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Till föräldrar 
 
Om Freja 

Freja är snart två år. Det bästa hon vet är att leka med barn och 
bollar samt springa i skogen. Hon älskar köttbullar och skinka 
men ogillar regn. Om det regnar stannar hon gärna inomhus. 
Freja är en Australian labradoodle, vilket är en blandning 
mellan pudel och labrador. Fördelen med dessa hundar är, 
förutom att de älskar barn och är lättlärda, att de inte fäller 
och att många pälsdjursallergiker således klarar dem. 

Om Maria 

Jag heter Maria Kvickström Enquist och är sedan 19 
år tillbaka legitimerad grundskollärare och 
undervisar just nu i textilslöjd. Jag bor i Sigtuna med 
min man, två barn och Freja. 

Skolhundspraktik 

Nu går Freja och jag en vård- och skolhundsutbildning på Vårdhundskolan 
som driver utbildning i Skåne, Göteborg och Uppsala. Detta är Sveriges ledande utbildning 
med hårda kvalitets- och säkerhetskrav. Freja har blivit lämplighetstestad för att komma in på 
utbildningen. För att bli godkända som vårdhundsteam behöver vi, förutom godkänd teori, även 
många timmars praktik. Vi beräknas bli ett certifierat skol- och vårdhundsteam i juni 2020. 

Så här tänker vi att ett skolhundsbesök ser ut: 

Förslag på hur man kan arbeta med skolhund 

 Matte/ordtävlingar med tärning, kortspel, bilder, et cetera 
 Studieaktiviteter där hunden sitter med och eleven får ”berömma” hunden med godis 

för att den har lyssnat/suttit still när eleven har läst en sida/räknat ett visst antal tal etc. 
 Muntliga övningar där fokus ligger på hunden istället för på eleven, t. ex. genom ett 

album med bilder på hunden eller kanske böcker om hundar. Detta samtal kan även 
innehålla engelska om det är engelska som ska tränas. 

 Eleven får göra tricks med hunden 
 Promenader där eleven håller i ett koppel och jag håller i ett. 
 Pälsvård 
 Gos och avslappning 
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Eleven möter upp Freja och mig i ett grupprum på skolan.  Sedan får barnet bekanta sig med 
Freja. Ett möte tar mellan 15 och 45 minuter. Tiden ökas successivt under Frejas praktik. I slutet 
av varje besök skriver vi i en dagbok om vad som har gått bra och vad vi är nöjda med. Det är 
viktigt att uppmärksamma allt positivt! 

Allmän information om användandet av skolhund 

Lärare och speciallärare använder skolhund med elever för att  

 Minska stress 
 Stödja koncentrationsförmåga och fokusering på uppgifter 
 Förbättra förmågan att ta emot och bearbeta information 
 Minska oro/tankar kring misslyckande 
 Ge incitament för socialt accepterade beteenden 
 Uppmuntra uthållighet och socialt acceptabla beteenden vid motgångar 
 Förbättra självkänsla genom att inse at hunden lyssnar och samarbetar 
 Väcka intresse för att vilja lära sig nytt och lära mer. 

Viktigt att veta 

En vårdhund arbetar alltid tillsammans med sin förare, varvid de 
benämns som vårdhundsteam. Hunden behöver omcertifieras 
vartannat år för att säkerställa att kraven efterlevs. Hunden 
arbetar alltid kopplad och nybadad med allergischampoo (som 
binder allergener, www.allergenius.se ).Vi arbetar i eget rum och 
gör rent på golvet efter oss med svabb och rengöringsmedel. 

Lagar och regler 

Vårdhundskolan uppfyller och leder utvecklingen av de krav 
som ställs i SIS nationella standard för utbildning av 
vårdhundsteam, SS, 8760 00, samt krav i den internationella 
organisationen Animal assisted intervention international, 
AAII.  Vårdhundsteamet arbetar även efter Statens 
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om 
förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien för att förhindra 
spridning av zoonoser och andra smittämnen. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Maria Kvickström Enquist 

leg. Grundskollärare, förstelärare samt vårdhundförare under utbildning 
Steningehöjdens skola 

maria.kvickstrom@edu.sigtuna.se 
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