi eller frykt for hunder. For det 

andre er det et spørsmål om midler. I et samfunn hvor det til stadig kommer opp spørsmål i 

forbindelse med mangel på midler, tenkte vi oss at dette kunne være en tung vei å gå.  
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Det er i tillegg redegjort for vår spesielle tilknytning til det fenomenet vi studerer 

innledningsvis i oppgaven, noe som dermed vil vi kunne gi leseren mulighet for en kritisk 

vurdering av en eventuell påvirkning. Samtidig presenterte vi intensjonen med oppgaven for 

informantene innledningsvis i intervjuene. Vi anså dette som en nødvendighet for å styrke 

fortolkningsvaliditeten, da redegjørelse av vår interesse og de kunnskaper vi har om temaet, 

kan sees viktig for å imøtegå den kritikken som finnes mot subjektivitet i tolkningsarbeidet 

(Maxwell, 1992).  

3.5.3 Teoretisk validitet 

Teoretisk validitet omhandler bruk av begreper og hvordan disse er satt sammen for å forklare 

fenomenet som undersøkes og innebærer en dokumentasjon av de sammenhengene som 

avdekkes og forklares. Denne dokumentasjonen gjøres i datamaterialet og den 

sammenstillingen og fortolkningen forskeren gjør av materialet (Dalen, 2011; Maxwell, 

1992). I et kvalitativt studie med intervju som datainnsamlingsmetode, vil både den formelle 

og den operasjonaliserte begrepsdefinisjonen ha betydning for validiteten. Ved å definere 

begrepene, dernest å definere hvilke faktorer forskeren skal fokusere på innenfor ett begrep, 

vil kunne styrke den teoretiske validiteten (Befring, 2007; Kleven, 2011). For å styrke den 

teoretiske validiteten i denne oppgaven, er sentrale begreper definert innledningsvis, samt at 

de er definert overfor informantene for å forklare hva vi legger i de ulike begrepene. I tillegg 

har vi i teorikapitlet redegjort for hvilke områder vi har valgt å fokusere på i oppgaven. Under 

analysedelen av oppgaven vil vi underveis beskrive ulike sammenhenger som avdekkes og 

forklares.  

De tre nevnte kategoriene av forståelse og validitet er de mest direkte involverte i vurderingen 

av den kvalitative delen av forskningen da disse omhandler den aktuelle situasjonen 

undersøkelsen er utført i (Maxwell, 1992). 

3.5.4 Generaliseringsvaliditet 

Kan resultatene fra denne undersøkelsen overføres? Innen kvalitativ forskning blir det mer og  

mer vanlig å bruke betegnelsen overføring istedenfor generalisering. Sistnevnte er et begrep 

som benyttes innen kvantitativ forskning (Kleven, 2011). I kvalitativ forskning skjer 

generalisering vanligvis ved å teoretisere. Dette foregår ved å lage en teori som ikke bare er 
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troverdig i forhold til den aktuelle undersøkelsen, men som også viser at den samme 

prosessen, under andre sammenhenger, vil kunne skape et annet resultat. 

Generaliseringsvaliditet forteller oss om graden av overførbarhet undersøkelsen har. En kan 

skille mellom to aspekter av generalisering innen kvalitativ forskning; intern og ekstern. 

Intern generalisering omhandler å generalisere innad, fra den gruppen, samfunnet eller 

institusjonen forskeren har undersøkt, til personer, hendelser eller situasjoner som han ikke 

direkte har intervjuet eller observert, men som er en del av den samme gruppen, samfunnet 

eller institusjonen. Ekstern generalisering vil si å generalisere til en annen gruppe, et annet 

samfunn eller en annen institusjon (Maxwell, 1992).   

Denne undersøkelsen inkluderer både dyreassistert intervensjon på et generelt nivå og på et 

mer spesifikt nivå, der vi fokuserer på bruk av hund, og barn og unge med autisme. For å 

styrke validiteten kan vi som forskere arbeide ut i fra følgende to spørsmål, hvor det første 

spørsmål er; hva er resultatet? Resultatene innenfor kvalitativ forskning kan beskrives som 

både tilstandsbilder, som er basert på grundige beskrivelser, og som forståelsesmodeller 

(Andenæs, 2000). Det andre spørsmålet er hvem som er mottaker av resultatet. I drøfting av 

resultatenes overføringsverdi, vil en problematisering av hvor de kvalitative resultatene skal i 

tillegg til å redegjøre for hvor resultatene kommer fra, kunne styrke validiteten (Andenæs, 

2000). 

Da temaet ikke er utbredt i Norge, er det vanskelig å få tak i et stort nok antall informanter 

som kan bidra til å styrke overføringsverdien av resultatene. Informantene i denne 

undersøkelsen vil ha stor verdi for praksis i Norge. Informasjon fra informantene som bidrar 

til å belyse problemstillingen vil øke Maxwells (1992) fem validitetskategorier. Videre vil 

grundige beskrivelser av resultatene fra undersøkelsen, samt hvor resultatene kommer fra og 

hvem som er mottaker av resultatene bidra til å styrke generaliseringsvaliditeten i studien. 

Mottaker av resultatene fra denne undersøkelsen er først og fremst spesialpedagogikken i 

Norge, da undersøkelsen har et spesialpedagogisk perspektiv i arbeid med barn og unge med 

autisme. Resultatenes overføringsverdi vil bli drøftet i kapitlet avsluttende refleksjoner. 

3.5.5 Evalueringsvaliditet 

Etter en validitetsdiskusjon av de nevnte fire kategorier kommer validitetsspørsmål i forhold 

til utsagn og påstander om den/de som studeres. Maxwell (1992) foreslår at denne 

evalueringsvaliditeten ses på som en legitim kategori av forståelse og validitet innen 
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kvalitativ forskning, da slike utsagn kan være nyttige. Evalueringsvaliditet skiller seg fra de 

fire nevnte, da denne omhandler de rammene objektet ble studert under (Ibid.), og kan 

betraktes som et spørsmål om hvor riktige, hvor gode og hvor troverdige resultatene vi 

presenterer er (Dalen & Tangen, forelesning, 2011). Ved å forklare de ulike trinnene i denne 

forskningsprosessen grundig, slik at andre senere kan etterprøve undersøkelsen, vil bidra til å 

styrke evalueringsvaliditeten (Maxwell, 1992). I tillegg vil sitater fra intervjuet kunne 

understreke nøyaktig hva informanten sa, og videre vil en forklaring av vår forståelse av 

utsagnene kunne styrke validiteten.  

Under kapitlet avsluttende refleksjoner, vil det i underkapitlet metode bli redegjort for kritikk 

til egen forskning hvor blant annet validiteten i denne undersøkelsen vil bli drøftet. 

3.6 Etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet 
Etikk handler om verdisyn og generelle prinsipper for hva en bør gjøre. Den grunnleggende 

verdien i all forskning er å søke kunnskap og sannhet (Vedeler, 2000). 

Under utarbeidelsen av prosjektplanen i forkant av masteroppgaven, søkte vi NSD om 

tillatelse til å behandle personopplysninger. Denne tillatelsen må være tilstede før vi kunne gå 

videre i prosessen. NSD, norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, er et kompetansesenter 

som gir veiledning til studenter og forskere i forhold til datainnsamling, dataanalyse, metode, 

personvern og forskningsetikk. NSD har som oppgave å sikre dataformidling og tjenesteyting 

overfor forskningssektoren. I søknaden la vi med all den informasjon som krevdes av NSD, 

inkludert kopi av informert samtykke og intervjuguide. Da tillatelsen fra NSD forelå (vedlegg 

3), startet vi gjennomføringen av intervjuene. 

En intervjuundersøkelse er en moralsk undersøkelse, og det er derfor knyttet moralske og 

etiske spørsmål til dette som metode, både i forhold til undersøkelsens midler og dens mål 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det finnes ulike etiske problemstillinger til de ulike stadiene i 

studien og Kvale og Brinkmann (2009) viser til syv forskningsstadier i denne forbindelse; 

tematisering, planlegging, intervjusituasjonen, transkribering, analysering, verifisering og 

rapportering. Vi har valgt å benytte disse syv stadiene i prosessen, da dette ga oss en god 

ledetråd underveis.  
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Under det første stadiet, tematisering, bør formålet med undersøkelsen diskuteres både i 

forhold til verdien av den kunnskapen man innhenter og med hensyn til forbedring av den 

menneskelige situasjonen som undersøkes (Ibid.). Utgangspunktet for valg av tema i 

oppgaven var å belyse et område som forhåpentligvis kan medføre en positiv endring for en 

gruppe mennesker. Med tanke på faren for stigmatisering i et prosjekt som omhandler en 

bestemt gruppe mennesker i samfunnet, ble det tenkt grundig igjennom forholdet mellom vår 

intensjon med undersøkelsen og muligheter for en uheldig ettervirkning av den (Dalen, 2011). 

Vi anså det som fordelaktig å utføre undersøkelsen, og som minimal risiko for uheldige 

ettervirkninger da vi ikke berører sensitive temaer. På den annen side kan en intervjusituasjon 

skape en bevisstgjøring av områder innenfor temaet hos informantene, og videre kan en slik 

belysing av et tema bidra til refleksjon hos fagfolk og andre (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Sistnevnte er i stor grad aktuell i denne undersøkelsen, da vi ønsker å belyse det aktuelle 

temaet og forhåpentligvis skape en interesse for videre forskning på området. 

Under planlegging omhandler de etiske sidene å innhente informert samtykke til å delta i 

studien, sikre konfidensialitet og gjøre en vurdering av mulige konsekvenser studien kan ha 

for informantene (Ibid.). I forkant av gjennomføring av intervjuene søkte vi, som nevnt, NSD 

om tillatelse til å behandle personopplysninger. Da denne tillatelsen forelå, fikk informantene 

et skriv vedrørende informert samtykke (vedlegg 1) hvor det fremgår de hensyn som tas i 

prosessen, både når det gjelder konfidensialitet og informantenes rett til å trekke seg som 

informant. På denne måten har vi ivaretatt etiske retningslinjer under denne fasen av 

prosessen.  

Før intervjusituasjonen klargjorde vi intervjurapportens konfidensialitet i tillegg til at vi 

utførte en vurdering av mulige konsekvenser intervjusituasjonen kunne ha for 

intervjupersonene. For eksempel stressopplevelser. Siden informantene er fagpersoner, og 

spørsmålene i intervjuene var på faglig nivå, så vi på det som minimal risiko for negative 

konsekvenser. Under intervjuene fortalte informantene om egne erfaringer i forhold til temaet. 

Det ble da ikke nevn navn på enkeltpersoner, skoler eller lignende, noe som ivaretar 

konfidensialiteten. 

Under transkriberingen vurderte vi også konfidensialitetshensynet, samt spørsmål om å foreta 

en skriftlig transkripsjon av intervjuene som er lojal (Kvale & Brinkmann, 2009). Dette fører 

videre til neste stadiet som er analysering. De etiske sidene under dette stadiet omfatter hvor 

kritisk og dypt intervjuene kan analyseres, og om informantene skal være med å avgjøre 
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hvordan uttalelsen deres skal tolkes (Ibid.). På grunnlag av vår tidsbegrensning er ikke dette 

noe vi i utgangspunktet tilbød informantene. Sett fra et etisk ståsted, kunne dette styrket den 

etiske delen av undersøkelsen, noe vi derfor ville vurdert under et arbeid med et større 

tidsperspektiv.  

Vi har et ansvar for å rapportere kunnskap som er mest mulig sikker og verifisert, noe som 

innebærer en vurdering av hvor kritiske spørsmålene vi stilte informantene kunne være. I en 

undersøkelse hvor utvalg av informanter er minimal, slik som her, så vi på det som viktig å få 

mest mulig relevante opplysninger for å styrke verifiseringen. Til sist kommer stadiet som 

omtales som rapportering. Masteroppgaven vil bli offentliggjort på biblioteket på 

Universitetet i Oslo, samt lagt ut på duo-mal på internett. Dette innebærer at informasjonen i 

oppgaven vil være tilgjengelig for et ubegrenset antall mennesker. Her må igjen 

konfidensialitetsprinsippet vurderes, i tillegg til eventuelle konsekvenser offentliggjøring av 

resultatene kan ha for informantene og for institusjonen eller gruppen som blir representert 

(Ibid.). Under hele oppgaveteksten samt vedlegg er det vektlagt konfidensialitet for å ivareta 

dette prinsippet, i tillegg til at vi håper en offentliggjøring av de resultatene som fremkommer 

vil kunne ha en positiv innvirkning i et spørsmål om denne typen arbeid. 

Vi har nå redegjort for hvordan forskningsprosessen har foregått i denne studien, og vil nå 

presentere og drøfte resultatene fra undersøkelsen i lys av relevant teori og dokumentert 

forskning.   
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4 Presentasjon og drøfting av 
resultatene 
Dette kapittelet gir en presentasjon og drøfting av de empiriske resultatene i vår undersøkelse 

knyttet til problemstillingen ”Hvilke muligheter finnes for å bruke hund i et 

spesialpedagogisk arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser?”. Teori og 

forskningsresultater, som vi har gjort rede for tidligere, vil inngå i drøftingen for å belyse 

problemstillingen. Presentasjonen av resultatene er gjort på en tematisk måte, hvor temaene er 

valgt ut etter de områdene som fremkom under intervjuene og deretter i resultatene fra 

analysen av datamaterialet. For å skape en bredere forståelse blir noen av temaene drøftet 

samlet. På denne måten forsøker vi å ivareta et helhetlig perspektiv, slik tematisert analyse er 

kritisert for å mangle (Thagaard, 2009). I første omgang vil det bli gjort rede for hva slags 

erfaringer informantene har (jfr. 4.1), deretter blir resultatene presentert og drøftet i følgende 

rekkefølge; dyreassistert intervensjon for barn og unge med autisme (jfr. 4.2), kommunikasjon 

og det sosiale (jfr. 4.3), en ressurs for å dempe angst og depresjon? (jfr. 4.4), og til sist 

utfordringer i det praktiske arbeidet (jfr. 4.5). Det vil bli presentert sitat fra intervjuene 

underveis for å belyse hvert enkelt tema. Videre er sitat som er hentet fra tekster skrevet av 

barn og unge med autisme, presentert noen steder for å gi innsikt i den enkelte barn/ungdoms 

erfaringer og tanker.  

4.1 Informantenes erfaringer 
Informantene har erfaring med dyreassisterte intervensjoner, men på ulike måter. En av 

informantene har erfaring gjennom forskning på området, men ikke direkte på bruk av hund i 

et arbeid med mennesker med autisme. En annen av informantene arbeider med dyreassistert 

terapi hvor de bruker hund. Hun har ikke selv erfart bruk av hund som intervensjon på barn 

og/eller unge med autisme i sitt arbeid, men har observert under et prosjekt i Italia som 

omhandlet temaet. Den tredje informanten har erfaring fra spesialpedagogisk arbeid med barn 

og unge med autisme, hvor noen av dem har vært utplassert på arbeidsplasser hvor det er 

hunder. 
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4.2 Dyreassistert intervensjon for barn og unge med 
autisme 
Samtlige av informantene anser bruk av hund i et arbeid med barn og unge med autisme som 

positivt og som gjennomførbart, men de ser også ulike utfordringer som kan oppstå ved en 

slik intervensjon. Det kan tenkes at dyreassistert intervensjon kan ha et positivt utgangspunkt 

for en del barn og unge med autisme ut i fra det Celani (2002) fant i sin undersøkelse; at barn 

med autisme foretrakk bilder av dyr fremfor bilder av mennesker. Videre hevder Kaland 

(2010) at barn med autisme tiltrekkes mer av blant annet dyr enn det andre barn gjør. Årsaken 

til dette kan være i tråd med Grandin og Johnsen (2005) sin hypotese som handler om at barn 

og voksne med autisme relaterer seg til dyr, på grunnlag av deres og dyrenes likhet i 

tankemønsteret. I følge hypotesen tenker både dyrene og mennesker med autisme i bilder, 

lukter, lyder og fysisk sensasjon i stedet for å tenke i ord slik andre gjør (Grandin et al., 2010). 

Dette kan indikere at bruk av hund kan fremstå som positivt i arbeid med barn og unge med 

autisme. 

Eventuelle muligheter og utfordringer for den enkelte, samt utfordringer i systemet, blir 

presentert tematisk videre i oppgaven. Manglende kommunikative ferdigheter, sosialisering 

og empati er aspekter som er fremtredende hos mange mennesker med autisme. De nevnte 

aspektene henger på mange måter sammen, og presentasjon av resultatene, samt drøfting av 

resultatene på de nevnte områdene, er derfor samlet under påfølgende underkapittel. 

4.3 Kommunikasjon og det sosiale 
Kommunikasjon deles inn i verbal og non-verbal, og mennesker med autisme kan ha 

vanskeligheter med å forstå nonverbale gester og ansiktsuttrykk og/eller ha språkvansker 

(Martinsen & Tellevik, 2008; Jordan & Powell, 2000). Vanskeligheter i den sosiale 

utviklingen kan påvirke atferd og læring, innunder her vil en manglende forståelse av non-

verbal kommunikasjon kunne bidra til vansker i forhold til å lære seg ulike sosiale 

ferdigheter, eksempelvis empati og høflighet. Sosiale ferdigheter bidrar til å forstå hvordan en 

skal opptre i ulike sosiale sammenhenger. For de fleste mennesker som ikke har diagnose 

innenfor autismespekterforstyrrelser, vil disse ferdighetene etter hvert bli naturlig når en vet 

hva som forventes av en i de ulike sosiale sammenhenger. Det blir en type automatikk over 

det. Hos mennesker med autisme må dette læres utenifra, og de må til enhver tid huske hva 
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som forventes at man gjør og hvordan man skal gjøre det, i tillegg til når, noe som kan være 

krevende for den enkelte (Jordan & Powell, 2000; Frith, 2010).  

Kan bruk av hund bidra til en positiv utvikling av kommunikative og sosiale ferdigheter hos 

barn og unge med autisme? Og hva slags holdninger har informantene til bruk av hund som et 

verktøy i forhold til læring innenfor de nevnte aspektene?  

Samtlige av informantene ser på bruk av hund som en mulighet til å utvikle kommunikative 

og sosiale ferdigheter hos barn og unge med autisme. Siden språket er viktig for oss i forhold 

til både å kommunisere med andre mennesker og i forhold til å tenke (Evenshaug & Hallen, 

2000), kan det ses på som viktig å igangsette nødvendige tiltak som kan bidra positivt i 

forhold til utvikling av disse ferdighetene. Grandin (2006) forteller at hun kan huske helt 

tilbake fra hun var tre år og ikke hadde noe språk. Hun forstod hva andre sa, men hun klarte 

ikke å uttrykke sine egne behov og ønsker. Dette gjorde henne frustrert og hun fikk ofte 

raseriutbrudd. Da intervensjonstiltak i form av språkterapi ble satt i gang begynte hun 

imidlertid å kunne uttrykke enkle ord da hun var rundt fire år. Dette var ifølge henne selv en 

lettelse. Redefer og Goodman (1989) sin undersøkelse beskriver en økt prososial atferd ved 

bruk av hund i en terapeutisk situasjon. Videre beskriver Silva og hennes medarbeidere 

(2011) en økt oppmerksomhet og deltakelse i en terapeutisk interaksjon hvor det er benyttet 

hund. Disse to undersøkelsene kan indikere en positiv mulighet i forhold til de sosiale 

forventningene man møter i samfunnet, samt en mulighet for økt oppmerksomhet og 

deltakelse i en sosial situasjon som for eksempel på skolen.  

Informant 3 anser dyreassistert intervensjon i arbeid med barn og unge med autisme som en 

mulighet i forhold til kommunikasjon. Hun beskriver det som veldig nyttig i forhold til å lære 

seg å kommunisere nonverbalt. Dette underbygges med påstand fra informant 1: 

”Når det gjelder tilbaketrekning kan et dyr bidra til å gi direkte respons ved sin 

  atferd.  Dette kan kanskje også bidra til å modifisere atferd.”   

En hund vil trekke seg tilbake hvis personen ikke oppfører seg på en akseptabel måte overfor 

dyret, på lik linje som mennesker vil trekke seg unna. Informanten forespeiler en mulig 

overføring fra de reaksjoner hunden viser på din atferd til en forestilling av hvordan 

menneskers reaksjoner kan være. En slik overføring vil kunne bidra til økt forståelse av non-

verbal kommunikasjon i en sosial sammenheng.    
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Barn og unge med autisme sin evne til å forstå hunder i forhold til mennesker kan støttes av 

resultatene fra Prothmann, Ettrich og Prothmann (2009) sin undersøkelse. Resultatene 

indikerte en sannsynlighet for at barn med autisme oppfatter hunders atferd som mer 

forståelig enn menneskers atferd. Årsaken til dette synes å være at hunder kun kommuniserer 

non-verbalt, noe som kan forenkle barnas mulighet for forståelse. Bakgrunnen for dette kan 

ligge i deres manglende evne til å kombinere følelsesmessig informasjon som er overført 

verbalt med følelsesmessig informasjon som er overført nonverbalt (Grandin, Fine & Bowers, 

2010).   

Informant 2 anser det som givende å kunne bruke dyr i det spesialpedagogiske arbeidet, og 

sier hun kunne tenke seg mer av det enn det er per i dag. Informanten ser også fordeler ved 

bruk av dyr i en praktisk arbeidssituasjon for den enkelte elev; praksisplasser i kennel, 

dyrebutikk og hos veterinær. Hun begrunner fordelen med bruk av hund på følgende måte;  

”(…)fordi jeg ser at den kommunikasjonsbiten blir så mye lettere i forhold til dyr.” 

Kaland (2010) forklarer at en av utfordringene mennesker med autisme kan oppleve er 

manglende forutsigbarhet hos mennesker. Dette kan bidra til å mistolke den sosiale situasjon. 

Bruk av hund i arbeid med barn og unge med autisme kan bidra positivt innen dette aspektet, 

da en hund kan være mer forutsigbar (Kaland, 2010). Informantens utsagn kan videre 

underbygges med det Höök (2010) beskriver i forhold til at det kan være enklere å prate til en 

hund enn til et menneske, spesielt hvis en har språkvansker. En hund vil ikke dømme en 

dersom en uttaler ordene feil, den vil derimot lytte til det en har å si. I tillegg kan være enklere 

å forholde seg til en hund, da dens oppmerksomhet og engasjement alltid er oppriktig. 

Hunden møter alle mennesker med hengivenhet, uansett personens språklige ferdigheter, da 

hunden som brukes i den dyreassisterte intervensjonen, er trent til å innby alle til kontakt. 

Dette gjelder også i forhold til de som ikke oppfyller de tradisjonelle forventningene til sosial 

omgang (Höök, 2010).  

Martin og Farnum (2002) fant, i sin studie av terapeutisk interaksjon med bruk av hund i 

arbeid med barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, en sannsynlighet for at bruk av 

hund i en slik interaksjon kan skape en mer bevissthet hos barnet i forhold til sine sosiale 

omgivelser. Informant 2 forteller om sin erfaring hvor hun har sett hvilken påvirkning hund 

kan ha på barn og unge med autisme. Hun har et inntrykk av en positiv virkning for den 

enkelte. Som eksempel nevner hun positiv utvikling innen sosialisering, og at det virket som 
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om dette medførte en ringvirkning på andre områder. Dette er i tråd med det informant 1 sier 

om en mulighet for overføring fra den opplevelsen vi får av dyrenes reaksjoner på vår 

oppførsel, til en forventning av hvordan andre menneskers reaksjonsmønstre vil være. En 

positiv virkning på det sosiale aspektet slik informanten her viser til, er i samsvar med det 

Höök (2010) hevder om at dyr kan ha positiv innvirkning på det sosiale i et menneskes liv. 

Dette kan videre underbygges informant 1´s utsagn hvor hun viser til tidligere studier:  

”(…)Andre studier av kjæledyr har vist positive sosiale aspekter(…)” 

Årsaken til dette kan være i sammenheng med at barn kan bruke dyr som innledende 

overgangsobjekt inn i sosiale relasjoner. Dette er også gjeldende for barn og unge med 

autisme. Dyrene kan på denne måten gi støtte til barnet i den gitte situasjonen, og dermed 

bidra til at barnet føler seg mer komfortabel med situasjonen (Katcher & Wilkins, 2002). 

Videre indikerer studien til Ming-Lee Yeh (2008) referert i Fine (2010) at dyreassistert 

intervensjon har en positiv virkning på barn med autisme. Aspektene som ble undersøkt var 

sosiale ferdigheter, kommunikasjon, turtaking i samtaler og økt konsentrasjonstid under 

aktiviteter.    

Informant 2 forteller om en jente med autisme som hadde vanskelig for å lære seg de sosiale 

kodene. Hun ble utplassert i en bedrift hvor hun fikk jobbe med dyr. Dette var ei jente som 

var låst i forhold til kommunikasjon med andre mennesker som medelever og lærer. De 

sosiale kodene er for mange med autisme vanskelig å lære seg, men denne jenta forandret seg. 

Informanten uttrykker dette på følgende måte:  

”(…)hun ble en helt annen sammen med de dyrene.”  

Sammen med dyrene trengte hun ikke de sosiale kodene som hun trenger i et samspill på 

skolen eller på andre arenaer i samfunnet. Videre ser informanten en annen mulig positiv 

konsekvens ved bruk av hund i skolehverdagen; at den sosiale kontakten kan heves når en 

elev har med seg hund. Andre elever og voksne kommer bort til deg og vil klappe hunden. 

Dette kan bidra til økt sosialisering da kjæledyr kan fungere som et sosialt virkemiddel som 

forenkler samtalen mennesker imellom og i tillegg øker forutsetningen for følelsen av 

fellesskap. Dersom en elev har med seg et kjæledyr på skolen vil dyret lett bli blikkfang, og 

dermed kan samtalen, leken og latteren sitte løsere (Höök, 2010). Flere studier indikerer at 

barn blir mindre sjenert og modigere når det er en hund til stedet (Moberg, ref. I Höök, 2010).  
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Informant 2 forteller om hennes erfaring hvor hun har sett en positiv virkning arbeid med 

hunder i praksisplass kan ha for mennesker med autisme. Hun observerte at det skjedde en 

endring og beskriver en mulig overføring til det sosiale aspektet, men vil ikke garantere at 

dette var en bieffekt av den positive virkningen arbeidet med hunder hadde. Årsaken til 

overføringen skal ikke spekuleres videre i her, men det kan tenkes at kontakten med hunder 

bidro til dette, da kontakt med hund kan beskrives som det å kjenne tilhørighet, noe de aller 

fleste mennesker har behov for å føle (Höök, 2010). Dette kan dermed tenkes å bidra positivt 

til en videreføring på andre områder. 

Et arbeid med å utvikle empati, kan i noen tilfeller være inkludert i en dyreassistert 

intervensjon. Informant 3 forklarer at tilrettelegging av intervensjonen innebærer en 

fokusering på det området det skal jobbes med. Eksempelvis vil en fokusering på et arbeid 

med empati hos et barn, innebære ulike øvelser eller samvær med dyret. Som redegjort for i 

teoridelen, hevder ”Mindblindness”- Teorien at mennesker med autisme har en manglende 

utvikling av mentaliseringsevne. Dette kan innebære manglende empati for andre mennesker 

og dyr. (Baron-Cohen, 1995; Skårderud, 2010). Noen mennesker med autisme har et så lite 

funksjonelt verbalt språk, at de forblir mer eller mindre non-verbale resten av livet (Grandin, 

Fine & Bowers, 2010; Martinsen & Tellevik, 2008). Det å kunne utvikle empatiske evner 

gjennom non-verbal kommunikasjon, kan være et kritisk punkt i deres sosiale utvikling. Kan 

dyr på noen måte bidra til utvikling av mentaliseringsevne hos barn og unge med autisme? 

Informant 3 tror barn og unge med autisme er en brukergruppe hvor det finnes gode resultater 

vedrørende positive effekter av en interaksjon med dyr. Hun hevder at dyreassistert 

intervensjon er veldig nyttig i forhold til utviklingen av empatiske evner hos mennesker 

generelt. Höök (2010) poengterer at dyr skaper naturlige anledninger til å utvikle og kjenne 

empati, noe som bekrefter informantens uttalelse. Dette tatt i betraktning, kan dyreassistert 

intervensjon ses på som en mulighet i forhold til utvikling av mentaliseringsevne hos barn og 

unge med autisme, men da det ikke ligger forskning til grunn som kan gi en indikasjon på 

dette, vil dette ikke bli drøftet videre.  

 

For mennesker med autisme er det en risiko for tilleggsvansker som angst og depresjon 

(Martinsen & Tellevik, 2008). Funnene fra analysen innenfor de to aspektene blir presentert 

og drøftet videre.  
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4.4 En ressurs for å dempe angst og depresjon? 
Angst kan ses på som en grunnleggende del av menneskelige emosjoner. I motsetning til 

frykt, som kan ses på som en spesifikk redsel for ytre objekter, er angst mer rettet mot en 

uspesifikk frykt som varsler om psykisk fare. Imidlertid er dette en viktig funksjon som 

regulerer menneskelig kontakt (Skårderud et al. 2010). Ofte kan det være vanskelig å skille 

mellom angst og depresjon, men dette er aspekter som er viktig å ta i betraktning i arbeid med 

barn og unge som har autismespekterforstyrrelser. Hos mennesker med autisme, er det en 

risiko for tilleggsvansker som angst og depresjon (Martinsen & Tellevik, 2008). En jente 

beskriver sin opplevelse av det å ha diagnosen autisme på følgende måte: 

”Har man en utviklingshemming er man bygd litt forskjellig fra de andre rundt seg. 
Da jeg fikk vite sannheten om hvem jeg er var jeg lettet over å få vite hvorfor jeg skilte 
meg fra andre og aldri følte at jeg passet inn. Men min verden var også knust, full av 
angst, skam, selvforakt, forvirring. Det var ikke sånn jeg så for meg livet mitt. Jeg 
skulle være sosial, forstå andre, være som alle andre, få seg en jobb, leve selvstendig, 
stifte seg familie. Ha en framtid de aller fleste ønsker seg. Men så får jeg vite det året 
før jeg fylte 18 år. At jeg tenker ikke likt som andre, vansker med å forstå andre 
mennesker og omgås dem sosialt, takler dårlig forandringer, kritikk, høye lyder, 
stress, mange krav på en gang, folkemengder. Det kom som et sjokk for meg, ikke fordi 
jeg var redd for at jeg var en tilbakestående idiot, fordi jeg alltid har sett på meg selv 
som en person, som visste like mye som alle andre, og kunne gjøre nytte for meg i 
livet, uansett hvilken hindring. (…) Det var som om den (muligheten, forfatternes 
innlegg) ble tatt fra meg, når diagnosen ble kjent. Jeg hadde aldri vært så skuffet over 
meg selv, følt meg så mislykket. Hvordan skulle jeg klare meg i samfunnet nå? 
Hvordan kunne jeg være den, som forventes av familien, venner, skolen, samfunnet og 
ikke minst meg selv, når jeg slet med dette? Hva jeg gjorde for å fortjene noe slikt? 
Med disse spørsmålene surrende i tankene, falt jeg i bunnen av en dyp depresjon. 
Meningen med livet og alt annet forsvant, en verden jeg trodde jeg kjente, var nå mer 
ukjent og forvirrende.” (Annerledes, 2011) 

Dette uttrykker noe av de følelsene som kan oppstå for barn og som får ASF diagnosen. Vi får 

et innblikk i hvordan det føles for dem å ha denne diagnosen, og hvilke utfordringer og 

erfaringer de står overfor i sin egen hverdag. Kan bruk av hund ved dyreassistert intervensjon 

ha en dempende innvirkning på angst og/eller depresjon hos barn og unge med 

autismespekterforstyrrelser? Våre funn indikerer at det ved bruk av hund i interaksjon med 

mennesker kan gi positive resultater ved å redusere angst og depresjon. Vi prøver å belyse 

dette nedenfor ved hjelp av informantenes uttalelser, og samtidig knytte dette opp mot teori 

og tidligere forskningsresultater. 
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Som nevnt under teorikapitlet, viser Höök (2010) til reduksjon av antidepressiva som et 

resultat ved bruk av hund i dyreassistert intervensjon. Hun hevder at det kan bidra til en 

reduksjon av behov for antidepressiva, da symptomer på angst kan bli redusert. Hun viser til 

Werning, som legger frem forskning hvor det argumenteres for at det å bruke hund i terapi gir 

en momentan og giftfri effekt som ingen annen behandling har. Med tanke på at barn med 

autisme ofte kan ha tilleggs diagnoser som for eksempel epilepsi og ADHD, og dermed 

allerede får medikamentell behandling, ville det ikke da vært fordelaktig å kunne redusere, og 

i beste fall unngå annen medikamentell behandling, i de tilfeller hvor dette lar seg gjøre? 

Duvold og Sponheim (2002) mener at medikamentell behandling for å dempe angstreaksjoner 

kan være et nødvendig hjelpemiddel der hvor andre tilnærminger kommer til kort. 

Dyreassistert intervensjoner kunne kanskje derfor være en alternativ tilnærming for å unngå 

bruk av angstdempende medisin? 

Informant 1 legger til grunn forskningsresultater på at interaksjon med dyr kan virke 

angstdempende for personer med psykiske lidelser. Informant 2 har også sett at interaksjon 

med dyr kan ha en positiv påvirkning for elevene hun er i kontakt med. Informant 1, som har 

forskningsmessig erfaring med bruk av husdyr for mennesker med psykiske lidelser, uttaler 

følgene:  

“Min forskning viste først og fremst at kontakt og arbeid med husdyr ga mindre 
  symptomer på angst(…)Forskningen viste signifikante bedringer en periode etter at
 intervensjonen var avsluttet.” 

De nevnte endringene kan være på et fysiologisk nivå, noe informant 1 påpeker: 

”Det kan også tenkes at den fysiologiske responsen i form av økt oxytocinnivå kan gi

  redusert nivå av angst og frykt.”  

Informant 1 hevder at fysisk kontakt med dyr kan gjøre det mindre truende å ha fysisk kontakt 

med mennesker. Dette underbygges av Katcher og Wilkins (2002, ref. i Grandin et al., 2010) 

sin rapport om at dyr kan fungere som en katalysator for å støtte relasjoner til andre, og Hööks 

(2010) beskrivelse av at kontakten mellom pasient og personalet ved en institusjon kan bedres 

gjennom hundens nærvær da hunden ofte er velkommen der hvor de ansatte ikke er, og at det 

kan være lettere å klemme hunden enn den ansatte. Dette støtter opp under det informant 1 

viser til fra egen forskning, samt informant 2´s beskrivelse av de endringene hun har observert 

hos mennesker med autisme. 
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Undersøkelsen til Viau og hans kollegaer (2010) viste et redusert nivå av hormonet kortisol 

ved tilstedeværelsen av en servicehund. En interessant påtegnelse her er at dersom kortisol-

nivået er på et høyt nivå over lengre tid, vil sentrale transmittorsubstanser som GABA, 

serotonin, dopamin og noradrenalin hemmes, og i verste fall føre til depresjon (Skårderud et 

al. 2010). Som nevnt i teorikapitlet viser forskning at noe av årsaken til 

utviklingsforstyrrelsen hos barn med autisme kan ligge i feilaktige og/eller færre forbindelser 

mellom hjernes forskjellige deler, men at det på grunn av individuelle forskjeller er vanskelig 

å kunne påvise dette gjennom laboratorieundersøkelser. Hvis en derimot kan foreta statistiske 

kvantitative undersøkelser gjennom måling av oxytocin- og kortisol-nivå gjennom interaksjon 

med hunder, kunne dyreassisterte intervensjoner kanskje brukes som et virkemiddel til videre 

forskning på dette området. Mangel på nærhet kan gi utslag i misnøye, depresjon og stress 

(Höök 2010). Det som er interessant å se på i denne sammenheng er den biologiske 

virkningen bare ved det å klappe en hund. Oxytocin-nivået i kroppen øker ved å klappe en 

hund, og hjelper oss til å koble av. Hvis manglende nærhet kan føre til angst og depresjon hos 

eldre, kan det da tenkes at dette også gjelder for personer med autisme? Som tidligere nevnt er 

depresjon og angst tilleggsproblemer barn og unge med autisme kan streve med. Kan det da 

tenkes at tiltak med hund kan bidra til økt oxytocin-nivå også hos barn med autisme? 

Informant 1 viser til at tidligere studier av kjæledyr har vist: 

”(…)bedrede fysiologiske endringer i form av redusert hjertefrekvens, systolisk 
  blodtrykk og økt nivå av oxytocin ved interaksjon med dyrene.” 

Gjennom sitt pilotprosjekt Grønn omsorg fant Berget, Ekeberg og Braastad (2008) at 

mennesker med psykiske lidelser som angst og personlighetsforstyrrelser, viste signifikant 

økning i forhold til bedre selvfølelse. Dette er også i samsvar med informantenes utsagn om at 

dyreassistert intervensjon kan ha en dempede virkning på mennesker som har det vanskelig. 

Også Camp (2001) kan underbygge dette med sin forskning. Gjennom sine intervju og 

observasjoner med mennesker med ulike funksjonshemninger kom hun frem til at de gjennom 

bruk av servicehund kunne øke sin psykososiale fungering. Hun foreslår også at det å bruke 

servicehund med fordel kan vurderes som et alternativ fremfor andre tradisjonelle metoder.  

I følge Handlins (2010) funn i hennes doktoravhandling, korrelerer også dette med 

informantens utsagn. At hennes resultater viste positive oxytocin-nivåer også ved menneske-
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menneske interaksjon, kan kanskje gi oss en indikator på at det er mulig å prøve ut tiltak med 

hund i forhold til barn med autisme, for så å se om det kan ha samme innvirkning. 

Informant 2 forteller om en elev som hadde praksisplass i en kennel, hvor arbeidsoppgavene 

var å gå tur med hundene og gjøre rent burene til hundene. Gutten strevde mye med livet på 

det tidspunktet, og informanten forteller om sin observasjon av guttens oppblomstring når han 

jobbet på kennelen. Med oppblomstring mener informanten at gutten ble mer blid og virket 

mer fornøyd. Dette kan underbygges i at hun videre sier:  

”Jeg har selv sett den gleden kontakten mellom dyr og menneske kan ha.” 

Da vi spurte om hennes tanker rundt det å bruke hund i arbeid med barn med autisme svarte 

hun: 

”Jeg ser veldig fordelene ved det, hvis noen andre tar ansvaret for dyrene. (…) Men 
jeg ser også dyrenes behov, og jeg har selv tenkt at dyr kan bety mye positivt også i 
forhold til ungdommer med psykiske vansker, eller unge og voksne med psykiske 
vansker, som for eksempel bipolar lidelse, eller som er i ubalanse. Men som sagt har 
jeg jo selv sett så mye glede, at jeg unner at de blir lært opp til å ha den kontakten. Jeg 
tror mye kan læres helt fra de er små. At det kan være vanskeligere når de blir eldre, å 
få etablert den kontakten. Det vil jo være forskjellig, men jeg tror det er en fordel å få 
etablert en god kontakt når de er små.” 

Når informanten legger frem sine tanker rundt viktigheten med læring og etablering av tidlig 

kontakt, tenker vi at dette også er viktig i spesialpedagogisk arbeid i forhold til tidlig 

intervensjon og tilknytning. Kanskje dyreassistert spesialpedagogikk burde ha fokus på tidlig 

intervensjon der det lar seg gjøre? Resultatene fra Burrows et al. (2008) beskriver en 

implikasjon for en langsiktig relasjon mellom menneske og dyr, noe som kan indikere at en 

tidlig intervensjon vil kunne bidra positivt i forhold til den enkeltes relasjon til dyr på et 

tidligere tidspunkt. 

Som redegjort for tidligere, kan tilknytning være en viktig faktor i forhold til utvikling av 

mentaliseringsevne og dermed også den enkeltes evne til å takle utfordringer i livet. Informant 

3 kommer inn på tilknytning når vi spør henne hvilke muligheter hun tror dyreassisterte 

intervensjoner kan ha i arbeid med barn og unge med autisme: 

”Så er det jo viktig i denne gruppen at man er ekstra nøye på det med tilknytning da. 
Og det at man forbereder seg på at det her er en tidsbegrenset intervensjon. Det ser 
man ofte går veldig greit, det at man ikke får et for nært forhold da, at det er et 
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arbeidsredskap. Men ovenfor denne gruppa, at man er ekstra oppmerksom på det, at 
man ikke setter i gang et tiltak i 12 uker, så plutselig så stopper man, for det og få den 
overgangen før at man slutter, og det og forklare at nå er det ferdig, det og er ekstra 
viktig. Det tenker jeg er en utfordring på intervensjonsnivå.” 

Vi bemerker at barna blir jo gjerne glad i dyrene de møter også, noe informanten bekrefter: 

”Ja, absolutt, og det med tilknytning er jo veldig diskutert da, om det i det hele tatt kan 
oppstå tilknytning. Altså om dem får et nært forhold da. Også er det jo veldig 
individuelt om, eller for den enkelte med autisme, hva som tilknytter dem til andre 
mennesker. Så ser man at, hvert fall for den enkelte, at hunden den blir en ekstra 
gjenstand og en søker ekstra måter, ekstra oppmerksom på det i forhold til en 
tilknytningssituasjon, at det ikke blir brutalt for dem, etter noen uker.” 

Utviklingsforsinkelse kan påvirke tilknytningsatferd. I følge Bolwby er tilknytning et 

biologisk instinkt som er tilstede allerede ved fødselen. Vi vet at foreldre til barn med autisme 

kan oppleve deres barn som døve og vise liten interesse for omgivelsene rundt dem. Fonagy 

mener at evnen til mentalisering er utviklingsmessig knyttet sammen med såkalt speiling 

mellom omsorgsgiver og barnet. Vanskeligheter med, eller fraværende øye-kontakt kan føre 

til manglende speiling, og dermed ikke skape en sikker tilknytning. Dette kan igjen svekke 

eller hemme mentaliseringsevnene. Mentaliseringsevnene er i sin del en påvirkende faktor for 

å mestre vanskelige følelser. Således kan denne evnen ha en sammenheng med angst og 

depresjon hos mennesker med autisme. Resiliens hevdes å være en nøkkelkompetanse i 

mentalisering og viser til evnen til å håndtere utviklingsoppgaver på tross av ulike barrierer og 

belastninger en blir utsatt for (Skårderud et al. 2010). Et nøkkelbegrep i spesialpedagogikken 

er tidlig intervensjon. Kan det være mulighet for at tidlig intervensjon ved dyreassistert 

spesialpedagogikk kan bidra til å hjelpe barn med autisme til å opprette bedre tilknytning, 

som kanskje igjen kan redusere risiko for utvikling av angst og depresjon? 

Nedsatt evne til mentalisering, svekker menneskets kapasitet til å kunne finne støtte i seg selv 

i vanskelige situasjoner. Skårderud et al. (2010) påpeker at manglende utvikling av 

mentaliseringsevne også kan gi utslag i angst og depresjoner. Hvis en ser tilbake på Baron-

Cohen sin teori om tankelesning (Mindblindness-teorien), og de ulike mekanismene i hans 4-

stegs modell, kan en anta at noen barn med autisme har en manglende utvikling av ”theory of 

mind”. Hvis en antar at disse barna allerede har de grunnleggende mekanismene for å utvikle 

sin mentaliseringsevne og theory of mind gjennom ønsker og mål (ID) og at de er i stand til å 

ha en felles visuell kontakt med andre (EDD), kan en hund på noen måte være til hjelp med å 
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utvikle disse barnas mentaliseringsevne? Ming-Lee Yeh (2008, ref. i Grandin et al., 2010) 

brukte GAS (verktøy for å måle måloppnåelse) i sitt forsøk med dyreassistert intervensjon ved 

bruk av hund, og barn med autisme. Gjennom lek og aktiviteter i interaksjon med hundene, 

fant hun en signifikant forbedring i blant annet blikk-kontakt og økt konsentrasjon hos barna. 

For det første underbygger dette den positive relasjonen informant 2 gjorde uttrykk for, og for 

det andre, viser resultatene fra GAS-rapporteringen, at bruk av hund kan antas å være en 

intervensjon som kan hjelpe barn med autisme til å utvikle sin mentaliseringsevne og theory 

of mind. 

Angst og depresjoner kommer også til uttrykk gjennom fortellingene i Annerledes (SPISS-

Forlag, 2011). Gjentatte ganger fortelles det om mobbing i barndomstiden, det å ikke forstå 

seg selv, eller bli forstått av andre, og ensomhet knyttet til det å ikke forstå de sosiale kodene. 

En jente på 23 år forteller om hvordan hun hadde det når hun begynte på skolen: 

”Jeg har fortrengt mye av mobbingen og utestengelsen jeg opplevde fra jentene 
allerede fra 1. klasse og utover. Flere av følelsene jeg hadde på den tiden husker jeg 
likevel godt. Redselen for at de andre hadde gått fra meg igjen når vi skulle gå til 
skolen. Redselen for å bli holdt utenfor. Redselen for å bli ignorert.” 

Dette gir oss et innblikk i hvordan det kan føles for en med autismespekterforstyrrelse hvor 

hun selv forklarer at hun er opphengt i faste rutiner og får følelse av angst når det oppstår nye 

ting. Videre forteller hun fra når hun var ni år: 

”Selv om jeg prøvde så godt jeg kunne, så var det ofte ikke godt nok. Gang på gang 
opplevde jeg å mislyktes, ikke få det til. Og motta negative tilbakemeldinger fra 
jevnaldrende og voksne på skolen. Selvtilliten og selvfølelsen sank. Jeg ønsket jeg var 
en annen.” 

Befring (2004) snakker om en positiv utviklingsspiral. Han hevder at de som lykkes i å mestre 

det som blir forventet av dem, utvikler motivasjon, interesse og vilje til å mestre enda mer. 

Motsatt vil de som lærer lite henge mer igjen, og komme inn i en negativ utviklingsspiral. For 

mange negative erfaringer og opplevelser kan få en negativ virkning på selvrespekten, mens 

positive erfaringer på ett område kan veie opp for negative følelser og erfaringer på andre 

områder. Det positive med historien til denne jenten, er at hun forteller at dyr alltid har vært 

en viktig del av livet hennes, spesielt hunder: 

”Uten dem er jeg ensom, med dem føler jeg meg hel. (…)Hundene får meg til å tenke 
på andre ting, jeg slipper å grue meg, engste meg eller kjede meg. Jeg slapper mer av 
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og stresser mindre. (…)På mange områder liker jeg dyr bedre enn mennesker. Det er 
ofte lettere for meg å forholde meg til dyr. Jeg forstår meg på dem, og de forstår seg 
på meg. Vi snakker samme språk. Slik var det også da jeg var liten.” 

Vi har nå presentert og drøftet dataene som omhandlet mulighetene for den enkelte i forhold 

til de temaene som kom frem i analysen. Videre vil funnene i forhold utfordringer i det 

praktiske arbeidet bli presentert og drøftet, med teori og dokumentert forskning som et 

bakteppe. 

4.5 Utfordringer i det praktiske arbeidet 
I forbindelse med gjennomføring av dyreassistert intervensjon, kan det oppstå ulike 

utfordringer. Utfordringene som blir presentert nedenfor er hentet ut i fra informantenes 

synspunkter og er drøftet i forhold til teori som er presentert tidligere. 

4.5.1 Gjennomføring av dyreassistert intervensjon 

Dokumentert forskning tyder på positiv virkning ved bruk av dyreassistert intervensjon i 

arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser (Katcher & Wilkins, 2002; Ming-

Lee Yeh, 2008; Celani, 2002; Martin & Farnum, 2002 ref. i Grandin et al., 2010). Dette kan gi 

en indikasjon på dyreassistert spesialpedagogikk som et positivt tiltak i et helhetlig opplegg i 

forhold til barn og unge med autisme. Informant 2 underbygger dette da hun forteller om sin 

erfaring av at mange av elevene med autisme, både gutter og jenter, liker dyr og ønsker å etter 

hvert jobbe med dyr. Videre ser hun på dyreassistert intervensjon som positivt for barn og 

unge med autisme da de ofte har smale interesseområder. De klarer kanskje ikke å forholde 

seg til annet enn det de er interessert i, og dersom dette interesseområdet omhandler dyr, vil 

dyreassistert intervensjon kunne omhandle å imøtekomme den enkelte på deres interessefelt.  

Informant 2 anser det som fordelaktig å jobbe med dyreassisterte intervensjoner i tverrfaglig 

team, mer enn på selvstendig basis. Tverrfaglig arbeid vil kunne bidra i vurdering av hvem en 

slik intervensjon kan bidra positivt for, og hva den enkelte trenger hjelp til. Informant 1 ser 

det som en utfordring både å gjennomføre et slikt tiltak i skolen og i forhold til å få til et 

samarbeid mellom aktørene. Med aktører menes her menes skole, hjem, dyreeier, dyrepasser 

og myndighetene. De to informantenes synspunkter indikerer tverrfaglig arbeid som positivt, 

men utfordrende. 
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Men hvem skal ta ansvar for intervensjonen og hva bør man tenke på i forkant? Informant 1 

hevder at det gjelder å finne rett dyr til det enkelte barn og i forhold til intervensjonen. 

Informant 3 forteller hvordan dette fungerte da hun observerte dyreassistert intervensjon på 

barn med autisme i Italia. I begynnelsen måtte de bruke en hund som var veldig rolig og 

forutsigbar, men etter hvert som man så en utvikling hos brukeren trengte man en mer aktiv 

hund. Hunden ble dermed byttet med en annen som var mer aktiv. Dette kan gi en indikasjon 

på at intervensjonen bør være styrt av fagpersoner. Men hva sier informantene om dette? 

Informant 3 anser kompetanse for brukergruppen og de som inngår i prosjektet som viktig, 

samt at en intervensjon i spesialpedagogisk kontekst, innebærer helt andre kvaliteter hos den 

som styrer intervensjonen enn i for eksempel arbeid på sykehjem eller lignende. I tillegg 

vektlegger hun kjennskap til dyret man bruker ved å si som følgende; 

”(…)at man har kjennskap til det dyret man bruker, for det er veldig viktig at man har 
 et nært og godt forhold(…)” 

Dette begrunnes i at det er viktig å ha kjennskap til hvordan hunden vil reagere i de ulike 

situasjonene, samt at man må kunne styre hunden og ta den ut av situasjoner der det er 

nødvendig. Hun sier videre at det noen ganger er det riktig å få hunden til å søke mot barnet 

og situasjonen, mens andre ganger kan det være riktig å få hunden ut fra situasjonen. Som 

eksempel nevner hun gruppe-trening. Hvis den som styrer intervensjonen observerer at nå 

trenger et av barna litt fokus, kan en få hunden til å søke mot situasjonen og mot den aktuelle 

eleven og kanskje få oppmerksomhet til det man ønsker å jobbe med som språk og 

kommunikasjon. Dette krever at hunden er kontrollerbar og styrbar. Hun nevner også erfaring 

fra dyreassistert intervensjon på andre områder som nyttig, da et slikt arbeid rettet på barn og 

unge med autisme, er relativt nytt i Norge. En videreføring av eksisterende kunnskap og 

erfaring innen dyreassistert intervensjon kan bidra positivt overfor en ny brukergruppe, 

hevder hun. I tillegg, og ikke minst, anser hun det som viktig at hunden tåler litt røff 

behandling og uforutsigbarhet, da man plutselig kan få uforutsette situasjoner. Under 

forutsetning av at de nevnte aspektene er på plass, anser hun dyreassistert intervensjon med 

bruk av hund i et arbeid med barn og unge med autisme, som veldig nyttig. Videre må en her 

tenke på og avklare visse kriterier på forhånd. I lov om dyrevelferd § 13, Forsøk, 

undervisning og medisinsk virksomhet, heter det at ”For å kunne avle, holde, formidle, avlive 

eller bruke dyr til forsøk, til undervisning i annet enn alminnelig stell og håndtering, eller i 

medisinsk virksomhet, skal både institusjonen og den ansvarlige for den aktuelle aktiviteten 
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ha tillatelse fra tilsynsmyndigheten.” (http://www.lovdata.no). Dette krever at den enkelte 

institusjonen undersøker og deretter gjør de nødvendige forhåndsreglene som kreves. 

Videre ser også informant 2 nytte av dyreassistert intervensjon i arbeid med barn og unge med 

autisme, men hun mener det er best hvis noen andre tar ansvar for dyrene, da hun også ser 

dyrenes behov: 

”Men en må tenke – har de kapasitet til å ta vare på dyret, også når de er dårlig, det 
er kjempe viktig. Hvis de bor aleine kan en ikke være sikker på at de for eksempel går 
tur med hunden, hvis de blir dårlige og ikke er i stand til å ta vare på seg selv heller, 
kan du for eksempel ikke alltid stole på at de går ut med hunden slik at den får gjort 
fra seg. Og det er jo en ulempe. Mange har jo dyr, men klarer de å be om hjelp når de 
er i ubalanse, sånn at andre eventuelt kan ta vare på dyrene da? Med psykiske vansker 
er jo dette veldig, veldig vanskelig. De med autismespekterdiagnoser, de kan jo også 
forandre seg, de kommer i balanse, men de kan jo også komme ut av balanse, og ha 
dårlige perioder, og veldig dårlige perioder. Det er jo en ulempe, så jeg tror det er 
mulig hvis en bor sammen med flere, der andre kan ta vare på dyrene.” 

Med dette tolker vi at hun mener i forhold til om den enkelte har kapasitet til å ta vare på 

dyrene når de har en dårlig periode, slik barn og unge med autisme kan ha. Hun stiller seg 

spørrende til om de som bor alene vil klare å be om hjelp når de har en dårlig periode, samt at 

hun anser det som vanskelig å få barn og unge med autisme til å forstå hvordan hunder lever i 

flokk. 

Informant 3 bekrefter utsagnet til informant 2 da hun anser det som tryggere og bedre i 

forhold til dyrevelferd å ha en styrt dyreassistert intervensjon, men også at en må se på dette 

individuelt da mennesker innenfor autismespekteret er meget forskjellig, og dermed har ulik 

fungeringsevne. 

Videre kommer informant 2 inn på et annet viktig aspekt som omhandler dressur når hun sier;  

”Samtidig er det ikke sikkert at hunden klarer å opprettholde den atferden som kreves
  hvis ikke noen trener den. Min erfaring med hunder er to ting som er viktige, for det
  første må en ha masse repetisjoner, og for det andre er det ikke sagt at om jeg har
  lært hunden min en bestemt atferd, er det ikke sikkert at du kan overta det. Da må du
  lære deg det også. Når det er to personer i en familie, og den ene har kustus på 
  hunden, og den andre ikke(…) Ja, for jeg tror det blir vanskelig hvis dere skal ha
  personer med autisme og Aspergers til å gjøre alt det selv.” 

Videre sier hun: 



74 
 

”Jeg tror de ville hatt problemer med å sette seg inn i det, og forstå, hvordan hunder 
opprinnelig vel levde i flokk, og hva slags kommunikasjonssystem de har. Hunder eller 
katter, de, kommuniserer på en egen måte. Om du får en med Aspergers syndrom til å 
forstå akkurat den biten, sette seg inn i den, da må han være veldig interessert da. 
Hvis en skal jobbe med dette så må jo en person være der og ha kontroll på en måte, 
altså ha ansvar for hunden(...) Mennesker med diagnosen Asperger kan være preget 
av diagnosen på forskjellig vis. Det kan godt finnes personer som kan se det behovet 
også, så kan det jo hende at de kan klare det. Hvis en skal jobbe med dette så må jo en 
person være der som kan ha kontroll på en måte, eller gripe inn hvis det blir for 
vanskelig.” 

I lov om dyrevelferd § 23. er det bestemt at; ”Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som 

gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende 

aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse 

og bidra til trygghet og trivsel.” (http://www.lovdata.no). Dette kan dermed bekrefte 

informantens utsagn om at hvordan den praktiske gjennomføringen skal foregå, er noe som 

må avgjøres i det enkelte tilfellet. 

Videre anser hun opptrening av hunden som en situasjon hvor hund og barn ikke bør være 

alene, men med en tredje person. Dette kan ses i lys av to faktorer. Det første er det Kruger og 

Serpell (2010) påpeker i forhold til en prioritering av dyrs egnethet for intervensjon. Med 

dette menes i hovedsak brukerens sikkerhet, risikostyrte hensyn, ansvarlighet og dyrets 

velferd. Den andre er i forhold til hvordan den enkelte fungerer i dagliglivet. Som vi har vært 

inne på finnes det ingen fasit for autismeforstyrrelser-diagnosen, noe som medfører en 

vurdering av hvert enkelt tilfelle (Martinsen & Tellevik, 2008). Loven om dyrevelferd stiller 

ulike kriterier til både hundeeier og andre som skal omgås hunden. I § 6. Står det; 
“Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. 

Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.” (http://www.lovdata.no).  

Videre er det nedfelt i lov om dyrevern i §3., behandling av dyr, 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.” (http://www.lovdata.no). Dette 

kan ses på som et argument for dyreassistert intervensjon som en intervensjon styrt av 

fagpersoner. 

På den annen side kan det være interessant å se på hvilke andre muligheter som finnes, altså 

om dyreassistert intervensjon med fokus på spesialpedagogikk nødvendigvis må foregå i 
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skolen, eller kan den foregå utenfor? Dyreassistert intervensjon defineres som en intervensjon 

som inkluderer eller innlemmer dyr for å forbedre et miljø eller som en del av en terapeutisk 

prosess. Informant 2 viser til at mange av elevene med autisme gjerne vil jobbe med dyr, men 

at det er altfor få arbeidsplasser hvor elevene har mulighet for utplassering. Arbeidsplassene 

hun sikter til er slikt som kennel, veterinærkontor, dyrebutikk m.m. Hun beskriver det som 

vanskelig å få tak i praksisplasser til elevene og mener man må møte noen som er ildsjel og 

som vil gjøre noe for barn og unge med autisme for å få slike praksisplasser. Informanten 

anser denne typen arbeid også som en mulighet for de menneskene med 

autismespekterforstyrrelser som ikke kan jobbe. Hun uttrykker det på følgende måte: 

”(…)jeg tenker da at en kan se en mulighet for de som gjerne ikke har mulighet til å
 stå i en vanlig jobb, at de (veterinærer, kennel m.m.) kunne hatt noen personer ekstra,
 til å kunne gjøre nettopp alle de tingene, med kos og stell og passe på dyrene.” 

Videre sier hun: 

”(…)så jeg tenker, hvorfor lager vi ikke muligheter for de ungdommene, slik at de kan 
ha en jobb, eller en bistandsjobb, så lenge de ikke klarer å stå i en jobb og tjene en 
vanlig lønn. Unge og voksne som får en form for trygd trenger som oftest også en form 
for arbeid. De bør oppleve mestring og at det er behov for dem og. De bør ha en 
meningsfull hverdag.” 

Hun påpeker at ikke alle passer inn over alt, at dette er individuelt. Hun kommer igjen inn på 

frustrasjonen over manglende praksis- og arbeidsplasser som er tilgjengelige, i følgende sitat: 

”Spørsmålet er hvor på spekteret de befinner seg, altså hvor mye intellektuell bagasje 
har de, hvor passer de inn? Kan det være arbeid med bistand i en vanlig bedrift, må 
det være kommunalt arbeidssenter, kan det være en NAV-bedrift? Det er mange 
forskjellige muligheter, men det er for få plasser.” 

Informanten fortalte om et tilfelle som kan belyse en av utfordringene i forhold til praksis- og 

arbeidsplasser: 

”Vi hadde en jente innenfor autismespekteret som fikk lov til å ha praksis ved et sted 
de jobbet med omplassering av dyr. En av utfordringene der er at det kommer mange 
ut og inn, og det gjør jo hele situasjonen vanskelig, for da måtte hun godta at det kom 
forskjellige personer inn hele tiden, som ville se på dyrene. Besøkende visste jo ikke 
om at jenta hadde Asperger syndrom.” 
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Personer med autisme er ofte opptatt av rutiner, og det er da ikke alltid like lett å forholde seg 

til endringer og nye mennesker rundt seg hele tiden. Informant 2 legger til grunn viktigheten 

med å ha et styrt tiltak i arbeid med barn som har ASF: 

”(…)den som hadde overoppsynet var ikke alltid der selv, og det er også faktorer som 
gjør det vanskelig. Egentlig burde det vært en person der som fulgte henne opp hele 
tiden. Det vi så der, var at hun ble en helt annen person der, sammen med dyrene. Hun 
var fortrolig med dyrene, og det var veldig flott å se.” 

Informant 3 forklarer at hun har erfaring fra dyreassistert intervensjon ved bruk av hund i et 

annet land. Der fikk hun i en periode observere et tiltak med barn med autisme som strakk seg 

over flere år. Vi spurte henne om hun hadde noen tanker om hva som kunne vært en ideell 

tidsgrense: 

”Kommer an på hva man skal oppnå. Mange steder så ser en at en jobber med tiltak 
som trenger å pågå over veldig lang tid. (…) I forkant, se at man har effekter, og det 
økonomiske innlegg, som sagt. Og at det er dyrt å ha det lenger. Og i forhold til at 
hvis man har en som har oppnådd effekten, så er det ikke vits å dra ut det, verken i 
forhold til individet eller i forhold til hunden. Men akkurat ovenfor en del grupper så 
ser en at man bruker mye lenger tid, og at man snakker flere måneder og kanskje år 
før evaluering.” 

Et annet aspekt som vi anser som viktig å ta med, er problemer med oversensitivitet. Som 

Grandin (2006) uttrykker kan dette være et vanskelig område for mange med autisme. Hun 

legger frem eksempelet med overfølsomhet for lys. Dette kommer også frem i en historie i 

Annerledes: 

”Når vi hadde time synes jeg alltid at det var veldig bråkete i klassen. Jeg klaget ofte 
på at lydnivået var for høyt og mamma tok det stadig opp med læreren, men læreren 
syntes ikke det var spesielt bråkete, så i tillegg til å være sliten av skolen fikk jeg vondt 
i hodet på grunn av de høye lydene og de sterke lysstoffrørene i klasserommet.” 

Dette påpeker også viktigheten med tilrettelegging. Som nevnt, under kapittelet om 

spesialpedagogisk intervensjon, skal vi som spesialpedagoger fokusere på å legge til rette for 

de ulike behovene til barna. Det å introdusere et barn med autisme for dyreassistert 

spesialpedagogikk vil derfor innebære å legge til rette for de kravene som allerede er 

innlemmet i et spesialpedagogisk arbeid. Når barnet skal introduseres til en hund, må en 

eksempelvis ta hensyn til miljøet og omgivelsene rundt situasjonen. Igjen vil vi derfor påpeke 

viktigheten med å ha kjennskap til barnets vanskeligheter, samt om det er mulighet for at det 

vil skje noen interaksjon og om barnet har interesse for det. 
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Det er også viktig at barnet får mest mulig utbytte av intervensjonen. Det vil si, at barnet 

gjerne føler at det har en funksjon ovenfor hunden også. At barnet kan få lov til å føle at det 

betyr noe, og føler seg nyttig i forhold til hunden. Da kommer en også til spørsmålet om en 

hvilket som helst hund kan passe for et hvilket som helst barn. En av oss har hørt om en 

historie hvor et barn med autisme vokste opp med hunder i familien, men dette hadde ikke 

noen stor effekt for barnet annet enn at han ble vant med hunder. Imidlertid ble det gjort et 

forsøk med dyreassistert terapi hvor barnet fikk stort utbytte fra dette. Som informantene 

påpeker, ser det ut til at resultatene blir mer positive når en igangsetter styrte tiltak som kan 

evalueres. 

Informant 1 tror det finnes mange muligheter til bruk av hund i et spesialpedagogisk arbeid 

med barn/unge med autisme, men hun anser det som nødvendig at dette prøves ut i piloter slik 

at man høster praktisk erfaring som myndighetene kan bruke som eksempler. Videre vil en 

underbyggelse med forskning kunne styrke muligheten for gjennomføring av et slikt tiltak. 

4.5.2 Allergi 

I en ”skole for alle” vil spørsmålet om allergi komme opp på agendaen ved iverksettelse av 

dyreassistert intervensjon i skolen. Det finnes ulike hensyn å ta til medelever, foreldre og 

ansatte. Omfanget av allergi er ikke kartlagt i denne undersøkelsen, men hva sier 

informantene om dette, ut i fra deres erfaring og synspunkter? 

Informant 3 har hatt flere tiltak med dyreassisterte intervensjoner både i skole, i barnehager, 

på somatiske sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, boliger innenfor psykiatri og psykisk 

utviklingshemning og har aldri opplevd allergi som en utfordring. Videre sier hun at om det 

skulle komme en utfordring i forhold til allergi, ville hun foreslå å gjennomføre 

intervensjonen adskilt fra den eller de med allergi, slik at ikke de ble berørt av dette.   

Informant 2 ser på allergi som en utfordring da skolen skal være et sted for alle. Hun sier at 

flere og flere får allergi, og siden skolen skal være et sted for alle, kan gjennomføring av 

dyreassistert intervensjon være vanskelig, men anser det som mulig dersom det ikke 

foreligger allergi hos noen av elevene eller de ansatte. Hun anser det som enklere å 

gjennomføre på små skoler, da det er lettere å ha oversikt over eventuelle allergier blant 

elever og ansatte.   
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4.5.3 Frykt 

I ett av intervjuene kom samtalen inn på temaet frykt. Frykt ses på som nyttig for å overleve, 

da den bidrar til en forsiktighet overfor situasjoner som kan være farefulle. Som nevnt 

tidligere, kan frykt gå over i angst som derimot varsler mot en psykisk fare (Skårderud et al. 

2010). Frykt skal tas på alvor og kan forekomme både hos barnet/den unge med autisme som 

intervensjonen skal gjennomføres for og hos medelever, foreldre og/eller lærere. Informant 2 

sier hun aldri har merket seg at noen av barna/ungdommen med autisme har vært redd for dyr. 

Hun påpeker at hun ikke har kartlagt dette ordentlig, så det er vanskelig å si noe eksakt. Hun 

bekrefter at noen er redd for hunder og at hun i slike tilfeller ville gått inn for å motivere 

barna og forsøkt å snu frykten. Der hvor hunden kunne hatt en positiv rolle i forhold til barn 

med autisme, ville hun gått aktivt inn for å lære dem å tolerere det. 

Utfordringer i forhold til frykt kan imidlertid ses i forbindelse med noen kriteriene vi 

presenterte i teorikapitlet. Vi la frem noen punkter om hvordan en kan ta stilling til bruk av 

hund i dyreassistert spesialpedagogikk i forhold til barn og unge med ASF. To av disse 

punktene beror på om barnet viser frykt til hunden. Det første omhandler om barnet i 

utgangspunktet viser frykt i møte med hunden. En må da ta stilling til om barnet tidligere er 

vant til hunder, eller om barnet generelt er utrygg i en ny situasjon. Som spesialpedagoger 

skal vi i denne sammenheng være oss bevisst på at barn med autisme ofte kan være utrygge i 

møte med en hvilken som helst ny situasjon. Det må da vurderes om flere møter med hunden 

er nødvendig for å oppnå en tilknytning, og således kunne gi en bedømming på om frykten 

forårsakes av hunden eller om det grunner i den ukjente situasjonen. Resulterer det i at barnet 

videre blir mer trygg gjennom flere møte med hunden, må en igjen ta stilling til om det det 

skjer en tilknytning mellom barnet og hunden, eller om det kanskje er ”feil” hund. Som 

informant 3 nevnte i forbindelse med hennes egne observasjoner i Italia er det viktig at 

hunden tilpasses barnets utvikling. Barn med autisme er like forskjellige som barn som ikke 

har denne diagnosen, noe som igjen tilsier at enkelte barn er mer rolige enn andre og trenger 

gjerne derfor en hund som også er rolig, mens andre er mer intensive og aktive og fungerer 

kanskje derfor bedre i interaksjon med en mer aktiv hund. Det andre punktet viser til om 

barnet viser generell frykt for hunder og prøver å unngå kontakt samtidig som det viser frykt 

og virker skremt i form redsel og gråting. Dette kan da indikere at dyreassistert 

spesialpedagogikk ikke egner seg som et utviklingsfremmende eller forebyggende tiltak for 

dette barnet, og en bør dermed utelukke å gå videre i intervensjonsprosessen. 
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4.5.4 Økonomi 

Alle informantene ser på økonomiske spørsmål som en utfordring i forhold til en dyreassistert 

intervensjon i skolen. Informant 3 viser til at dette skal være et supplement til de tiltakene 

som allerede er, noe som bidrar til en kostnadsøkning. Videre sier informanten at det ofte er 

økonomi som blir vektleggende i spørsmålet om igangsetting av en slik intervensjon. Hun 

viser til at de som tar kurs i dyreassistert terapi, har praktiske erfaring med ulike 

brukergrupper da kursene i dyreassistert intervensjon er en videreutdanning hvor personen 

som tar kursene for eksempel er spesialpedagog, lærer- eller sykepleier. Dermed kan en se på 

dette som et supplement til det de allerede gjør i sitt arbeid på skole, sykehus eller lignende og 

ikke nødvendigvis som en ekstra kostnad. Videre kan tidlig intervensjon være 

ressurssparende. Dette begrunnes med at en på denne måten kommer tidlig i kontakt med 

barnet og foresatte, noe som kan bidra til en psykisk og økonomisk vinst (Hagtvet & Horn, 

2008). Samtidig kan dette være en utfordring, da noen får diagnosen først i ungdomsårene, 

men symptomene vil likevel være til stede på et tidligere tidspunkt og dermed omhandler 

dette mer et spørsmål om muligheter for ulike tiltak enn om det foreligger en diagnose.  

Praksisplasser kan være en økonomisk belastning for den enkelte skolen. Informant 2 forteller 

om en gutt de fikk ordnet praksisplass til. Plassen, som var den eneste de fikk tak i, var et godt 

stykke unna. Dette medførte en lang reisevei til og fra, noe som dermed ble en kostnad både i 

forhold til økonomi og i forhold til tidsbruk. Samtidig kan det anses viktig å se på disse 

barna/ungdommen som en ressurs i samfunnet. Eksempelvis kan det å opprette praksisplasser 

hos veterinærer, på kennel eller lignende være positivt for bedriften samtidig som den enkelte 

kan ha positivt utbytte av å få arbeide med dyr. På denne måten vil disse barna/ungdommene 

kunne fungere som en ressurs istedenfor som en kostnad. I tillegg vil dette kunne bidra 

positivt for den enkelte da det å mestre de ulike aspektene ved å ta hånd om et dyr vil gi den 

enkelte mestringsfølelse, som igjen vil ha en positiv virkning for å danne en positiv 

utviklingsspiral (Befring, 2004). 

Aspektene vi har vært gjennom nå henger som nevnt sammen på mange måter. De er 

vanskelige å skille fra hverandre på grunn av den sammensatte diagnosen som 

autismespekterforstyrrelser utgjør, samtidig som de påvirker hverandre. Autisme er 

varierende, men det er en utviklingsforstyrrelse som aldri kan kureres med medisin eller vil 

forsvinne ved andre tiltak. Slik vi ser det, ligger det positive i at en kan forbedre 

livssituasjonen til den enkelte ved å prøve å tilpasse hverdagen deres på en best mulig måte. 
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Det krever imidlertid kunnskap om individet, og med det mener vi ikke bare kunnskap om 

hva diagnosen innebærer, men det å gjøre seg kjent med barnet i seg selv. Mennesker med 

autisme er like individuelle som mennesker uten autisme. Nettopp derfor er det viktig å 

kartlegge barnets helhetlige situasjon, det vil si både på individnivå og systemnivå. Etter vår 

mening vil det da også være enklere å finne frem til, og prøve ut de intervensjoner og tiltak en 

tror kan være til hjelp for den enkelte personen. Rundt alle aspekter. Vi mener det er viktig å 

stille spørsmål som: Hvor ligger de i deres eget utviklingsforløp? Hvilke interesser eller 

hobbyer har barnet? Hvordan går det skolemessig, og føler de seg trygge i skolemiljøet? Har 

han eller hun spesifikke rutiner, særinteresser, bekymringer eller gleder i livet? Har de 

venner? Er tiltak allerede satt i gang, i så tilfelle, hvordan fungerer dette? Et annet viktig 

aspekt vi mener er essensielt i arbeid med disse barna er – hva ønsker de selv? Det å bli 

”stemplet” med en diagnose kan jo i seg selv være med på å påvirke barnets liv og hverdag 

både på godt og vondt. Hvilke følelser sitter barna inne med? En jente fra en av historiene i 

Annerledes skriver: 

”Inni meg bor det et lite Troll. Troll er et fint ord som beskriver det, uhåndterlige og 
merkelig troll som trives alene. (…) Jeg kjemper en kamp for å håndtere trollet hver 
eneste dag og trollet kan ikke få slippe løs. Det er en vanskelig kamp og med mye 
frustrasjon for trollet vil ikke det samme som meg. (…) Men jeg kan ikke la trollet får 
gjøre som det vil. (…) Jeg kan ikke isolere meg selv. Jeg kan ikke lukke meg inni meg 
selv sånn som trollet gjør. Det er en vanskelig kamp å slåss mot trollet. Fordi jeg er 
alene i den kampen. Det er ingen som hjelper meg og heller ingen som kan hjelpe meg. 
(…) Trollet kan og kalles autisme…” 

I flere av historiene fortelles det også om at de har funnet støtte i Autismeforeningen i Norge. 

De har blitt kjent med andre som har samme diagnose både gjennom forumet og ved å bli 

invitert med på treff, og noen har vært med på kurs og seminarer hvor de har fått kunnskap og 

lært om diagnosen. Dette viser hvor positive slike organisasjoner kan være. 

Autismeforeningens nettside henviser til Research Autism som legger frem eksisterende tiltak 

og intervensjoner, hvor noen er evaluert mens andre er ikke. Det er lagt ut to linker; Evaluerte 

intervensjoner og Liste over intervensjoner. Research Autism evaluerer de ulike 

intervensjonene ut i fra kvalitet og mengde, hentet fra vitenskapelig forskning som er lagt 

frem i ulike fagfellevurderte tidsskrifter. Det ligger også evalueringer om hvorvidt 

intervensjonen vurderes som skadelig eller ikke. Terapi med dyr (Animal Theraphies and 

Autism) er lagt inn som en intervensjon, men er ikke blitt vurdert, mest sannsynlig på grunn 
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av for lite forskning på området. Det samme ser en ved intervensjon med service hunder 

(Assistance Dogs and Autism) hvor det ser ut til å virke for noen, men ikke for alle. 



82 
 

5 Avsluttende refleksjoner 
I dette kapitlet vil vi reflektere over tre aspekter av oppgaven; resultatene (jfr. 5.1), der vi ser 

på hva slags resultater vi forventet oss i forkant av studien og hva slags resultater vi kom frem 

til. Metode (jfr. 5.2), hvor vi vil komme med kritikk til egen forskning. Og til sist; fremtidig 

forskning, vedrørende hva vi tenker rundt videre forskning på området (jfr. 5.3).   

5.1 Resultatene 
For å belyse problemstillingen; Hvilke muligheter finnes for å bruke hund i et 

spesialpedagogisk arbeid med barn og unge med autisme? har vi i det foregående kapittelet 

presentert og drøftet resultatene fra denne undersøkelsen, i lys av teori og dokumentert 

forskning. Slik vi har vært inne på, finnes det flere aspekter ved det å ha diagnosen autisme, 

og det er store individuelle forskjeller. Likevel, er det noen aspekter som er gjentagende i 

resultatene; kommunikasjon og det sosiale, angst og depresjon, samt ulike utfordringer som 

spørsmål i forhold til den praktiske gjennomføringen, økonomi, allergi og frykt. I forkant av 

undersøkelsen forespeilet vi oss både positive og negative holdninger til bruk av hund i arbeid 

med barn og unge med autisme. Dette er begrunnet i to faktorer. For det første anså vi dette 

som et ganske ukjent tema, noe som kan bidra til en skepsis, men samtidig til en positiv 

holdning hos de som arbeider med dette. Samtlige av informantene anser bruk av hund som 

en positiv mulighet for den enkelte med autisme, og som en mulig gjennomførbar 

intervensjon. De ser muligheter innenfor flere aspekter, som kommunikasjon og sosialisering, 

men også at det finnes ulike utfordringer i forhold til det praktiske arbeidet, slik som trening 

av hundene, dyrevelferd, økonomi, allergi og frykt. Likevel anser informantene de mulige 

utfordringene som overkommelige og som en mindre hindring for å gjennomføre et slikt 

tiltak. Samtlige av informantene anser dyreassistert intervensjon som er styrt utenfra som det 

ideelle. Årsaken til dette er for det første dyrevelferd, hvor fungeringsevnen og den psykiske 

helsen til den enkelte ble drøftet. For det andre vil intervensjonen da foregå under bestemte 

forutsetninger, og utføres av profesjonelle slik at det er større mulighet for positive resultater 

og videre evalueringer. 

Denne undersøkelsen har bidratt til en dypere innsikt i autismespekterforstyrrelser og 

dyreassisterte intervensjoner. Bruk av hund er ikke egnet hos alle barn og unge med autisme, 

men kan bidra positivt hos noen, både innen kommunikasjon, sosialisering, angst og 
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depresjon. Det finnes ulike utfordringer til dette arbeidet, på lik linje som det finnes 

utfordringer til andre typer arbeid, men som nevnt over, anså informantene utfordringene som 

mindre problematiske. Informasjonen og resultatene fra informantene underbygges også med 

de tidligere forskningsresultatene vi har presentert. Også disse påpeker de positive 

virkningene bruk av hund kan ha, ikke bare i forhold til barn med autisme, men også for eldre, 

mennesker med ulike funksjonshemninger og mennesker med psykiske lidelser. 

Som tidligere nevnt har spesialpedagoger et utfordrende arbeid, og kanskje spesielt når det 

gjelder å tilrettelegge for tiltak i arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser. 

Når en skal prøve ut ulike tiltak i arbeid med disse barna, er det viktig å ha kunnskap om 

hvilke intervensjoner som er tilgjengelig. Hvis en ser på intervensjonstilbud i arbeid med 

mennesker med autisme i for eksempel USA, er dyreassistert intervensjon et mulig alternativ. 

Vi kan derfor anta at hvis det er tilgjengelig tilbud i andre land, burde det også kunne være 

mulighet for å bli et alternativ i Norge også. Dyreassistert spesialpedagogikk kan ses på som 

positivt og gunstig for det enkelte barnet med autisme, men også for menneskene rundt 

barnet. Dette på grunnlag av at en positiv virkning kan bidra til bedre sosial fungering, bedre 

kommunikasjon og mindre angst og depresjon, som igjen vil kunne innvirke positivt på 

mennesker som befinner seg i den enkeltes omgangskrets.    

5.2 Metode 
I denne undersøkelsen har vi vært to medstudenter som har arbeidet med alle de ulike 

aspektene som en slik undersøkelse innebærer. Fra valg av aktuell teori til tolkning, 

presentasjon og drøfting av resultater. Samarbeidet har fungert meget bra og vi har sørget for 

at begge til enhver til har hatt god innsikt på samtlige områder i oppgaven. På den annen side 

er det alltid en utfordring når det er to som arbeider sammen, men vi ser på dette samarbeidet 

som positivt da det har bidratt til diskusjon som igjen har bidratt til å se ulike aspekter av de 

forskjellige temaene. 

Som nevnt, er det i denne studien benyttet fem validitetskategorier; deskriptiv validitet, 

fortolkningsvaliditet, teoretisk validitet, generaliseringsvaliditet og evalueringsvaliditet 

(Maxwell, 1992). Tidligere er det gjort rede for hvordan trusler mot validitet er imøtekommet 

i undersøkelsen, men, som i alle undersøkelser, er det naturlig å stille spørsmål som; kunne 

noe vært gjort annerledes for å styrke validiteten? I så fall: hva? Under transkribering og 
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analyse av materialet, innså vi at vi kunne stilt flere tilleggsspørsmål under intervjuene. Vi 

kunne gått mer inn i hvert enkelt tema, slik som det sosiale, kommunikasjon, angst og 

depresjon. Ved å gjøre dette ville vi muligens fått mer konkret informasjon om hvert tema, 

noe som ville bidratt til å styrke den deskriptive validiteten i undersøkelsen. På den annen side 

var det vanskelig å se dette før etter gjennomføringen av det siste intervjuet, da det var først 

da vi så en klar sammenheng mellom informasjonen vi fikk gjennom intervjuene. Et annet 

aspekt er områdene de ulike informantene hadde erfaring fra. Deres ulike erfaringer bidro til 

en interessant analyse og tolkning av resultater når vi så den likheten som lå i informantenes 

utsagn i resultatene. Samtidig skapte undersøkelsen en bredde på grunnlag av informantenes 

ulike bakgrunner.  

Dalen (2011) hevder at antall informanter man trenger er avhengig av hvor mange som trengs 

for å finne ut det man ønsker. Denne undersøkelsen har hatt nok informanter til å belyse 

temaet slik vi ønsket i utgangspunktet, men for få informanter til å kunne generalisere. 

Samtidig er det, som nevnt under kapitlet som omhandler metode, mer aktuelt med overføring 

enn generalisering i kvalitative undersøkelser (Kleven, 2011). I forkant av denne 

undersøkelsen benyttet vi teori og forskningsresultater på det aktuelle området, bruk av hund i 

et arbeid med barn og unge med autisme, samt områder som dyreassistert intervensjon 

generelt. I tillegg har empirien i denne undersøkelsen en bredde som strekker seg fra 

dyreassistert intervensjon på forskningsnivå til dyreassistert terapi i praksis, og deretter til 

erfaring fra arbeid med barn og unge med autisme. På denne måten kan en si at teori og 

dokumentert forskning fra andre områder er overført til denne undersøkelsens fokusområde, 

og deretter sett i sammenheng med empiri fra både andre områder samt det aktuelle området 

direkte. Dette kan igjen legge et grunnlag for videre forskning på muligheter ved bruk av 

hund i arbeid med barn og unge med autisme. Hva slags refleksjoner vi har vedrørende videre 

forskning vil bli presentert nedenfor. 

5.3 Videre forskning 
Som pilotstudie innebærer denne undersøkelsen et forskningsformål, hvor formålet er å gi 

nye, faglige bidrag som kan være grunnlag for videre forskning på området (Befring, 2007). 

Det ville vært interessant med videre forskning på dette temaet, hvor man kunne tatt med flere 

aspekter som er unnlatt i denne undersøkelsen. Eksempelvis vil intervju med barn og unge 

med autisme, hvor en slik intervensjon er gjennomført, bidra til økt kunnskap på området. 
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Den enkeltes erfaringer og synspunkter vil være viktige i en vurdering og evaluering av en 

slik intervensjon. Videre kan en undersøkelse av hvordan en slik dyreassistert intervensjon i 

arbeid med barn og unge med autisme fungerer i praksis, bidra til å styrke en påstand om dette 

som en mulig intervensjon. Et konkret tilfelle som kunne blitt fulgt opp som en case-studie 

ville hatt fordeler ved at en kunne fulgt et barn med autisme gjennom hele 

intervensjonsprosessen. Ettersom diagnosen er individuell og varierende, ville det vært 

vanskelig å generalisere, men det kunne likevel gitt indikasjoner på hvordan en slik prosedyre 

lar seg gjennomføre i Norge. 

Alle barn og unge med autismespekterforstyrrelser er like forskjellige som barn og unge 

forøvrig. Gode lærings-, utviklings- og livsvilkår er noe alle barn har krav på. Som 

spesialpedagoger ser vi det derfor som vår plikt å kunne forebygge og tilrettelegge for disse 

kravene. Vi ser derfor på det å tenke nytt, og finne mulige løsninger som kan bidra til et best 

mulig liv for den enkelte, som en del av vår oppgave innenfor fagfeltet. Vi håper denne 

studien kan være et bidrag til dette. 
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Vedlegg 1, Intervjuguide 
Intervjuguide i forbindelse med masteroppgaven Dyreassistert Spesialpedagogikk  

Innledning 

• Forklare hensikten med intervjuet og hva vi er interessert i å få mer informasjon om. 

Anonymitetsbeskyttelse 

• Ingen informant vil bli gjenkjent. 

• Ingen andre får lytte på opptaket. 

Spørsmål 

• Dyreassistert intervensjon generelt 

- Kan du si litt om hva slags erfaringer og tanker du har vedrørende dyreassisterte 

intervensjoner?(I forbindelse med terapi, skole, privat m.m.). 

 

• Dyreassistert intervensjon og autisme 

- Har du erfaring med bruk av hund, eller eventuelt andre dyr, i et arbeid med barn 

og/eller unge med autisme? 

- I såfall: Hva slags erfaringer? 

- Hva slags tanker har du om det å bruke hund i et arbeid med barn og unge med 

autisme? 

- Hva slags muligheter tenker du denne typen arbeid kan ha for barn/ungdom med 

autisme?  

- Hvilke utfordringer tenker du dette kan innebære?  

- Hva slags muligheter kan du tenke deg det finnes vedrørende dette temaet i Norge? 

- Hva slags mulige utfordringer tenker du rundt dette? 
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Vedlegg 2, Informert samtykke 
          Oslo …../….. 2012 

Informert samtykke i forbindelse med masteroppgaven Dyreassistert Spesialpedagogikk. 

Hva opplysningene skal brukes til 

Som 2.-års studenter ved masterprogrammet i Spesialpedagogikk, med fordypning i 

psykososiale vansker på Universitetet i Oslo, er vi to studenter som sammen har valgt å skrive 

om dyreassistert spesialpedagogikk. Problemstillingen i masteroppgaven er; Hvilke erfaringer 

har blitt gjort med hund brukt i forhold til arbeid med barn/ungdom med autisme? Med dette 

ønsker vi å få innblikk i hvordan arbeidet gjøres i praksis, hvordan det har fungert, og om 

bruk av hund kan gjøre hverdagen bedre for barn/ungdom/voksne med autisme, og hvilke 

utfordringer som finnes. Masteroppgaven omhandler bruk av hund i arbeid med barn/unge 

med autisme. I denne forbindelse vil vi intervjue personer som enten har erfaring fra denne 

type arbeid, eller som har meninger og tanker rundt denne typen arbeid.  

Informasjonen vi innhenter ved samtaler/intervju med informanter vil bli benyttet for å belyse 

dette området.  

 

Opplysningene 

Opplysningene vil være anonymiserte. Ingen personopplysninger vil fremkomme under 

arbeidet med oppgaven eller i det ferdige produktet. Under arbeidet av oppgaven vil 

nødvendige opplysninger som telefonnummer og navn på informanter lagres forsvarlig og 

uten innsyn av andre. Slike opplysninger vil kun lagres i den tid det er nødvendig for å 

gjennomføre formålet med prosjektet. Dato for prosjektslutt: 01.06.2012. 

Samtykket kan når som helst trekkes tilbake 

Uansett årsak kan du som informant når som helst trekke deg fra prosjektet. Ønsker du å 

trekke deg, krever dette ingen årsak eller forklaring, og vil ikke få noen negative 

konsekvenser for deg.  

Nedenfor finner du opplysninger dersom du ønsker å komme i kontakt med oss. 

Marte Sjøvold Eikås   Tlf: 91 62 62 43  Mail: martesei@student.uv.uio.no 
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Kirsti C Kielbasa-Klevanger Tlf: 95 74 75 16  Mail: kirstick@student.uio.no 

Veileder: Peer Møller Sørensen Tlf: 22 85 81 44 Mail: p.m.sorensen@isp.uio.no 
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Vedlegg 3, Tillatelse NSD 

Norsk samfunnsvitenskapeli g datatjeneste AS
NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES

Peer Møllet Sørensen
Institutt for spesialpedagogikk
Universitetet i Oslo
Postboks 1140 Blindern
0318 OSLO

Harald Flårfagres (late 29
N-5007 Bergen

NOrway
Tel 14.7-55582| l/
Fax +47-55 58 96 50

nsd@nsd.urb.no
www nscl.uib no

Org nr 985 321 884

PA MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi viset til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 02.02.201,2. Meldingen gjelder prosjektet:

29666 Dyreassistert spesialpedagogihk
Bebandlingsansaarlig (Jniversitetet i Oslo, aed institusjonens mterste leder
Daglig ansvarlig Peer Møller Sørensen
Student Mørte Siwold Eikås

Personvernombudet hat r,'urdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er meldepliktig i
henhold til personopplysningsloven $ 31. Behandlingen tilftedsstiller kravene i personopplysningsloven.

Petsonvernombudets r,'urdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tåd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, kotrespondanse med ombudet, evenruelle kommentarer samt personopplysningsloven og
heiseregristedoven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang.

Det gjøtes oppmerksom på at det skal gis ny meldrng dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for petsonvetnombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget skjema,
http:/ /www.nsd.uib.no/petsonvem/forsk stud/skjema.html. Det skal også gis melding etter tre år dersom
prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig t_il ombudet.

Petsonvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http: / /www.nsd.uib.no /personvetn /prosiektoversikt.jsp.

Petsonvetnombudet vil ved prosjektets avslutning, 01..06.2072, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.

Vår dato: 08.03.201 2

T'LBAKEMELDING

Vår rcf:29666 I 3 / LT Deres datol Deres ref

er.A-rt./
Lis Tenold
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Lis Tenold tlf: 55 58 33 77
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Fra: Lis Tenold 
Til: martesei@student.uv.uio.no, kirstick@student.uv.uio.no, p.m.sorensen@isp.uio.no 
Tittel
: Prosjektnr: 29666. Dyreassistert spesialpedagogikk 
Dato: 2012-03-13 11:04 
 

   
Hei  
 
Viser til telefonsamtale med Kirsti Charlotte Kelbase-Klevanger i dag  
13.02.2012.  
 
Vi registrerer at hun er prosjektstudent på lik linje med Marte Sjøvold  
Eikås og godkjenningen av prosjektet gitt 08.03.2012 også omfatter henne.  
 
Vennlig hilsen  
Lis Tenold  
 
Lis Tenold  
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