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Forord 

De siste fire årene har vært en ubeskrivelig reise full av nye inntrykk og opplevelser. Arbeidet 

med bacheloroppgaven har vært både givende og krevende, der hele følelsesregisteret har 

vært i virksomhet. Samtidig har jeg tilegnet meg mye ny og inspirerende kunnskap. 

 

Jeg vil herved få takke alle som har heiet på meg gjennom hele utdanningsløpet. En stor takk 

til ledere og kolleger som har vist forståelse og tilrettelagt for at det har vært mulig å utføre 

studiene på en god måte. Kjæresten min fortjener en stor takk for sine uttalte og velmenende 

utspill om at studiene kommer først. Det samme gjelder for datteren min, Lucas hund og øvrig 

familie som har kommet med motiverende og støttende tilbakemeldinger underveis i løpet. 

Jeg vil også rette en stor takk til Lars som har vært en god metaforisk veileder på denne 

avsluttende oppgaven, med sine tydelige tilbakemeldinger og motiverende glimt i øyet.  

Sist men ikke minst …  

Kjære kollega og veileder Stine.  

Takk for all støtte i disse fire årene. Dine ærlige tilbakemeldinger, stunder med drøfting og 

motiverende pep talk har vært gull verd. Du har vært en helt fantastisk veileder. Tusen takk!  

 

 

 

 

Jeg skuer ut i verden 

og ser hvor solen lyser, 
hvor stjernene de tindrer, 
hvor stener rolig hviler, 

hvor planter livfullt vokser, 
hvor dyr som føler, lever, 
hvor mennesket, besjelet 
på jord gir ånden bolig; 

 
Rudolf Steiner (1861-1925) 
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1.Innledning 

Se for deg en gutt som sitter på huk og strekker begge armene ut mot en ku som står i 

luftegården utenfor fjøset. Så kommer kua rolig frem og plasserer hodet forsiktig i gropen 

som gutten har formet med hendene sine, før de møtes ansikt til ansikt og smelter sammen i 

noe som fremsto for meg som et magisk møte i det sympatiske. Et ikke-dømmende samvær, 

uten ord eller tanker for annet enn tilstedeværelsen i øyeblikket, og som senere skulle vise seg 

å ha stor betydning for gutten og hans kontakt med omgivelsene.  

 

Observasjonen ovenfor og flere lignende hendelser har vært med på å vekke interessen min 

for å skrive om temaet som tar for seg flere sider ved relasjonen mellom menneske og dyr. 

Dette vil jeg komme nærmere inn på i drøftingsdelen av oppgaven, der jeg relaterer egne 

opplevelser til de teoretiske tilnærmingene.  

 

1.1 Valg av tema og problemstilling 

Helt siden jeg var barn har det betydd mye for meg å være sammen med dyr. Samtidig tror jeg 

denne erfaringen har hjulpet meg til å utvikle sosiale og relasjonelle egenskaper, som empati, 

medfølelse og omsorg for omverdenen. Jeg har også erfart at denne formen for samspill har 

fungert som brobygger i prosessen med å danne nye vennskap, i tillegg til å være en arena der 

læring, mestring og selvstendiggjøring kan finne sted. Som voksen har jeg ofte fundert på hva 

det er som gjør at jeg opplever samvær med dyr som berikende for egen eksistens, hvilke 

krefter som spiller inn, og hvordan man kan benytte denne kunnskapen i sosialt, terapeutisk 

og pedagogisk arbeid med barn og unge med utviklingshemning.  

 

Inspirasjonen til å skrive om temaet ble forsterket etter å ha avholdt sosialterapeutisk praksis 

ved Stiftelsen Grobunn på gården Frenning Vestre i Stange kommune, samt kompletterende 

praksis ved Søndre Aas Gård og Miljøsenter i Søndre Nordstrand Bydel. Der fikk jeg 

observere samhandling mellom barn og unge med særskilte behov og dyr på nært hold, noe 

historien i begynnelsen av innledningen vitner om. Den spesielle iakttakelsen og påfølgende 

hendelser, fikk meg til å undres over hvordan samspill med dyr kan være verdifull i 

helsefremmende arbeid, samt i utviklingen av sosiale ferdigheter og mellommenneskelige 

relasjoner.  
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I det antroposofiske menneskebildet fremheves den friske kjernen og potensialet som finnes i 

et hvert menneske som helt essensielt. Man skal med andre ord se mulighetene som finnes hos 

den enkelte, fremfor å konsentrere seg om "de synlige" begrensningene. Hos barn og unge 

med utviklingshemning handler det om å finne frem til måter som skaper engasjement for 

læring og utvikling, fra det å gripe, til det å bli grepet, for så å begripe. Dette kan gjøres ved 

variert undervisning, samt tilrettelagt aktivitet der man henvender seg til det handlende og det 

følende i mennesket, blant annet gjennom bevegelse, gode sanseinntrykk og relasjonell 

samhandling. Den antroposofiske beskrivelsen av menneskets fysiske, sjelelige og åndelige 

dimensjoner, samt tilknytning til naturen har gitt meg en utvidet forståelse for hva som 

foregår mellom menneske og dyr, spesielt hvis dette mennesket har en utviklingshemning.   

 

Med bakgrunn i disse refleksjonene har jeg valgt å bruke begrepene Salutogenese & 

Opplevelse av sammenheng (OAS), Dyreassisterte intervensjoner (DAI)», samt Det 

antroposofiske menneskebildet som konseptuell ramme for oppgaven. Problemstillingen er 

tuftet på et personlig og faglig grunnlag og lyder som følger: 

 

Hvordan kan samhandling med dyr bidra til å fremme utvikling hos barn og unge med 

utviklingshemning? 

 

1.2 Avgrensning og begrepsavklaring 

Dyreassisterte intervensjoner (DAI) benyttes gjerne i helsefremmende og sosialt arbeid med 

mennesker i alle aldre, enten man har en diagnose eller ei. I denne oppgaven har jeg imidlertid 

valgt å konsentrere meg om barn og unge med utviklingshemning. Det vil si barn og unge 

med ulike kognitive, sosiale og/eller fysiske utfordringer (NAKU, 2021). Når det gjelder den 

salutogene teori, vil jeg hovedsakelig ta for meg begrepet som omhandler opplevelse av 

sammenheng (OAS).  

 

1.3 Presentasjon av litteratur  

Oppgaven består i hovedsak av faglitteratur fra rapporter, studier, bøker og artikler. For å 

belyse utfordringer og behov knyttet til barn og unge med utviklingshemning har jeg blant 

annet brukt flere artikler fra boken Spesialpedagogikk av Befring, Næss & Tangen (red) 

(2019). Når det gjelder særinteresser har jeg valgt å bruke en artikkel fra Nils Kaland (2010) 

som heter Jeg elsker lokomotiver. Professor Kaland har lang erfaring med arbeid relatert til 
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barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser. Han har også skrevet en artikkel om DAI 

og autisme (Kaland, 2015). Kalands teoretiske tilnærminger omhandler barn og unges 

opplevelser knyttet til DAI og særinteresser, noe jeg tenker er essensielt for oppgaven. 

 

I kapittelet som omhandler DAI, har jeg også hentet inspirasjon fra Bente Berget, Elisabeth 

Krøger & Anne Brita Thorød (red) sin samling av artikler om samspill mellom dyr og 

mennesker fra boken Antrozoologi (2018). Berget har mange års erfaring som forsker og har 

skrevet en rekke fagartikler. I denne oppgaven har jeg også valgt å ta med empiriske data fra 

et prosjekt hun utførte ved Vidaråsen Landsby i 1989. Mye av faglitteraturen som er knyttet 

til samhandling med dyr, er ellers hentet fra Håndbok i dyreassisterte intervensjoner, der 

professor Aubrey H. Fine har satt sammen fagstoff fra anerkjente internasjonale kilder. Boken 

tar for seg ulike perspektiver ved DAI, med fokus på vitenskapelig forskning, samt empiriske 

undersøkelser knyttet til forståelsen av relasjonen mellom dyr og menneske. De teoretiske 

perspektivene i boken var særlig viktige i arbeidet med å dokumentere overenstemmelser og 

bredden av konsekvensene som følger av å bruke DAI i arbeid med barn og unge med 

utviklingshemning (Fine (red), 2015).   

 

Som inspirasjonskilde for å belyse ulike elementer i den salutogene teori, har jeg valgt å bruke 

Aaron Antonovsky sin bok Helsens mysterium (2018), samt Haikerens guide til Salutogenese 

av Bengt Lindstrøm & Monica Eriksson (2015). Her vil jeg trekke frem begge kildene som 

særlig viktige for å forstå de ulike elementene i teorien. For å beskrive det antroposofiske 

menneskebilde har jeg latt meg inspirere av Rudolf Steiners egne bøker som Kunsten å 

undervise (2019), Almen menneskekunnskap som grunnlag for pedagogikken (2008), Det 

helsepædagogiske kursus (2007), Barnets oppdragelse (2006), samt Teosofi (2005). Når det 

gjelder Steiners sanselære, har jeg i all hovedsak benyttet meg av Albert Soesman bok De tolv 

sanser. Sjælens porte (2021), Karl Königs Sinnesutvecling och kroppsupplevelse (2000), samt 

Willi Aeppli sin bok Menneskets sanser. Hvordan kan de pleies (2003). Jeg har også benyttet 

meg av Steinerskolens læreplan (2020), samt to artikler av Arve Mathisen og annen relevant 

faglitteratur. I tillegg har jeg valgt å dele egne opplevelser og erfaringer i drøftingsdelen, der 

dette kan bidra til å tydeliggjøre sentrale poeng.  
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1.4 Oppgavens oppbygning 

I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for hvordan barn og unge med utviklingshemning kan ha 

nytte av dyreassisterte intervensjoner, basert på en praktisk salutogen tilnærming og et 

antroposofisk menneskesyn. Som metode for dette bruker jeg hovedsakelig litteraturstudier. 

Oppgavens oppbygning er utarbeidet med tanke på struktur og leservennlighet. Jeg har derfor 

valgt å gå fra det generelle til det spesielle istedenfor å blande temaene underveis i teoridelen. 

Av samme grunn har jeg valgt å introdusere antroposofien som siste tema i teoridelen. I 

praksis betyr det at kapittel 2. er viet til barn og unge med utviklingshemning, der jeg blant 

annet redegjør for utfordringer og behov knyttet til læring og utvikling. I kapittel 3. 

presenterer jeg paraplybegrepet DAI og trekker frem de viktigste funnene fra internasjonale 

studier. Jeg belyser dyrenes terapeutiske egenskaper og redegjør for de viktigste prinsippene 

knyttet til dyrenes velferd, før jeg begrunner hvorfor gården er en optimal arena for DAI. I 

kapittel 4 belyser jeg den salutogene teori og OAS, før jeg i kapittel 5 avslutter teoridelen med 

oppgavens viktigste og mest sentrale element antroposofi. I denne delen av oppgaven redegjør 

jeg for flere av antroposofiens grunnleggende ideer, samt beskriver hvordan de best kan 

utøves i praktisk arbeid med målgruppen. De ulike temaene flettes sammen i kapittel 6, der 

jeg drøfter oppgavens problemstilling i lys av litteraturen. Oppgaven rundes av med en 

oppsummerende avslutning.  

2. Barn og unge med utviklingshemning 

I denne oppgaven har jeg valgt å knytte DAI, salutogenese og det antroposofiske 

menneskebildet opp mot barn og unge med utviklingshemning. Hovedfokuset mitt vil være på 

barn og unge med ulike former for kognitive funksjonsnedsettelser som påvirker personens 

sosiale, adaptive og praktiske ferdigheter. Eksempler på tilstander er utviklingshemning i 

forbindelse med den genetiske tilstanden Downs syndrom, autismespekterforstyrrelser (ASF) 

eller autismespekterdiagnoser (ASD) som ADHD og Asperger syndrom, samt hjerneskaden 

Cerebral Parese (CP). Jeg har valgt disse formene for utviklingsforstyrrelser da jeg tenker 

denne formen for hemninger kan relateres til helsepedagogikken og sosialterapien. Samtidig 

gir det meg en mulighet til å knytte egne erfaringer fra praktisk arbeid med DAI opp mot 

relevant faglitteratur.  

 

ICD-11 er en internasjonal klassifisering som omhandler den medisinske diagnosen 

utviklingshemning. For at diagnosen skal være gjeldende, er det tre kriterier som må være 

tilstede. Ifølge diagnosemanualen må personen ha en IQ under 70 på en standardisert 
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intelligenstest. Det andre kriteriet omhandler vansker knyttet til praktisk, konseptuell og sosial 

fungering, mens det tredje oppfylles ved at tilstanden har oppstått før den unge har fylt 18 år 

(Næss, Garrels, Gomnæs, Moljord & Sigstad 2019). Gradene av utviklingshemning 

bestemmes ut ifra den enkeltes evnenivå knyttet til kognitiv og adaptiv fungering, og varierer 

fra lett til moderat, dyp og alvorlig grad av utviklingshemning (Næss et al, 2019). Det finnes 

imidlertid flere barn og unge med diagnosen ASF som har høy intelligens men som har 

utfordringer knyttet til sosiale og emosjonelle vansker (Befring & Uthus, 2019; Haugen, 

2019). I tillegg til ICD-11, har barn og unge med funksjonsnedsettelser en egen internasjonal 

klassifisering (ICF-CY) som beskriver helse som fravær av sykdom og helse i form av 

samspill mellom mennesket og omgivelsene, som det å ha mulighet for en likeverdig 

deltakelse i samfunnsliv, rekreasjon og fritid, skole og arbeid mm (WHO, 2007; Gjessing, 

2020; Kissow, 2020).   

 

For barn og unge med funksjonsnedsettelser som utviklingshemning kan sanseinntrykkene fra 

omverdenen være vanskelige å tyde. Samtidig møter mange barn verden med en for sterk eller 

for svak følsomhet grunnet sensoriske dysfunksjoner knyttet til adapsjon og integrering av 

sansestimuli (Bakken, 2015). Ved overfølsomhet i sansesystemet kan enkelte 

sanseopplevelser fremstå som ubehagelige og sterke, noe som kan bidra til å trigge angst og 

smerte, samt føre til utagerende atferd. På den andre siden kan underfølsomhet føre til lavt 

funksjonsnivå preget av selvstimulering, kraftløshet, dårlig balanse og søkende etter sterke 

taktile og auditive sanseopplevelser. Når filtreringen av sanseopplevelsene ikke fungerer 

optimalt, er det en fare for at sanseapparatet overbelastes og at sanseinntrykkene feiltolkes. 

Sanseintegrasjonsvansker kan medføre store utfordringer i læringssituasjoner, samt i sosiale 

og emosjonelle sammenhenger (Bakken, 2015).  

 

Slik jeg har vært inne på, varierer graden av utviklingshemning fra person til person. Noen 

barn og unge vil derfor klare seg godt med litt støtte og hjelp, mens andre har et større 

hjelpebehov (Næss et al., 2019). Utviklingsforstyrrelsene kan dreie seg om svekket syn eller 

hørsel, vansker med atferds-, emosjons- og selvregulering, nedsatte motoriske ferdigheter, 

sensoriske dysfunksjoner eller svekket kognitiv intelligens, noe som påvirker individets 

muligheter til likeverdig deltakelse i det sosiale fellesskapet (Bakken, 2015; Næss et al., 2019; 

Bergkvist, Gjessing, Kissow & Midtsundstad (red), 2020).   
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Sosial kompetanse handler blant annet om evnen til å samarbeide og utrykke følelser på en 

god måte. Man kan også si at det handler om å utforske seg selv i samspill med trygge nære 

relasjoner. På den måten kan man opparbeide tro på seg selv og skaffe seg erfaringer til å 

møte verden i nye sammenhenger. Det er derfor viktig å fokusere på kvalitet i samspill og 

relasjoner fremfor kvantitet (Gjessing, 2020). Barn og unge med utviklingshemning er som 

alle andre mennesker ulike når det kommer til personlighet, temperament, styrker og 

svakheter (Næss et al., 2019). Noen barn og unge har imidlertid større vansker enn andre når 

det gjelder å forstå eller gjøre seg forstått på en verbal og nonverbal måte, noe som kan 

påvirke hverdagslivet på en negativ måte. I slike tilfeller er det viktig å tilrettelegge for 

mestring av kommunikative ferdigheter (Næss & Zambrana, 2019).   

 

Kommunikasjon er en sosial og kunstnerisk språkform som knytter mennesker sammen, 

samtidig som en slik form for deling av informasjon kan bidra til dannelse og erfaringsbasert 

utvikling (Dewey, 2005, kap.1). Dersom man skal klare å formidle budskap på en forståelig 

måte, kreves det i mange tilfeller at man besitter gode sosiale og kognitive ferdigheter. De 

samme evnene gjelder for mottakeren av budskapet (Dewey, 2005; Næss & Zambrana, 

2019)."Vansker med kommunikasjon kan for mange virke betydelig inn på autonomi, 

deltakelse, samhandling, læring og utvikling og kan dessuten i mange tilfeller gi sekundære 

konsekvenser i form av for eksempel sosiale og emosjonelle vansker" (Næss & Zambrana, 

2019, s. 295). Barn og unge med sosiale kommunikasjonsvansker vil i de fleste tilfeller ha 

behov for hjelp til å lære seg hvordan de kan håndtere ulike situasjoner på en god måte. Det er 

derfor viktig å finne gode løsninger som kan bidra til å styrke barnets evne til å forstå og gjøre 

seg forstått av sine medmennesker (Næss & Zambrana, 2019: Haugen, 2019). 

 

Kommunikative ferdigheter utvikles gjerne i samspill i nære relasjoner og er en naturlig del 

av erfaringsbasert læring. For nærpersonene handler det derfor om å være tilstedeværende i 

situasjonen, lytte med åpent sinn og vise oppriktig interesse for budskapet som uttrykkes. En 

slik måte å kommunisere på kan bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet, samt være med 

på å fremme mellommenneskelige relasjoner basert på tillitt og gjensidig respekt (Gjessing, 

2020; Skau, 2020). I tillegg til å fokusere på barnets egenskaper, behov og ønsker, vil det 

være hensiktsmessig å rette blikket mot barnets interesser. Dette fordi en slik innfallsvinkel 

kan bidra til økt motivasjon for læring hos den enkelte (Bakken, 2015; Kaland, 2010; Dewey, 

2005).  
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Barn og ungdom med tilstander innenfor autismespekteret har ofte selvvalgte interesser som 

opptar dem sterkt i hverdagen (Kaland, 2010). Gjennom særinteressen opparbeider barna seg 

innsikt, kunnskap og forståelse for emnene, noe de senere kan benytte seg av i skole- og 

arbeidssammenheng. Kaland viser til undersøkelser som bekrefter at vanlige interesser som 

dyr og ridning er av stor betydning for barn med autisme, noe som kan bidra til å fremme 

sosialisering og samspill. Dette fordi disse interessene også deles av andre barn og 

ungdommer og egner seg til felles "dyrkning". Særinteresser som ikke deles av andre kan på 

sin side virke hemmende på utviklingen dersom de spesielle interessene overstyrer alt annet 

(Kaland, 2010).  

 

Det å ha en spesiell interesse og besitte god kunnskap om emnet kan bidra til å utvikle et godt 

selvbilde. Kaland viser til Temple Grandin som selv har Asperger Syndrom og som kobler 

egen identitet og sosial tilknytning til arbeidet hun utøver. Grandin ser på arbeidsplassen som 

en sosial plattform der hun samhandler med mennesker som har de samme interessene som 

henne (Kaland, 2010). Å ha en særinteresse kan ha mange fordeler når det kommer til 

emosjonell, faglig og sosial utvikling, samtidig som det representerer en styrke hos individet. 

Det er derfor viktig at fagpersoner som arbeider med barn og unge ser på interessen som et 

springbrett for utvikling (Kaland, 2010).  

 

Kaland viser til en undersøkelse fra Winter-Messiers og medarbeidernes forskning om 

interessenes positive virkninger (2007). Ifølge Kaland mener forskerne at det er en 

sammenheng mellom særinteressene og de unges emosjonelle tilstand, samt ferdigheter 

knyttet til finmotorikk, sansning og sosial interaksjon. Barna og ungdommene i undersøkelsen 

forteller at det å holde på med interessene hjelper de til å takle frustrasjon, motgang og angst 

på en god måte (Kaland, 2010). For å forebygge sosial utstøting, ensomhet og psykiske 

helseutfordringer, er det imidlertid viktig å ha praktisk og følelsesmessig støtte av et sosialt 

nettverk, samt føle tilhørighet til et nærmiljø som gir mening i tilværelsen (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2015). Som miljøfaktor regnes også: "Dyr som gir fysisk, 

følelsesmessig eller psykisk støtte, som kjæledyr (hunder, katter, fugler, akvariefisk mv.) og 

personlige ride- eller trekkdyr (WHO, 2007, s. 120).  

 

I undersøkelsen til Winter-Messiers med medarbeidere forteller en av jentene at hun bruker 

kontakten med hest og ridning til å ta kontroll over vonde tanker og stress dersom noe plaget 

henne. Videre viser en undersøkelse fra Bass, Duchowny og Llabe (2009) at interessen for 
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hest kan være en sterk motivator for sosialt samspill og tilstedeværelse, samtidig som ridning 

har en avslappende effekt for mennesker med utviklingshemning (Kaland, 2010). For gutten 

som jeg fortalte om i begynnelsen av innledningen var interessen for dyr sentral i arbeidet 

med å fremme kommunikasjon, samarbeid og sosiale relasjoner. Disse kvalitetene vil jeg ta 

med meg inn i neste kapittel, der jeg starter med å utforske begrepet dyreassisterte 

intervensjoner.  

3. Dyreassisterte intervensjoner 

I flere generasjoner har dyr blitt benyttet som bidragsytere i helse- og omsorgsrelatert arbeid, 

samt i opplæring og undervisningssammenheng. En artikkel i Sykepleien (2018), viser en 

tidslinje som tar for seg menneske-dyr-relasjonen fra ca.100 år f.Kr. og frem til i dag. Blant 

annet nevnes William Tuke (1732 – 1822) som i 1792 benyttet husdyr i terapeutisk arbeid 

med psykiatripasienter, mens sykepleieren Florence Nightingale (1820 - 1910) i 1859 uttalte 

at et kjæledyr kan være et ypperlig selskap til kronisk syke. 8 år senere innførte en Tysk 

institusjon for personer med epilepsi pass av husdyr som del av behandlingen, og i 1916 ble 

verdens første førerhundskole etablert (Bergsagel, 2018). De siste årene er det utgitt en god 

del faglitteratur som omhandler dyrenes evne til å innvirke på menneskers psykiske helse og 

velbefinnende som Berget & Braastad (2018), Krøger (2018) og Fine, Tedeschi & Elvove 

(2019). I tillegg har ulike organisasjoner og rehabiliteringstilbud som baserer seg på samvær 

med dyr etter hvert funnet sin plass i dagens samfunn. Her nevnes blant annet Norges 

blindeforbund, Modum bad og Cato senteret i Son (Bergsagel, 2018). 

 

Selv om det fortsatt mangler en del vitenskapelig forskning på feltet, er det de senere årene 

foretatt flere internasjonale studier der man har undersøkt hvordan samhandling med dyr kan 

være med på å fremme kroppslig, sjelelig og mental helse. Flere av studiene viser at denne 

formen for interaksjon kan virke positivt inn på områder som motivasjon, læring og mestring, 

samt fungere som en fasillitator i arbeid med å styrke mellommenneskelige relasjoner og 

innvirke positivt på den enkeltes opplevelse av selvfølelse og livskvalitet (Fine & Elvove, 

2019).  

 

Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er en paraplybetegnelse for ulike tiltak der samhandling 

med dyr anvendes som støttefunksjon i psykososialt, pedagogisk og helserelatert arbeid med 

sårbare mennesker, med målsetning om å bidra til positive endringer for den enkelte (Berget, 

Krøger & Thorød, 2018). I internasjonal sammenheng defineres DAI "(…) som målrettede og 
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strukturerte intervensjoner som bevisst inkluderer dyr i helse, undervisnings- og 

omsorgstjenester med formål om terapeutisk utbytte for mennesker" (Pedersen, Olsen, 

Ellingsen-Dalskau & Sandstedt, 2019). I denne oppgaven er det samhandlingen med dyr som 

er det essensielle. Jeg vil derfor ikke gå i dybden på de enkelte tiltakene, men kun gi en kort 

beskrivelse av de tre områdene før jeg redegjør for dyrenes terapeutiske egenskaper. 

 

3.1 Dyreassistert pedagogikk, terapi & aktivitet 

Dyreassistert pedagogikk (DAP) er et relativt nytt fagområde der relasjonen mellom dyr og 

menneske bevisst anvendes i arbeid med å fremme læring og utvikling, blant annet i form av 

spesialpedagogiske tilbud til barn og unge med lærevansker (Jensen & Østby, 2018; Rygh, 

2017). En av de mest kjente målrettede intervensjonene er bruk av lesehund som et 

supplement til ordinær undervisning, der hunden sin oppgave er å støtte barnet i 

lesesituasjoner med sin tilstedeværelse. DAP med skolehund benyttes ofte for å fremme 

utvikling i enkeltfag, samt for å styrke sosiale og emosjonelle ferdigheter. Man kan også møte 

fadderhunder på bibliotek, samt på andre nøytrale arenaer (Jensen & Østby, 2018; Pedersen et 

al, 2019).  

 

Dyreassistert terapi (DAT) har til hensikt å inngå som en del av et behandlingsopplegg med 

dokumentert terapeutisk effekt, noe som betyr at fagutdannede personer innenfor helse- og 

sosialsektoren benytter sertifiserte dyr som en integrert del av terapeutisk behandling  

(Berget & Braastad, 2018; Langeland, 2018). I dag tilbyr blant annet Universitetet i Bergen 

sine medisinstudenter et valgfritt masteremne i dyreassistert terapi og assistanse. 

Målsetningen er å lære studentene hvordan samhandling med dyr kan erstatte og/eller være et 

supplement til annen medisinsk og medikamentell behandling (Sommerfeldt, 2021).  

 

Dyreassistert aktivitet (DAA) omfatter ulike former for uformell samhandling med dyr, der en 

eller flere personer mottar besøk fra dyr som andre eier, eventuelt besøker dem selv. Formålet 

er først og fremst å tilby aktiviteter som berører mennesker på en positiv måte. Eksempler på 

denne formen for interaksjoner kan man blant annet finne hos Inn på tunet (IPT) virksomheter 

(Berget & Braastad, 2018; Friedmann, Son & Saleem, 2019). Fellesnevneren for de ulike 

tiltakene er at de betegnes som helsefremmende og at de med riktig formidling kan bidra til 

økt livskvalitet, selvutvikling og opplevelse av mestring (Berget & Braastad, 2018; Krøger, 
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2018). I neste avsnitt vil jeg redegjøre for dyrenes terapeutiske egenskaper enten 

samhandlingen skjer i form av DAP, DAT eller DAA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Dyrenes terapeutiske egenskaper 

Mye av kunnskapsgrunnlaget i DAI er hentet fra antrozoologi. Dette tverrfaglige fagfeltet 

studerer alle sider ved samspillet mellom dyr og menneske og spiller en viktig rolle i å 

undersøke og dokumentere de helsemessige effektene av forholdet mellom mennesker og dyr 

(Berget, Krøger, & Thorød, 2018).  

 

I Berget sin hovedoppgave om Husdyr i terapi for mennesker med psykisk utviklingshemming 

(1988) beskrives blant annet observasjoner av interaksjoner mellom fire beboere og dyr ved 

Vidaråsen Landsby, som er et sosialterapeutisk bo- og arbeidsfellesskap. Intensjonene med 

observasjonene var å avdekke om interaksjonen førte til negative atferdsendringer hos 

beboerne eller dyr, som aggressivitet og frykt/ nervøsitet. Undersøkelsene viste imidlertid at 
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de fire beboerne og dyrene, som besto av syv kyr, to kalver, en hest, samt en gris, trivdes godt 

i hverandres selskap. Kun en av beboerne viste tegn til frykt i første møte med kyrne, noe som 

gikk over når han erfarte at de ikke var farlige. De fire beboerne samarbeidet godt og fremsto 

i all hovedsak som interesserte, engasjerte og stolte av å arbeide med dyrestell og foring. Den 

fysiske kontakten med dyrene bidro både til utvikling av praktiske kunnskaper og økt 

ansvarsfølelse (Berget, 1988). Medarbeideren som bisto beboerne la også merke til positiv 

endring i dyrenes atferd og mente det hadde oppstått en egen ro i fjøsmiljøet, noe han 

formidlet på denne måten: "det hersker harmoni og vilje, og det har vært en fin erfaring å 

oppleve deres tillitt og kjærlighet til dyra" (Berget, 1988, s. 70). 

 

Berget har i samme hovedoppgave sett nærmere på psykoterapi med kjæledyr som 

hjelpemiddel for barn med emosjonelle forstyrrelser. I hovedoppgavens første del konkluderer 

hun med at samhandling med dyr fører til økt ansvarsfølelse, selvfølelse og sosial tilhørighet, 

noe som har en positiv innvirkning på personlighetsutvikling. Ansvarsfølelsen styrkes fordi 

dyrene er avhengig av at vi som mennesker utøver omsorg for dem slik at de kan leve gode 

liv. Kjærligheten man til gjengjeld får fra dyrene bidrar i mange tilfeller til økt selvfølelse og 

selvaktelse, samt kan styrke følelsen av ens egen betydning og verdi. Fordi dyr er ansett for å 

være kontaktskapende individer, kan det fungere som en brobygger til sosial kontakt 

mennesker imellom (Berget, 1988).   

 

I en studie utført av Dr. Aaron Katcher (2000) fikk gutter i alderen 12-15 år med alvorlige 

atferdsforstyrrelser muligheten til å delta på et tiltak i en dyrehage, der de skulle ha omsorg 

for ulike dyr som fugler, kaniner, skilpadder, marsvin og geiter 5 timer i uken. Betingelsene 

var at de skulle bruke rolig stemme når de snakket med dyrene og behandle dem forsiktig. I 

tillegg skulle de vise respekt for både to- og firebente mens prosjektet pågikk. Etter å ha 

tilegnet seg en rekke ferdigheter fikk guttene mulighet til å "adoptere" dyrene og gi de navn, 

samt vise dyrene frem og fortelle om dem til andre mennesker. Før tiltaket startet opp, hadde 

ulike emosjonelle atferdsforstyrrelser bidratt til en rekke alvorlige hendelser, noe som førte til 

hyppig bruk av fysisk tvang og makt. En evaluering av tiltaket viste imidlertid en positiv 

endring av utagerende og aggressiv atferd, så lenge guttene var i kontakt med dyrene (Melson 

& Fine, 2019). 

 

Årsakene til de gledelige endringene handlet blant annet om at dyrene fungerte som sosiale 

katalysatorer for ungdommene, samtidig som samhandlingen styrket guttenes evne til å vise 
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respekt, omsorg, hengivenhet og ansvarsfølelse. I tillegg fant opplæringen sted i et miljø der 

lek og samarbeid bidro til mindre aggresjon. Resultatene viste samtidig at kontakten med 

dyrene hadde størst effekt i samhandlingsøyeblikket, men at det over tid hadde en tendens til å 

utvikle seg til å omfatte øvrige omgivelser og situasjoner. Det er imidlertid ikke alle som 

responderer positivt på samhandling med dyr, noe som kan skape stress, uro og aggresjon hos 

både barn og dyr (Melson & Fine, 2019). Noen barn er skeptiske til dyr mens andre har 

allergier. Det finnes også barn og unge som av ulike årsaker ikke ønsker dyrekontakt. 

"Uavhengig av intervensjonens hensikt og form bør seriøse tilbud der dyr inngår, 

tilrettelegges og gjennomføres av personer med grunnleggende kompetanse i oppgaven man 

påtar seg. Dette innbefatter dyrets velferd, og brukerens behov og sikkerhet" (Berget & 

Braastad, 2018; Krøger, 2018, s. 17). I tilfeller der DAI ikke er hensiktsmessig å bruke, 

handler det om å finne andre terapeutiske virkemidler enn dyr (Melson & Fine, 2019).   

 

Kaland har gjennomgått en rekke empiriske artikler og studier i perioden mellom 2002 og 

2015 som omhandler samhandling med dyr (hund, hest, marsvin, lama og kanin) og barn med 

autismespekterdiagnoser (ASD). Studiene viser at DAI har positive helseeffekter for barn med 

ASD, blant annet ved at barnas stressnivå reduseres og autistiske symptomer som uro, sosial 

angst, aggresjon, sløvhet, hyperaktivitet mm. dempes. I sin analyse peker Kaland spesielt på 

effekten samspill med dyr har når det gjelder bedring av sosiale, emosjonelle, språklige og 

motoriske ferdigheter. Det fremkommer også at DAI kan bedre evnen til sensorisk 

prosessering og selvregulering, blant annet gjennom styrket oppmerksomhet, konsentrasjon 

og relasjonsbyggende aktivitet. Kaland viser til forskere som mener at barn med ASD har 

lettere for å tolke og forutsi dyrs atferd enn det de har når det gjelder andre mennesker, og at 

det dermed er lettere for dem å forholde seg til dyr. Han sier samtidig at samspill med dyr kan 

føre barn med ASD og mennesker tettere sammen, nettopp fordi DAI er med på å øke barnas 

evne til å sosialisere seg med omverdenen (Kaland, 2015). 

  

Hans Herlof Grelland (2018) har sett på møte mellom mennesker og dyr gjennom en 

filosofisk studie. Han mener "Kontakten og fellesskapet med dyr betyr noe spesielt for oss 

fordi dyr både ligner oss og er forskjellige fra oss" (Grelland, 2018, s. 21). Man kan kanskje si 

det slik at i tilfeller der et annet menneske møter meg med blikk, som kan påvirke min 

identitet, gjøre meg redd eller sårbar, vil ikke et dyr vekke de samme følelsene. Dette fordi 

fellesskapsfølelsen bygger på en annen visshet. En visshet om at dyret ikke har en reflektert 
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bevissthet til å fordømme og kritisere meg på samme måte som mennesket. Istedenfor kan vi 

samspille i et frirom der jeg kan være meg selv (Grelland, 2018).  

 

Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal (2012) har gått igjennom 69 studier der de har 

undersøkt helseeffekter av menneske-dyr-interaksjoner. Resultatene viser blant annet at 

stressrelaterte tilstander, smerter og aggresjon ofte reduseres, mens ro, velvære, læring, 

empati og tillitt ovenfor andre mennesker styrkes. Forskerne trekker frem økning i produksjon 

av "velværehormonet" oksytocin som en mulig årsak til de positive helseeffektene kontakt 

med dyr gir. Dette kan spesielt oppleves i tilfeller der det er tette bånd mellom hund og eier, 

eller i samhandlingssituasjoner der det er en sterk relasjonen mellom dyr og mennesket (Beetz 

et al. 2012; Johannesen, 2018).  

 

Melson & Fine (2019) har studert årsaken til hvorfor man med fordel kan benytte dyr i 

terapeutisk sammenheng. De viser til den amerikanske biologen E.O. Wilson (1929 – 2021) 

sin teori om biofilihypotesen. Biofili handler om menneskets interesse for alt som er levende, 

en interesse Wilson mener skyldes vår felles evolusjon, slektskap til naturen og behovet for å 

overleve. Dyr har til enhver tid beskyttet mennesket ved å varsle om farer i deres omgivelser, 

samtidig som de også har hatt en naturlig plass i kulturell sammenheng (Melson & Fine, 

2019). Undersøkelser viser at nærvær av vennligsinnede dyr kan ha en beroligende effekt på 

barns blodtrykk og hjerterytme, for eksempel når han/hun skal utføre en utfordrende oppgave, 

noe som gjør at barnet føler seg ivaretatt på en trygg måte (Melson & Fine, 2019). Slike 

resultater er vanlige å finne i miljøer som har lesehund (Jensen & Østby, 2018; Pedersen et al, 

2019; Rygh, 2017). Dersom biofilihypotesen stemmer vil barn respondere bedre når de 

samhandler med dyr enn gjenstander, da dyrene evner å tiltrekke seg barnets oppmerksomhet 

på en unik måte som skaper innlevelse og engasjement (Melson & Fine, 2019).  

 

3.3 Dyrenes velferd 

Når man benytter dyr i samhandling med mennesker er det viktig å ta hensyn til dyrenes 

velferd og livskvalitet, på en etisk og moralsk god måte. De fem friheter ble i 1965 opprettet 

av den engelske Brambellkomminsjonen for å ivareta dyrenes velferd og har i senere år blitt 

oppdatert til å gjelde punktene som vist nedenfor (Ng, Albright, Fine & Peralta, 2019). 

 

 frihet fra tørste, sult og feilernæring 
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 frihet fra ubehag 

 frihet fra smerte, skade og sykdom 

 frihet fra frykt og stress 

 frihet til å utrykke mest mulig normal atferd 

(Ng et. al., 2019, s. 349). 

 

I tillegg til de fem prinsippene er det viktig å være tilstedeværende under interaksjoner og føre 

tilsyn med både mennesker og dyr. Man må også arbeide med forebygging av vold og sørge 

for riktig håndtering av dyrene. Det er også viktig å skåne dyrene for uforutsigbare hendelser, 

høy lyd o.l., da det er sjelden at dyrene selv kan slippe unna det de synes er ubehagelig. 

Samtidig må man passe på at ikke dyrene blir overarbeidet og at de har god nok boltreplass, 

samt har tilgang til sosial kontakt med andre dyr som de trives med (Ng et.al, 2019). Slik jeg 

har vært inne på kan samhandling med dyr finne sted i ulike sammenhenger og på ulike 

områder. Et sted som egner seg spesielt godt for både mennesker og dyr er gården med sine 

mangfoldige muligheter og helhetlige konsepter som fra jord til bord.   

 

3.4 Gården som arena for DAI  

Gården med sitt naturlige miljø har invitert til meningsfull aktivitet i generasjoner. En arena 

hvor naturlige og stimulerende omgivelser virker sammen med mennesket i en symbiose 

(Tellnes & Berget, 2017). Aktivitetene på gården er mange og varierte, avhengig av gårdens 

omfang og årstider. Fellesnevneren er at oppgavene stort sett er av praktisk art. Videre er de 

nyttige og gir mening, som når man plukker bær som man sylter og senere spiser på nybakt 

brød, eller når man steller for sauene, klipper ulla og tover fine julegaver som man gir bort 

(Tellnes & Berget, 2017; Erlandsen, 2017). På gården blir man verdsatt for den man er, 

samtidig som det er gode muligheter for å tilrettelegge for mestring gjennom tilpassede 

oppgaver og rikelig med tid til å utføre dem (Tellnes & Berget, 2017). Man kan også si at 

gården tilbyr et helhetlig konsept som viser nytteverdien i arbeid som utføres, samtidig som 

det har en sosial og selvrealiserende meningsdimensjon (Erlandsen, 2017).   

 

Inn på tunet (IPT) er et sertifisert tjenestetilbud som fokuserer på ressursene i mennesket 

gjennom ulike tiltak som Grønn omsorg. Tjenestene skal ta utgangspunkt i personenes 

interesser, samt gi mestring, utvikling og trivsel innenfor oppvekst og opplæring, helse og 

omsorgssektoren, samt arbeidstrening. I Norge ble IPT etablert på midten av 1990-tallet og 
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teller i dag rundt 400 gårder (Landbruks- og matdepartementet og kommunal- og 

regionaldepartementet, 2012, s. 9). Vanja Knutsen Sollesnes har skrevet en masteroppgave 

om Grønn omsorg i Agder. I oppgaven intervjuer hun fem ungdommer som deltar på Inn på 

tunet, der de unge blant annet får spørsmål om dyr og natur. Samtlige av ungdommene 

opplevde samhandling med dyrene som en viktig motivasjonsfaktor på gården. Dyrene er 

enkle å forholde seg til, samtidig som de kan fremme en indre ro og følelse av velvære fordi 

man føler seg betydningsfull. Det å være tett på dyr og natur kan også skape følelse av frihet 

og gi liv til kroppen (Sollesnes, 2013). 

 

Gerd Grimsæth (2016) har gjennom en litteraturstudie undersøkt hvordan gården fungerer 

som en av skolens dannings- og læringsarenaer. Hun viser blant annet til Føllesdal (2011) som 

mener at aktiviteter knyttet til dyrestell og avling av planter kan være en inspirasjonskilde for 

nysgjerrige barn og unge, og gi dem et større perspektiv på hvordan alt henger sammen 

(Grimsæth, 2016). Grimsæth trekker frem viktigheten av å tenke helhetlig når man bruker 

gården som en pedagogisk kunnskapskilde og arena der læring og utvikling kan finne sted. I 

tillegg vektlegger hun betydningen av det sosiale felleskapet. Både Steinerskoler og 

sosialterapeutiske virksomheter benytter gården som en helhetlig ressurs. Dette vil jeg gjøre 

rede for i kapittel 6.3 Helsepedagogikk & sosialterapi, der jeg belyser sider ved det 

antroposofiske landbruket. Mye tyder på at gården kan være en optimal arena for DAI. Dette 

fordi den inviterer til meningsfull aktivitet som er forståelig og håndterbar, samtidig som den 

innbyr til opplevelse av sammenheng. Jeg vil nå belyse den salutogene teori og begrepet 

opplevelse av sammenheng.  

4. Salutogenese 

Fra 1970 og frem til sin død arbeidet den amerikanske sosiologen Aaron Antonovsky (1923 - 

1994) med sine helsefremmende teorier kalt salutogenese. I motsetning til patogenese som tar 

for seg årsaken til sykdom og hvordan den utvikles, har den salutogene teori fokus på 

helsebringende faktorer og den bakenforliggende årsaken til god helse (Antonovsky, 2018; 

Lindstrøm & Eriksson, 2015). Begrepet oppsto med utgangspunkt i en epidemiologisk 

undersøkelse, der Antonovsky i utgangspunktet arbeidet med en studie knyttet til kvinner i 

overgangsalderen. I undersøkelsen kom det noe overraskende frem at et stort antall av 

kvinnene hadde en tilfredsstillende helsetilstand, til tross for traumatiske opplevelser fra 

opphold i konsentrasjonsleir. Dette gav Antonovsky inspirasjon til å forske videre på 
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sammenhengen mellom helse, stress og mestring (Mittelmark & Bull, 2012; Lindstrøm & 

Eriksson, 2015). 

 

Salutogenese handler om å finne frem til de faktorene som gjør at man kan opprettholde eller 

forbedre helsen slik at man kan mestre tilværelsen på en god måte. Istedenfor å fokusere på de 

negative helseeffektene knyttet til blant annet krig, kaos og stressbelastning, valgte 

Antonovsky å rette sin nysgjerrighet mot menneskets evne til å mestre motgang på en måte 

som gjør at man kommer styrket ut av det. I den forbindelse ville han se nærmere på hvilke 

ressurser som skaper grobunn for god helse, og hvordan man kunne bruke resultatene fra 

studiene som et helsefremmende rammeverk for folk flest (Mittelmark & Bull, 2012; 

Lindstrøm & Eriksson, 2015). Det er ingen hemmelighet at livet byr på uforutsigbare og 

uønskede hendelser som man må lære seg å leve med. Ifølge Antonovsky er det å utsettes for 

positivt og/eller negativt stress en naturlig del av det å være menneske. Noen håndterer 

imidlertid stressfaktorer og motgang bedre enn andre, noe som kan bidra til at de utvikler god 

helse og livskvalitet fremfor sykdom og sammenbrudd (Antonovsky, 2018; Lindstrøm & 

Eriksson, 2015).  

 

4.1 Opplevelse av sammenheng 

Salutogenese betyr helsens opprinnelse og defineres på denne måten: "bevegelse i retning av 

helse på kontinuumet mellom helse og uhelse" (Lindstrøm & Eriksson, 2015, s.27). Fokuset 

ligger med andre ord på å konsentrere seg om helsefremmende ressurser, blant annet gjennom 

opplevelse av sammenheng (OAS). OAS kan beskrives som en målrettet og positiv 

livsinnstilling som handler om menneskets iboende evne til å forstå sin eksistens og sine 

omgivelser som begripelige, håndterbare og meningsfulle (Lindstrøm & Eriksson, 2015). 

Ifølge Antonovsky (1987) er OAS en mestringsteori som er basert på en helhetlig tillit til at:  

 

(…) (1) stimuli i ens indre og ytre miljø er strukturerte, forutsigbare og 
forståelige, (2) man har ressurser nok til å kunne håndtere kravene som disse 
stimuliene stiller, og (3) disse kravene er utfordringer som er vel verd å 
engasjere seg i (Lindstrøm & Eriksson, 2015, s.28).  

 

Antonovsky beskriver bestanddelene i OAS som en fleksibel treenighet som utfyller 

hverandre og sammen bidrar til å skape mestring og god helse gjennom en dynamisk 

sammenheng (Antonovsky, 2018). Forståelighet eller begripelighet er ensbetydende med at 

"(…)  man opplever at stimuli man utsettes for i det indre eller ytre miljø, er kognitivt 
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forståelig, som velordnet, sammenhengende, strukturert og klar informasjon i stedet for støy – 

kaotisk, uorganisert, tilfeldig, uventet, uforståelig" (Antonovsky, 2018, s. 39-40). 

Håndterbarhet handler på sin side om "(…) i hvilken grad man opplever at man har 

tilstrekkelige ressurser til rådighet til å takle kravene man blir stilt ovenfor av stimuliene man 

bombarderes med" (Antonovsky, 2018, s. 40).  

 

Selv om alle de tre dimensjonene i OAS samvirker og dermed har en essensiell plass i teorien, 

anses meningsfullhet, det at noe er verd å engasjere seg i, for å være den viktigste 

bestanddelen. Dette fordi denne faktoren bidrar til å skape motivasjon og struktur, og på den 

måten legger grunnlag for at de to andre elementene kan styrkes (Lindstrøm & Eriksson, 

2015). "Det som betyr noe, er ikke innholdet i det som gir livet mening, men det faktum at 

individet har en sterk opplevelse av mening i sitt eget liv" (Lindstrøm & Eriksson, 2015, s. 

29). Personen må med andre ord ha noe i livet som den interesserer seg for, noe som føles 

viktig og meningsfullt (Antonovsky, 2018; Kaland, 2010). Grunnet oppgavens begrensede 

omfang, vil jeg ikke gå nærmere inn på Motstandsressurser, også kalt mestringsressurser, 

selv om disse også er sentrale i den salutogene teori.  

 

Selv om teorien i vår tid har høstet stor anerkjennelse i ulike fagmiljøer, blir den blant annet 

kritisert for å ha lite fokus på fysisk helse, samtidig som det knyttes noen uklarheter til 

begrepene. Blant annet hevdes det at Antonovskys OAS begrep har nære relasjoner til 

Banduras begrep om mestringsforventning, samt til Kobasa sitt begrep som omhandler 

robusthet, og dermed ikke er unik på det helsefremmende feltet. Det påpekes også at 

forskningsgrunnlaget er noe snevert, og at det savnes flere empiriske undersøkelser som 

støtter teorien (Lindstrøm & Eriksson, 2015).  

 

Antonovsky sin teori handler imidlertid om å fokusere på ressurser som finnes i hvert enkelt 

menneske, hvordan man gjennom opplevelse av sammenheng og mestring kan fremme 

utvikling og mobilisere egenkraft (empowerment), samt evnen til å se muligheter ta kontroll 

over eget liv (Antonovsky, 2018).  Noen av de samme tankene finner man hos Rudolf Steiner 

(1861-1925). Jeg vil nå gjøre rede for deler av antroposofiens idégrunnlag der fokuset blant 

annet vil være på barn og unges lærings- og utviklingsvilkår.  
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5. Antroposofi  

Antroposofi er en filosofisk åndsvitenskap som bygger på Rudolf Steiner sine ideer om en 

helhetlig menneske- og verdensforståelse. Steiners antroposofiske konsepter favner bredt og 

omfatter en rekke kunstneriske, sosiale og pedagogiske fagområder (Fischer, 2018; Edlund, 

2010). I denne oppgaven vil jeg først og fremst gjøre rede for Steiners ideer knyttet til 

menneskets vesensledd og dimensjoner, samt deler av sanselæren og begrepene sympati og 

antipati. Helsepedagogikk og sosialterapi er essensielle for oppgavens substans, noe jeg vil 

gjøre rede for i kapittel 5.3.  

 

5.1 Det firedelte mennesket 

Steiner deler mennesket inn i fire vesensledd. Det fysiske legeme består ifølge Steiner av det 

som gjør menneskeskikkelsen synlig for det blotte øye. Det vil si alle de ting som er bygget 

opp av naturens stoffer og som man fysisk kan iaktta og sanse i den ytre verden. Den fysiske 

væren har mennesket til felles med mineralriket, planteriket og dyreriket. Eterlegemet eller 

livslegemet består av det som gjør mennesket levende. Det betegner en indre livskraft som 

bidrar til forplantning, vekst og utvikling av det fysiske legemet. Denne delen av mennesket 

står i forbindelse med planteriket og dyreriket. Astrallegemet, også kalt fornemmelseslegemet 

er menneskets tredje ledd. Ifølge Steiner har mennesket dette emosjonelle nivået til felles med 

dyrene, der sansning, drifter og følelser er av stor betydning for hvordan ytre impulser 

oppleves som følelser i menneskets indre verden. Unikt for mennesket er imidlertid det 

høyeste nivået kalt jeget som blant annet er knyttet til egen tenkning, refleksjon og frihet. Selv 

om de fire værene er av ulik art og kvalitet, dannes det en helhet når de virker inn i hverandre 

(Steiner, 2005; Steiner, 2006; Steiner, 2008). 

 

 5.2 Menneskets tre aspekter: Tanke, følelse og vilje i syvårsperiodene 

Utviklingspedagogikk som omhandler læring gjennom aktivitet rettet mot hjerte, hode og 

hånd har eksistert siden den sveitsiske pedagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 

fremsatte ideen på 1800-tallet. I likhet med Pestalozzi var Steiner opptatt av at læring skulle 

tiltale hele barnet (Edlund, 2010; Mathisen, 2015). Ifølge Steiner starter læringsprosessene i 

viljen gjennom barnets handlinger, noe som påvirker barnets følelser og dermed åpner opp for 

kognitiv læring. Det kan for eksempel handle om hvordan lek og sanserike opplevelser 

appellerer til det emosjonelle i barnet, for så å virke inn på barnets intellektuelle læring og 

dømmekraft. Barnet tar med andre ord stegene fra å gripe, til å bli grepet, for så å begripe hva 
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det hele dreier seg om (Steinerskoleforbundet, 2020). Med disse ideene videreførte Steiner en 

lang pedagogisk tradisjon knyttet til helhetlig læring, der vilje, følelse og tanke virker sammen 

som en utviklende treenighet (Steiner, 2019; Steiner, 2008; Mathisen, 2015).  

 

Steiner deler barnets utvikling inn i tre syvårsperioder hvor man først appellerer til viljen 

gjennom sanseopplevelser, interaksjon og bevegelse. I den andre syvårsperioden handler det 

blant annet om å tilføre barnet læring gjennom billedliggjøring og opplevelser som tiltaler 

følelsene, mens det i den tredje handler om å skape rom for ansvarliggjøring og egen 

tenkning, med målsetning om at ungdommen skal utvikle et kjærlighetsfullt forhold til sine 

medborgere og sine omgivelser (Steiner, 2006; Steiner, 2019; Steinerskoleforbundet, 2020). 

Noen barn og unge vil imidlertid ha behov for ekstra tilrettelegging i utviklingssammenheng. 

For å kunne forstå hvordan man kan hjelpe barn og unge med utviklingshemning på en god 

måte må man ha kunnskap om menneskenaturen, slik den her er beskrevet (Steiner, 2007). 

 

5.3 Helsepedagogikk og sosialterapi 

Den antroposofiske helsepedagogikken fikk sin oppstart i Jena 1924 som del av den første 

Waldorflærerutdanningen, og tar utgangspunkt i Steiners tanker om at alle mennesker er født 

med en frisk kjerne og iboende potensiale for læring og utvikling, til tross for eventuelle 

hemninger. Dette fordi utviklingsforstyrrelsene handler om "(…) prosessuelle tilstander, 

lokalisert i overgangen mellom kropp og sjel, i det feltet han omtalte som det eteriske" 

(Edlund, 2010, s. 99). Steiner legger den pedagogiske lov til grunn for all vekst og utvikling. 

Ifølge Steiner handler det om å ta tak i det leddet hvor begrensningen sitter og løfte det opp til 

et høyere nivå. Dersom hemningen sitter i eterlegemet må man gi barnet undervisning som 

tiltaler astrallegemet, det vil si opplevelser som retter seg mot følelsene (Steiner, 2007). Man 

kan også si det slik at barnet trenger sjelelig pleie for å vekke sine slumrende evner og utvikle 

sin personlighet (Edlund, 2010).  

 

Ifølge Steiner skal pedagogen møte barnet med kjærlighet og repeterende øvelser som skaper 

glede og engasjement. Han vektlegger også viktigheten av pedagogens empatiske holdninger, 

samt evnen til å vise oppriktig interesse for barnet og barnets interesser. En slik tilknytning 

kan bidra til at det skapes en tillitsfull og trygg relasjon, noe som sammen med kunnskap om 

barnet og barnets behov vil bidra til å fremme læring, utvikling og forbedring av barnets 

helsesituasjon (Steiner, 2007; Edlund,2010). Sosialterapien er forankret i de samme verdiene 

som helespedagogikken, og retter seg mot ungdom og voksne med fysiske eller psykiske 
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begrensninger som har behov for støtte i bo- og arbeidssituasjoner (Edlund, 2010). I dag 

finnes det 4 helsepedagogiske skoler, 5 sosialterapeutiske virksomheter og 6 Camphill 

landsbyer i Norge (Sosialterapeutisk Forbund, 2022).  

 

De fleste sosialterapeutiske virksomheter er bygget opp rundt et gårdsbruk, et sted der 

identitet skapes gjennom sameksistens med naturens kretsløp (Blakkisrud, 2017). Ifølge 

Steiner var landbruk og kultur av stor betydning for mennesker og dyrs helse, sunnhet og 

livskraft. Dette fordi mennesker, dyr og natur spiller på lag gjennom helhetlige økologiske 

prosesser (Blakkisrud, 2017). Stiftelsen Grobunn er en sertifisert IPT gård og eksempel på en 

sosialterapeutisk virksomhet som vektlegger dyrenes pedagogiske og terapeutiske egenskaper. 

Grobunn holder til på gården Frenning Vestre i Stange kommune, der de drifter et helhetlig 

opplærings-, bo- og sosialtreningstilbud for ungdom mellom 18 og 22 år. Ungdommene følger 

et trinnbasert opplæringsprogram som skal styrke personlig, faglig og sosial kompetanse på 

vei mot voksenlivet. På Grobunn er ungdommene en del av et sosialt fellesskap, der 

meningsfulle og forutsigbare arbeidsoppgaver, samt overkommelige arbeidsdager fylt med 

trivsel og gode sanseopplevelser skal bidra til individuell utvikling (Grobunn, 2016).   

 

5.4 Betydning av gode sanseopplevelser 

Ifølge Steiner er sansene til for å bli kjent med verden, samtidig som de er til for å berike ens 

eget indre og fremme personlig utvikling (Aeppli, 2003: König, 2000; Mathisen, 2000; 

Soesman, 2021). Steiner sier at sansene enten kan belive eller skade mennesket avhengig av 

om de oppfattes som gode eller dårlige. Dersom sanseinntrykkene føles riktige og behagelige 

vil de virke inn i kroppen og dermed bidra til liv og vekst (Mathisen, 2000). Steiner skiller 

imidlertid mellom barn og voksne. Hos voksne mennesker med en såkalt normal utvikling har 

sanseinntrykkene blitt til begreper som er forståelige, noe man føler, gjenkjenner og kan sette 

ord på. Fordi barnet ikke har utviklet evnen til å reflektere over ting, tar det inn sanseverdenen 

med en større åpenhet og hengivenhet. I likhet med barna, sanser dyrene i det kroppslige og 

følelsesmessige. Dette fordi dyrene mangler menneskets intellektuelle evne til å danne 

begreper (Aeppli, 2003).  

 

Steiner opererer med tolv sanser som han deler opp i tre grupperinger knyttet til viljen, 

følelsene og tankene. Ifølge Steiner virker de fysiske, sjelelige og sosiale sanser sammen og 

kompletterer hverandre til tross for at de er av ulike kvaliteter (Aeppli, 2003). Med 

utgangspunkt i oppgavens problemstilling og rammer har jeg imidlertid valgt å prioritere 
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forholdet mellom berøringssansen og jegsansen. Berøringssansen er en viljessans som 

mennesket har til felles med dyrene. Denne sansen gjør det mulig for mennesket å orientere 

seg om gjenstander i den ytre verden ved å berøre ting i fysisk eller sjelelig forstand 

(Soesman, 2021). Jegsansen er derimot en sosial sans, som kun mennesket besitter. Jegsansen 

handler ikke om meg selv, men om hvordan jeg evner å forholde meg til den andre. Siden 

jeget er forbundet med kroppen gjennom følelsene, trenger barn og unge gode følelsesmessige 

berøringsopplevelser under hele oppveksten, slik at de opparbeider seg evnen til å 

kommunisere med medmennesker på en forståelig måte (Soesman, 2021).  

 

Barn og unge med utviklingshemning har ofte utfordringer knyttet til berøringssansen, noe 

som kan føre til avvikende atferd, uro og angst (König, 2000). I slike tilfeller vil god berøring 

skape en følelse av det guddommelige i form av noe som er skapt av naturen og åpenbarer seg 

for mennesket i sjelen (Aeppli, 2003). I tilfeller der mennesket ikke klarer å komme i kontakt 

med sine egne følelser eller kroppsdeler, vil det heller ikke kunne utvikle et velfungerende jeg 

med sosiale sanser og evnen til å utvise antipati ovenfor andre mennesker og omverdenen 

(Soesman, 2021).  

 

5.5 Sympati og antipati 

Ifølge Steiner oppstår sympatien i barnet som en sterk vilje og en instinktiv følelse av 

kjærlighet, entusiasme og vellyst. Når sympatien får mulighet til å blomstre i barnet, vekkes 

bevisstheten, slik at det blir mulig å ta helhetlig del i omverdenen og det sosiale fellesskapet 

som omgir en (Steiner, 2008). Steiner mener sympatiske handlinger bidrar til å styrke barnets 

evner, men sier samtidig at dersom mennesket blir værende i det sympatiske vil det kunne 

føre til en "animalsk" utvikling. Med det mener han at barnet forblir i det instinktive og 

fornemmende. Barnet vil dermed ikke utvikle evnen til å trekke seg tilbake, reflektere over 

hendelser og på den måten utvikle begreper og se sammenhenger (Steiner, 2008). Ifølge 

Steiner utvikler dyrene "(…) langt mer sympati, instinktiv sympati med omverdenen i sine 

sanser enn mennesket gjør" (Steiner, 2008, s. 89). Dette er med på å styrke dyrenes bånd til 

omgivelsene, men gjør de samtidig sårbare for endringer. I et slikt perspektiv kan man tenke 

seg at evnen til antipati vil styrke menneskets selvstendighet og evnen til å beherske 

uforutsette hendelser. Det kan imidlertid være svært ødeleggende for sjelen dersom antipatien 

unnlater seg bevisstheten og tar kontroll over personens liv og væremåte (Steiner, 2008). Når 

sympati og antipati utjevnes, åpnes det imidlertid opp for objektiv betraktning av 

omgivelsene, noe som kan bidra til utvikling på et høyere plan (Steiner, 2008).  
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6. Drøfting 

I den innledende historien om gutten og kua beskriver jeg et møte som inneholder mer enn 

øyet kan se. Selv vil jeg si at det både hadde en fysisk, sjelelig og åndelig kvalitet over seg. 

Fysisk ved at gutten og kua hadde en kroppslig kontakt, sjelelig i det som fremsto for meg 

som et magisk møte i det sympatiske, samt åndelig fordi gutten hadde en forståelse for hva 

han var en del av, samtidig som han tok med seg denne erfaringen videre i møte med andre 

medmennesker.  

 

Spørsmålene jeg har stilt meg underveis i oppgaven er mange og varierte, blant annet fordi 

tematikken strekker seg over flere fagområder, samtidig som det er en del fellesnevnere. I 

teoridelen av oppgaven valgte jeg å redegjøre for elementene hver for seg, med ønske om å 

levere en tydelig og strukturert fremstilling. I drøftingen tillater jeg meg derimot å blande de 

ulike temaene, med målsetning om å finne ut om en kombinasjon av DAI, den salutogene 

teori og det antroposofiske menneskebildet kan fungere som en helhetlig inspirasjonskilde for 

utvikling hos barn og unge med utviklingshemning. Hva har de til felles, hva er 

motsetningene og hvordan kan de forenes slik at de sammen kan bidra til positiv utvikling hos 

barn og unge med utviklingshemning? Til tross for at jeg nå blander de ulike sjangrene, har 

jeg valgt å holde på den samme formen. Det vil si at jeg fortsatt går fra det generelle til det 

spesielle.  

 

Barn og unge med utviklingshemning har ofte utfordringer knyttet til praktisk og sosial 

fungering, noe som kan bidra til segregering og utenforskap (Bakken, 2015; Næss et al., 2019; 

Bergkvist et al, 2020). Flere av studiene jeg har referert til i denne oppgaven viser imidlertid 

at dyreassisterte intervensjoner kan virke positivt inn på områder som motivasjon, læring og 

mestring. Samtidig kan en slik form for samhandling fungere som en fasillitator i arbeid med 

å styrke mellommenneskelige relasjoner, samt innvirke positivt på den enkeltes opplevelse av 

selvfølelse og livskvalitet (Kaland, 2010; Berget, Krøger & Thorød, 2018).   

 

Salutogenese handler om hva som fremmer helse. I likhet med DAI og antroposofien 

fokuseres det på menneskets iboende potensiale og ressurser, fremfor å fokusere på 

hemninger og sykdom. Dersom noe oppleves som forståelig, håndterbart og meningsfullt vil 

det føre til en opplevelse av sammenheng, noe som igjen vil fremme helse og utvikling 

(Antonovsky, 2018; Lindstrøm & Eriksson, 2015). Min erfaring er imidlertid at barn og unge 
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med utviklingshemming ofte har utfordringer knyttet til kommunikasjon, samt sosial og 

emosjonell fungering, noe som kan påvirke deres tilknytning til omgivelsene i en negativ 

retning. I den forbindelse tenker jeg at gode kommunikative og sosiale ferdigheter kan bidra 

til at verden fremstår som forståelig og samtidig gjøre det mulig for de unge å gjøre seg 

forstått blant sine medmennesker. Selv har jeg erfart at denne typen ferdigheter kan utvikles 

gjennom å erobre nye erfaringer i samhandling med andre mennesker, men også i 

samhandling med dyr.  

 

I løpet av min praksisperiode på Søndre Aas Gård og miljøsenter fikk jeg selv erfare hvordan 

en gutt med ASD benyttet samhandling med hest, hund og kanin som beroligende 

virkemiddel i situasjoner der han hadde behov for å søke trøst og kontrollere følelsene sine. I 

tillegg opplevde jeg hvordan en slik setting kunne benyttes som gunstig samtalearena. Jeg 

erfarte at gutten åpnet seg mere opp når kroppen hans var i kontakt med dyrene, slik som når 

han hadde kaninen på fanget og forsiktig strøk den over ryggen med rolige håndbevegelser. 

"Se, kaninen liker meg", kunne han si, mens han smilte og lo. Hvorfor tror du kaninen liker 

deg kunne jeg respondere, før han svarte at det var fordi de var venner. Etter å ha bekreftet det 

gutten sa, kunne jeg fortsette dialogen med et nytt spørsmål. Hvorfor tror du kaninen vil være 

vennen din? Hvorpå han sa at det var fordi kaninen skjønte at han var glad i den. Slik jeg ser 

det følte gutten seg trygg og komfortabel i samhandling med dyrene, noe han merkbart savnet 

i samspill med de andre barna. Han fikk imidlertid et nytt perspektiv på sosiale relasjoner når 

han forsto at hans væremåte rundt dyrene også kunne overføres til situasjoner og hendelser 

som involverte mennesker og gi han en opplevelse av sammenheng.  

 

Håndterbarhet handler om hvilke ressurser man har for å mestre ulike situasjoner og oppgaver 

(Antonovsky, 2018). Disse ressursene kan man blant annet opparbeide seg gjennom øvelse og 

repetisjoner, som er tilpasset den enkeltes evner og utviklingspotensial (Steiner, 2007; 

Edlund, 2010). Opplevelsen barnet eller ungdommen får når det knekker en gåte er ofte helt 

ubeskrivelig, men jeg vil allikevel forsøke å sette ord på det. Tenk deg en gutt med CP som 

tidligere kun har sittet på hesten i skritt. I løpet av to dager lærer han seg å klemme bena i 

siden på hesten slik at den starter å trave, de neste dagene øver han seg på å trave, samt hoppe 

over tilpassede hindre. Dette krever en enorm konsentrasjon og kroppsbeherskelse. De første 

dagene løp ledsageren ved siden av som en trygg støtte dersom noe skulle gå galt. Etter hvert 

som gutten følte mestring, ville han prøve selv og på den siste dagen travet han over hindrene 

alene. Gutten lyste opp som en sol og ropte høyt jeg klarte det, jeg klarte det! Det var ikke 
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bare gutten som ble følelsesmessig berørt av sin egen prestasjon, men det påvirket også 

fellesskapet. Guttens enorme glede over egen prestasjon og hvordan han klarte å håndtere 

situasjonen smittet over på resten av gruppa og skapte en ny iver og motivasjon for å mestre 

øvelsene. Han ble med andre ord en inspirator for andre, samtidig som han fikk økt selvfølelse 

og tro på egne ferdigheter, noe som kan bidra til ytterligere egenkraft.   

 

Hvis noe skal være vel verd å engasjere seg i må det oppleves som meningsfullt (Antonovsky, 

2018). Mange barn og unge med utviklingshemning opplever særinteressene sine som svært 

meningsfulle. Dette kan pedagogen bruke som motivasjonsfaktor for å skape glede og 

engasjement for læring (Edlund, 2010; Kaland, 2010). Gutten jeg forteller om i starten av 

innledningen var svært interessert i dyrene på gården. Møte med kua sto derfor øverst på 

ønskelisten når han ankom Grobunn. I starten av oppholdet ville gutten bare være sammen 

med kuene og de andre dyrene. Han var ivrig i arbeidet med foring, stell og møkking, 

samtidig som han fremsto som usikker på seg selv og de andre ungdommene i sosiale 

sammenhenger. Kroppsspråket var ofte avvisende. Han hadde svake verbale ferdigheter, ofte 

med hentydninger om at han kunne ting bedre enn andre. Resten av ungdommene på 

gårdsgruppa syntes guttens atferd var vanskelig å forholde seg til, men de ønsket han allikevel 

velkommen til en verden fylt av humor, samarbeid og fellesskap. Etter noen uker forsto han at 

de andre ungdommene delte den samme interessen for dyrene som han selv og at de dermed 

hadde noe spesielt å dele seg imellom og som gjorde dagene meningsfulle.  

 

Som jeg har beskrevet flere steder i oppgaven er det mange årsaker til at samspill med dyr kan 

være med på å fremme kroppslig, sjelelig og mental helse hos barn og unge med 

utviklingshemning. I historien om gutten og kua, samt gutten og kaninen handlet det blant 

annet om å finne en indre trygghet og ro. Samtidig førte samhandlingen til at guttene viste en 

annen atferd ovenfor omgivelsene sine i form av empati og omsorg. Dette passer godt med 

Kaland sine undersøkelser som viser at samhandling med dyr fører til en bedring av sosiale, 

emosjonelle og språklige ferdigheter hos barn og unge med ASD (Kaland, 2015). I tillegg kan 

arbeid med dyrene fremme økt ansvarsfølelse og selvfølelse fordi man gjør noe nyttig for 

andre (Berget, 1988; Melson & Fine, 2019).  

 

DAI og Inn på tunet virksomhet passer imidlertid ikke for alle barn og unge (Melson & Fine, 

2019, kap.13). Som jeg tidligere har vært inne på trenger barn og unge med 

utviklingshemning trygge og forutsigbare omgivelser. Slik er det også med dyrene. Dyrene 
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skal ikke påføres ubehag, smerte, frykt eller stress, men ha frihet til å utrykke en mest mulig 

normal atferd (Ng et.al, 2019). Man kan selv tenke seg hvordan det vil gå dersom et 

utagerende barn retter sine følelser mot dyret. Selv observerte jeg at en gutt med emosjonelle 

utfordringer ble bitt av ponnien, fordi han tydelig utrykket misnøye med "hesten" han var blitt 

tildelt. Slik sett er det viktig at de som arbeider med DAI har kunnskap om utfordringene de 

unge kan ha og kun benytter dyr som er trent til å arbeide med mennesker (Berget & Braastad, 

2018; Krøger, 2018). På Grobunn har de egne retningslinjer knyttet til helse, miljø og 

sikkerhet (HMS) når det gjelder dyrehold og kontakt med dyrene.  Dette for å forebygge 

ulykker og opprettholde velferden for både ungdom og dyr.  

 

Når Steiner snakker om sjelelig pleie, handler det om å gi barn og unge opplevelser som retter 

seg mot kroppen og følelsene (Edlund, 2010). Slik jeg ser det er gården en ypperlig arena til 

dette formålet. På gården er de fleste aktivitetene og oppgavene av praktisk art og kan bygge 

på ressurser man allerede har, samtidig som kontakt og arbeid med dyr kan bidra til at man 

opparbeider seg nye ferdigheter. Samtidig er gården en arena der læring og utvikling kan 

finne sted gjennom helhetlige prosesser som omfatter naturens kretsløp og næringskjeden 

gjennom konseptet fra jord til bord. Hvis man ser det i et antroposofisk lys, kan man si at 

gården er et sted der læring og utvikling kan finne sted gjennom ideen om forbindelsen 

mellom tanke, følelse og vilje. Et sted man kan gripe tak i omgivelsene, bli grepet av det man 

opplever, for så å begripe sammenhengen av det man er en del av. Med andre ord, et sted med 

rom for helhetlig læring i et helhetlig læringsmiljø.  

 

I helsepedagogisk sammenheng er pedagogens faglige kunnskaper og personlige egenskaper 

særlig viktige når man skal tilrettelegge for aktivitet og undervisning som skal tiltale og 

stimulere utviklingen i syvårsperiodene samtidig som den skal rettes mot den enkeltes 

utviklingsforstyrrelser med målsetning om mestring og utvikling. Hjelperen skal gi tilpasset 

støtte, vise empati og samtidig ha tro på den enkeltes potensiale til å mestre oppgaver og 

utvikle sin personlighet (Edlund, 2010). Gutten med CP som mestret rideferdighetene er et 

godt eksempel på hvordan tilpasset opplæring og tro på den enkeltes evner og iboende 

potensiale fremmer motivasjon og selvfølelse.  

 

Mange barn og unge med utviklingshemming har utfordringer knyttet til sanseintegrasjon 

(Bakken, 2015).  Ifølge Steiner vil gode sanseopplevelser bidra til utvikling fordi de berører 

viljen og følelsene og dermed åpner opp for læring (Aeppli, 2003: König, 2000; Mathisen, 
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2000; Soesman, 2021).  I denne oppgaven har jeg valgt å konsentrere meg om forbindelsen 

mellom berøringssansen og jegsansen. Berøring er en sentral del av DAI enten man stryker 

dyrene over pelsen eller gir dem sitt daglige stell i form av børstning eller kos. Steiner knytter 

berøringen opp til åpenbaringer som har en egen dimensjon. Dette fordi berøring skaper 

sterke følelser som kan bidra til å opprette kontakt mellom ens eget indre og andre mennesker 

(Aeppli, 2003). I begge mine praksisperioder har jeg opplevd hvordan den fysiske kontakten 

med dyr har påvirket barn og unge i en positiv retning. Berøringen har skapt en helt egen ro 

og tilstedeværelse, samtidig som den har vært kontaktskapende. Den samme følelsen fikk jeg 

når jeg var sammen med gutten og kua, samt gutten og kaninen. De var tilstede i seg selv, 

samtidig som de etter hvert åpnet seg opp for meg og deretter for andre barn og unge. Hvis jeg 

skal innlemme berøringssansen i den salutogene teori, vil jeg plassere den under det som føles 

meningsfullt, noe særegent som tilfører livet en opplevelse av sammenheng. 

 

Med berøringssansens betydning friskt i minne, vil jeg dele en opplevelse der kontakten med 

dyret begrenset seg til ridning. I slutten av mars fikk jeg være med de yngste elevene ved den 

helsepedagogiske Ljabruskolen på deres ukentlige ridetime ved Søndre Aas Gård og 

Miljøsenter. Entusiasmen som barna viste i forkant av ridetimen var oppsiktsvekkende. Så 

snart de var ferdige med å intervjue meg om hvem jeg var, spurte de om jeg ville være med de 

til hestene. De la ikke skjul på at de gledet seg både til å møte hestene og ri. I drosjen satt de 

som tente lys med hjelmene på hodet. Det hersket både ro og forventning. Når vi kom frem til 

gården måtte vi imidlertid vente en stund på hestene før de etter hvert kom på rad og rekke 

ferdig oppsalte. Under ventetiden var barna urolige, men strålte opp når de fikk øye på 

hestene. Denne fredagen var det turridning på programmet. Selv opplevde jeg at barna var 

svært konsentrerte under ridningen og hadde en god kroppskontakt. Gutten som jeg fulgte var 

også opptatt av å få respons og bekreftelse på at han var flink til å ri. Da rideturen var over 

reiste vi tilbake til skolen med drosjen. Nå hersket en ny type ro, som om et behov var 

tilfredsstilt. Det gikk imidlertid over når vi var tilbake på skolen. 

 

Observasjonen den aktuelle fredagen fikk meg til å tenke på alt barna ble "frarøvet" når 

aktiviteten var begrenset til ridning. Slik jeg kjenner stallen er den full av gode 

sanseopplevelser og muligheter for å lære nye ting. Dette fikk jeg også erfare i 

praksisperioden min ved samme sted og hvor gutten med CP deltok i alle hesterelaterte 

aktiviteter. Han var i tett kontakt med hesten, stelte den sammen med ledsageren sin, deltok 

med foring, møkking, utlegging av ny flis på lik linje med barn uten diagnoser. I tillegg til de 
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sosiale fordelene, høstet han helsegevinster i form av forbedret motorikk, samt praktisk og 

selvstendig fungering. Slik jeg ser det ville barna fra Ljabruskolen hatt stort utbytte av å 

tilbringe hele dagen på gården. De kunne fått stelle sin egen hest, kose med den og gjøre den 

klar til ridning sammen med hjelperen sin. Barna kunne også spist ute på gårdstunet og blitt 

kjent med de andre dyrene på gården. I etterkant av ridningen tenker jeg det kunne vært 

hensiktsmessig å bearbeide opplevelsene gjennom kunstnerisk aktivitet, for å få en helhetlig 

forståelse av det de er med på. 

 

I Berget sin undersøkelse fra Vidaråsen i 1988 kom det frem at samhandlingen hadde positive 

effekter både for beboere og dyr i form av en egen ro og harmoni (Berget, 1988). Spørsmålet 

jeg stiller meg i den sammenheng er om årsaken kan skyldes at mennesker med 

utviklingshemning samhandler på et annet nivå enn andre mennesker, det vil si i det 

sympatiske via viljen og følelsene fremfor i den antipatiske tenkningen? 

 

Mennesker og dyr er forskjellige. Samtidig har vi noen fellesnevnere som slektskapet til 

naturen og vår felles evolusjon basert på biofilihypotesen (Melson & Fine, 2019). Grelland 

mener menneske-dyr-relasjonen er ekstra sterk fordi samhandlingen foregår på et nivå hvor 

dyrenes blikk ikke har den sammen evnen til å fremme angst på sammen måte som blikket til 

et mennesket (Grelland, 2018). Tilsvarende teorier finner man igjen i Steiners ideer om det 

firedelte mennesket der mennesker og dyr deler alle vesensledd bortsett fra jeget (Steiner, 

2005; Steiner, 2006; Steiner, 2008). Ifølge Steiner lever og ånder barn og unge med 

utviklingsforstyrrelser i det handlende og det følelsesmessige. Det samme gjør dyrene, da de 

ikke er i besittelse av det reflekterende og tenkende jeget (Steiner, 2005; Steiner, 2006; 

Steiner, 2008). Forskjellen ligger i at barn og unge med utviklingshemning har et jeg, som 

ligger i dvale, men har potensiale for utvikling. I menneske-dyr- relasjonen vil det si at barnet 

har jeget sitt for seg selv, noe som kan gjøre at den unge får en aha opplevelse om at jeg er jeg 

og dermed får mulighet til å føle hvordan det er å stå øverst på rangstigen.  
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7. Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg benyttet faglitteratur, refleksjon og praktiske eksempler til å 

belyse og besvare spørsmålet, hvordan kan samhandling med dyr bidra til å fremme utvikling 

hos barn og unge med utviklingshemning?   

 

I antroposofiens verden blir mennesket til helhet ved at alt virker sammen. Det fysiske virker 

sammen med det eteriske, det animalske og med jeget. Videre virker tanke, følelse og vilje 

sammen som en enhet og som en del av det firedelte mennesket. Steiners sanselære er intet 

unntak. Alt har sine særegne kvaliteter samtidig som de flyter inn i hverandre, kompletterer 

hverandre og danner en helhet, noe man også kan overføre til DAI, salutogenese og OAS.  

 

De teoretiske perspektivene i oppgavens hoveddel viser hvordan barn og unge med 

utviklingshemning kan inngå i et positivt samvirke med salutogenese, OAS, DAI og 

antroposofi. Det handler om å tilrettelegge for aktiviteter som kan oppleves som forståelige, 

håndterbare og meningsfulle, samtidig som man som støttespiller har en genuin tro på den 

enkeltes evner og potensiale for utvikling. Forskning viser at DAI har positiv effekt både i 

pedagogisk, terapeutisk og aktivitetsbasert sammenheng. Samhandling med dyr gir ro, 

samtidig som det gir rom for læring.  

 

I et antroposofisk perspektiv er kroppslig aktivitet og gode sanseinntrykk som retter seg mot 

følelsene spesielt viktig for utvikling for barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Historien 

om gutten og kaninen, gutten og hesten, samt gutten og kua kan alle overføres til Steiners 

begrep om tanke, følelse og vilje. I alle tilfellene startet det med viljestyrt handling som 

befestet seg følelsesmessig i den unge og førte til en ny forståelse. DAI og gården er slik sett 

mulighetenes paradis. Et sted der berøring og opplevelse av sammenheng er en del av et 

helhetlig konsept hvor man bygge broer og fremmer verdifulle relasjoner.  

 

Selv tror jeg flere av elementene i denne oppgaven kan brukes til å få en sterkere 

bevisstgjøring rundt dyrenes terapeutiske egenskaper og hvordan de kan brukes i arbeid med 

barn og unge med utviklingshemning i et utviklingsperspektiv.  

 

Konklusjonen er dermed som følger: Der hvor dyr som føler, lever, er det også rom for 

mennesker å leve en salutogen tilværelse.  
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Eg kan. 

Eg skriv ikkje fint, og les ikkje fort,  
så meg er det lett nok å terge.                                                         
Men gjeld det å springa av stad som ein hjort,  
å dukke i elva og klatre i berget … 
Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an.  
Om nokon vil seie dei trur at eg kan! 
  
Eg somlar og rotar, sit aldri i fred 
og får aldri ferdig ei lekse. 
Men gjeld det å lokke ei mor til å le, 
ein hund til å danse, ein blom til å vekse … 
Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an. 
Om nokon vil seie dei trur at eg kan! 
  
Eg greier mest aldri å fange ein ball, 
eg spring nok, men stega er tunge. 
Men gjeld det å stelle ein hest i ein stall, 
ein sjuk i ei seng og ein ørliten unge … 
Jau, det kan eg greie, jau, det går nok an. 
Om nokon vil seie dei trur at eg kan. 
  

Av Ingvar Moe (1936-1993) 
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