MAJA

– en Social Tjänstehund
Att vi kan använda våra labradorer till allt möjligt vet vi ju redan, men jag tror inte det är så

många som vet vad en Social Tjänstehund utför för arbete. Att hundar kan göra nytta i vården
har på senare år blivit allt mera känt. Internationellt, och då främst i England, Frankrike, Japan
och USA, har man sedan flera decennier använt hundar för att påverka människors hälsa, och
även i Sverige börjar man inse värdet av djur i vården. Forskning i ämnet bedrivs flitigt i världen över, i Sverige pågår många studier och på flera håll i landet används hundar dagligen i
fasta verksamheter.
TEXT : KRISTINA BERGHÄNEL

I Sverige ﬁnns ett fåtal utbildningsinstanser varav
en av de större är Svenska Terapihundskolan. Hundarna och hundförarna som klarar av dessa utbildningar erhåller legitimation som Terapihundsekipage, hundarna får status som sociala tjänstehundar med tillhörande tjänstetecken och diplom. Momenten som ingår i utbildningen är väl beprövade i

beﬁntliga verksamheter världen över. Ekipagen som
certiﬁeras är noggrant testade och tränade för att
klara stressade och pressade situationer. Hundarna
skall kunna hantera plötsliga vredesutbrott, tåla att
någon tar hårt i dem eller skriker, vara lyhörda för
otydligt tal och svårtytt kroppsspråk, kunna stimulera en håglös och deprimerad person, lugna en
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överaktiv eller orolig, motivera en initiativlös till
aktiviteter.
En terapihunds användningsområden kan vara:
 Öka verbal och social interaktion i en grupp
(skolan)
 Öka koncentrationsförmågan
 Minska kognitiva störningar
 Utveckla reaktionsförmågan
 Öka självförtroendet
 Minska ångest och oro
 Lindra depression
 Förbättra långtids och korttidsminnet
 Förbättra, utöka ordförråd, talmöjligheter
 Förbättra uppfattning/koncept, så som storlek, färg och form
 Öka motivationen
 Öka viljan att vara inkluderad i gruppaktiviteter
 Öka viljan att interagera med andra
 Förbättra styrka, rörlighet och balans
 Förbättra ﬁnmotoriken
 Öka koncentrationen och minska övervikt
Som ni förstår kan de här hundarna arbeta på olika vårdinrättningar, ute i samhället och med både
gamla och unga samt även med dem med fysiska
handikapp.
Jag hade förmånen att bli inbjuden till Torslandaskolan årskurs 6–9 där Maja, som i stamtavlan
heter Mambrinos Meadow, jobbar i en skolklass
med ungdomar som har lite olika diagnoser. En del
kan ha ADHD, de ungdomarna har en bristande
koncentrationsförmåga, dålig impulskontroll och
hyperaktivitet. Deras vanligaste symptom är:
 Uppmärksamhetsproblem – svårt med koncentration, lätt att bli uttråkade, svårt att slutföra saker.
 Impulsivitet – svårt att hantera ostrukturerade situationer, starka och svårkontrollerade
känsloreaktioner.
 Överaktivitet – svårt att varva ner men också
perioder av passivitet. Hos barn yttrar det sig
fysiskt, medan vuxna kan bli rastlösa och få
sömnproblem.

Solveig Wahlström pratar hundvård med en av
eleverna.

Aspergers syndrom: Personer med Aspergers syndrom har svårt att vara tillsammans med andra
människor, att prata med dem och förstå vad de
känner och menar.
Aspergers syndrom är likt autism, men personer
med Aspergers syndrom förstår lika mycket som
andra. Det gör oftast inte personer med autism.
Autism: Människor med autism har svårt att vara
tillsammans med och prata med andra. De har
svårt att förstå vad andra gör och varför de gör som
de gör. Barn med autism kan ha svårt att fantisera
och hitta på lekar. Autism är en funktionsnedsättning som personen har hela livet. Många vill bara
äta särskild mat, är extra känsliga för ljud och lukter
och kan ha svårt att sova på nätterna.
Social fobi: karaktäriseras av att känna obehag eller rädsla i eller inför sociala situationer. Social fobi
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Intresset är på topp när Solveig visar hur hon klipper klorna på Maja. I förlängningen handlar det om att
försöka relatera tillbaka till eleverna själva, d v s poängtera hur viktigt det är att sköta sin hygien m m.

sätter barnen som vill hälsa på henne sig med sin
stol vriden från bänken ut mot gången, och vill de
inte hälsa då sitter de som vanligt med benen under
bänken. Maja vet att då låter man dem vara i fred.

ﬁnns i två olika former, generell social fobi och speciﬁk social fobi. I den generella typen upplever individen ångest i närvaro av andra människor, i den
speciﬁka typen uppkommer ångestreaktionerna
vid vissa situationer, till exempel då personen skall
hålla ett föredrag.
I klassen Maja arbetar i ﬁnns det femton ungdomar, sex lärare (varav två har specialpedagogik
i sin utbildning), tre assistenter och så Maja med
sin matte Solveig Wahlström. När Solveig frågade
om jag ville komma och hälsa på Maja och hennes
kompisar i skolan för att se vad de gjorde, så blev
jag både stolt och glad. Fröken, Elisabeth Sjöholm,
hade noga förberett ungdomarna på att jag skulle
komma och de hade tränat på att låta sig intervjuas.
Man kan säga att Maja jobbar efter pedagogen John
Deways begrepp ”learning by doing” . Maja är en
gång i månaden i helklass och en gång i månaden så
följer några av ungdomarna med Maja och Solveig
på utﬂykt. Maja kan också jobba med att hjälpa ett
barn som har svårt att komma till skolan genom att
gå hem och hälsa på och sedan kanske de kan ta en
promenad och så småningom kan promenaden gå
till skolgården osv. När Maja är inne i klassrummet

Lycka är att få hålla själv i kopplet.
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Maja att gå ﬁnt vid sidan. Vi hälsade också på mina
hundar som de tyckte var ﬁna. När jag berättade att
min dotter hade en labrador som hette Hebbe och
som ofta varit på utställning tillsammans med Maja
eftersom de vara ungefär lika gamla, så tvivlade de
inte en sekund på vem som vunnit.
I vår kommer de här ungdomarna att få följa Maja
när hon skall bli mamma och det kommer med all
säkerhet att bli en väldigt speciell upplevelse, det
vet vi ju alla.
Jag blev lite lycklig över att få träffa de här ﬁna
ungdomarna och höra dem berätta om sina upplevelser med Maja och vad hon betydde för dem. Jag
ﬁck också en hel del berättelser om andra djur de
träffat, ägt eller på annat sätt kände. Jag blev också
glad över rektor Peter Fröbom, som vågar prova nya
arbetssätt, och för att lärarna och assistenter som
jobbade i klassen verkligen utstrålade en entusiasm
för arbetet med ungdomarna. Ungdomarna är förstås väldigt tacksamma att de kan gå i en sån här
klass där man ﬁnner ovanliga lösningar på de problem som kan uppkomma.

annons

Även hundar måste borsta håret.

De lär sig hur man sköter en hund såsom pälsvård,
klippa klorna och göra rent öronen. Maja kan sammanföra några som egentligen inte är kompisar i ett
gemensamt projekt, en händelse eller utﬂykt. En av
ungdomarna hade varit hundrädd i början, men nu
tycker han att Maja är något bland det ﬁnaste som
ﬁnns.
De berättade för mig att de hade haft födelsedagsfest för Maja när hon fyllde tre år och nu när hon
skulle fylla fyra i februari så planerades det för ny
fest.
Med Maja har ungdomarna förstått att de kan
hjälpa Maja genom att träna henne och sköta om
henne så att hon mår bra, vilket ju är väldigt bra för
självkänslan när barnen förstår att de är behövda
och nyttiga.
När de är ute med Maja tränar de apportering och
ibland grillar de korv, vilket naturligtvis Maja också
uppskattar, hon är ju en labrador. Mig visade de när
vi tog en promenad i omgivningen hur de kunde få
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