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Hundassisterad pedagogik – att använda djur som 
pedagogiskt verktyg i skola och andra pedagogiska 
miljöer. 

Forskning visar att användande av djurassisterade 
interventioner i olika miljöer som exempelvis skola, 
vård och omsorg visar att barn har lättare att utveck-
la sin empatiska förmåga, de får lättare till att skapa 
sociala relationer samt att viljan till motivation och 
aktivitet ökar.  

Utbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som 
kan verka som pedagogiskt hundteam. Hundteamet 
hänsyftar till att verka som stöd, motivation, 
uppmuntran, aktivitet och sällskap där pedagogiska 
inslag ligger i fokus.

Efter genomförd utbildning ska teamet kunna 
genomföra besök samt att föraren ska kunna agera 
som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda 
situationer och fara.

Förkunskapskrav: 
Besökshundsexamen, lämplighetstest med barn. 
Utbildningen utförs samtidigt eller efter påbörjad/
genomförd vård- och terapihundsutbildning.

Utbildningen är en kombinationsutbildning i 
form av fysiska träffar, träning av hund och litter-
aturstudier på distans samt arbetsförlagd praktik.  
På våra fysiska träffar arbetar vi direkt med olika 
barngrupper under handledning av instruktör. 

Hundassisterad pedagogik - HAP
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Fadderhunden - övningar kopplat till läroplanen
Detta koncept är specialkonstruerat av Svenska Ter-
apihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept 
som bygger på att utveckla barns empati, respekt 
och ansvar för djur och natur. I konceptet innefattas 
övningar kopplade till läroplanen, sagobok, målar-
blad, blanketter och material framtaget för ett pro-
fessionellt  upplägg gällande säkerhet, allergier och 
arbetsmiljö.

Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och 
flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksam-
heter och formas efter gruppens/individens behov. 
Konceptet är varumärkesskyddat hos PRV.

R.E.A.D - Läshund 
Vi är nordens första utbildningsarrangör som utbil-
dar R.E.A.D. Förkortningen står för Reading Educa-
tion Assistance Dog. LÄSHUND med andra ord. Vi 
utbildar hundteamen i lässtrategier samt ett färdigt 
koncept i att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse. 
Vid examen får man id-handling från USA.

1 st lämplighetstest med barn
4st  seminariedagar 
1 st diplomeringsdag
15 verksamhetsförlagd utbildning 
100h orts oberoende utbildning

- Fadderhund konceptet med licens
- R.e.a.d/Läshund - licens från USA
- Arbete med hunden som pedagogiskt verktyg 
- Arbete med barn med funktionsnedsättning
- Arbete med barn i grupp och enskillt
- Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdom
- Motivationsarbete
- Lösningsinriktad pedagogik
- Lässtrategier - en läsande klass
- Hundrädsla, säkerhet, allergi
- Riskanalys

Praktiskt och teoretiskt prov baserat på 
utbildningens teoretiska och praktiska delar 
skall utföras för godkänd examen. 
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