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bør føre til at barnet både blir 
svett og andpusten. For lite fysisk 
aktivitet antas å ha uheldige kon-
sekvenser for nåværende og frem-
tidig helse. Noen barn, også i Nor-
ge, har utfordringer knyttet til det 
å være nok fysisk aktiv. 

Forskning viser et fall i aktivi-
tetsnivået når barn beveger seg 
inn i ungdomsalden. Lite aktive 
barn kan derfor få dobbelte ut-
fordringer; fra deres generelle la-
ve aktivitetsnivå, og fra effekten 
av ytterligere nedadgående fysisk 
aktivitet mot ungdomsalder. Barn 
bør i ung alder oppleve å være mo-
tivert for fysisk aktivitet, og erfa-
re gleden ved å bevege seg. For lite 
aktive barn vil all aktivitetsøkning 
være en fordel. 

Hensikten med prosjektet var å 
få kunnskap om agility med hund 
er et tiltak som kan motivere lite 
fysisk aktive barn til fysisk aktivi-
tet (2–6).

GJENNOMFØRING. Barna ble til-
delt fast hund og hundefører. Dis-
se samhandlet gjennom prosjekt-
perioden. Agility ble gjennomført 
i hall én gang per uke over åtte 
uker. Hver agility-aktivitet var på 
halvannen time. Barna var aktive i 
løype i cirka 45–60 minutter. Re-
sten av tiden bidro de med å dek-
ke sin hunds behov for hvile, luf-
ting og væske, og hjalp til med 
rigging av agility-hindre. 

Fakta

Hoved
budskap
Fysisk aktivitet er viktig 
for barns nåværende og 
fremtidige helse. I hun-
desporten agility må 
både hund og hundefø-
rer være fysisk aktive i 
gjennomføringen. I pro-
sjektet « Aktiv med 
hund» ble agility benyt-
tet i en dyreassistert in-
tervensjon for lite aktive 
barn. Barna samhandlet 
med fast hund og hun-
defører  i tilrettelagt agili-
ty-aktivitet.  Erfaringer 
fra prosjektet viser at 
agility med hund kan 
motivere lite aktive barn 
til aktivitet. Glede over 
samhandlingen med 
hunden fremstår som 
viktig motivasjonsfaktor 
for deltakende barns inn-
sats og utholdenhet i en 
fysisk krevende aktivitet. 

BLE MER AKTIVE 
MED HUND
Helsefremmende. Lite aktive barn ble mer
aktive ved å delta i hundesporten agility. 

t lite aktive barn bør 
bli mer fysisk aktive 
utfordrer lokale hel-
semyndigheter til å 

utvikle engasjerende aktivitets-
arenaer som kan bidra til å frem-
me fysisk aktivitet også hos dis-
se barna. 

AGILITY. I denne artikkelen be-
skriver vi hvordan folkehelseper-
sonell, ekvipasjer fra en kennel-
klubbs agil ity-gruppe og 
universitet samarbeidet i prosjek-
tet «Aktiv med hund». I prosjektet 
ble det benyttet dyreassistert in-
tervensjon (DAI) (1). Samhandling 
mellom hund og barn i hundespor-
ten agility var valgt intervensjon. I 
prosjektet deltok åtte barn i al-
dersgruppen ni til tolv år i agility 
en gang per uke i åtte uker. Ideen 
bak prosjektet bygger på kunn-
skap fra folkehelsevitenskap, fri-
villighetsarbeid, studie av sam-
handlinger mellom mennesker og 
dyr, DAI og hundesporten agility. 
Man antok at en fartsfylt aktivitet 
sammen med hund kunne appel-
lere til barn i aktuell aldersgruppe. 
Førsteforfatter fra Universitetet i 
Agder hadde ideen og ledet 
prosjektet.

BAKGRUNN. De fleste norske barn 
har god helse og oppfyller WHOs 
anbefalinger som er 60 minutters 
daglig fysisk aktivitet. Aktiviteten 

A
I starten av prosjektperioden 

var oppmerksomheten rettet mot 
at barn, hund og hundefører skul-
le bli kjent og trygge på hverandre. 
Hundens signaler, velferdsbehov 
og nødvendige kommandoer til 
bruk i agility ble formidlet. Bar-
na fikk opplæring i hvordan de 
skulle lede hunden gjennom hin-
drene. I starten var hundefører 
tett på sitt barn og hund for å bi-
stå begge i forsering av hindrene. 
Mot slutten var de i en noe mer til-
baketrukket posisjon. Etter hvert 
fikk barna økende kompetanse i å 
lede og følge hunden gjennom mer 
krevende løypeoppsett. Mot slut-
ten av prosjektperioden mestret 
de fleste barna å forsere en løype 
på cirka 100 meter sammen med 
hunden, gjennomført i et tempo 
der de ble svette og andpustne.

Prosjektet var godkjent av 
Norsk samfunnsvitenskapelig da-
tatjeneste. Forskningsetiske prin-
sipper ble fulgt. I evalueringen 
ble det benyttet kvalitativ tilnær-
ming. Datainnsamling ble gjen-
nomført ved individuelle intervju-
er med foresatte til hvert barn, og 
med fokusgruppeintervjuer med 
hundeførerne.

ENGASJEMENT. Fire sentrale ka-
tegorier utkrystalliserte seg i ana-
lysen; glede og forventning, til-
knytning mellom barn og hund, 
ansvar og forpliktelse og 
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av å ha sin hundefører nært til-
gjengelig. Foresatte bemerket 
at barna snakket om og til hun-
den som om den var en venn. 
En mor bemerket sitt barns for-
hold til hunden slik: «Han syns 
den er den beste, er veldig stolt 
over hva hunden får til, og så lø-
per han, jeg tror han kunne løpt 
enda lenger, for han ser ikke ut til 
å merke at det er så anstrengen-
de». Barna ble observert som and-
pustne og svette. Informantene 
beskrev barna som slitne, og gla-
de. Dette kan tolkes som om bar-
nets glede og iver i sam-
vær med hunden bidro 
til at barnet flyttet sin 

selv og «bare ville løpe». Ifølge dem 
hadde barna gitt uttrykk for at 
hunden trengte barnas støtte 
gjennom løypeforsering for å 
lykkes. 

Foresatte var ikke sikre på om 
barna forsto hvor kompetente 
hundene egentlig var, ei heller at 
barn og hund var helt avhengig 

«For lite aktive 
barn vil all 
aktivitets
økning være 
en fordel.» 

opptatte av sin hund, at de raskt 
fikk god kontakt med hunden, tok 
ansvar for dens velferd og sam-
handlet bra. Hundeførere erfarte 
at barna håndterte sin hund raske-
re enn det de hadde forventet, og 
at hunden viste tegn på tillit og 
trivsel i barnets selskap. 

AKTIVE. Ingen av informantene 
hadde registrert vegring for aktivi-
teten, snarere en iver etter å få væ-
re aktiv i løypen sammen med 
hunden. Flere foresatte beskrev 
hvordan barna rettet sin opp-
merksomhet mot hundens presta-
sjon i løypen. De mente dette bidro 
til at barna så ut til å glemme seg 

engasjement og utholdenhet. En 
overordnet tolkning av kategorie-
ne viser at deltakende barns sam-
handling med hund i agility moti-
verte barna til aktivitet og førte til 
utholdenhet og innsats i en fysisk 
krevende aktivitet. 

GLEDE. Foresatte og hundeførere 
beskrev barnas uttrykk for glede 
som en gjennomgående erfaring. 
Foresatte beskrev videre at barna 
viste glede i og forventning til akti-
viteten. Barna hadde, ifølge fore-
satte, uttrykt glede og stolthet 
over sin hunds prestasjoner i løy-
pen. Både foresatte og hundeføre-
re hadde erfart at barna var 

Vennskap: For barn kan hun-
den være et individ som ikke 
dømmer eller vurderer bar-
nets prestasjoner, men er der 
som en støtte og venn. Illus-
trasjonsfoto: Colourbox
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oppmerksomhet over på hundens 
prestasjoner, uten å kjenne på el-
ler resignere ved anstrengelsen i 
gjennomføringen. 

DISKUSJON. Funnene viser at bar-
nas samhandling med hund i agili-
ty motiverte dem til å gjennomføre 
og utholde en fysisk krevende akti-
vitet. Barna uttrykte stolthet over 
sin hund, viste glede og forventning 
til samvær og aktivitet. De ga ut-
trykk for at hunden trengte dem, og 
at de selv var en viktig støtte for 
hunden. Barnas uttrykk for glede 
kan tolkes som om barna knyttet 
seg nært til sin hund selv om tildelt 
hund bare var til låns i åtte uker. Å 
samhandle med fast hund og ta del 
i omsorgen for denne kan ha styr-
ket tilknytningen, og kan ha vært 
viktig for barnas opplevelse av gle-
de over og i aktiviteten. 

BONDING. Innen antrozoologi be-
nevnes tilknytning som «bonding», 
og beskriver den tilknytningspro-
sessen som finner sted mellom 
mennesker og dyr. Prosessen er 
særlig aktuell i samhandling mel-
lom kjæledyr og dets eier, men kan 
også observeres mellom dyr og 
mennesker i andre sammenhenger, 
gitt rett anledning. Mulighet for fy-
sisk nærhet, omsorg og god kom-
munikasjon er viktig for god til-
knytning (7–9). 

Barna omtalte hunden som en 
venn, gledet seg til aktiviteten og til 
å treffe sin hund. Dette underbyg-
ger god tilknytning. For barn kan et 
dyr fremstå som et ikke-krevende 
individ som ikke dømmer eller vur-
derer barnets prestasjoner, men er 
der som en støtte og venn. Studier 
har vist økt utskillelse av oksyto-
cin og nedgang i stresshormon hos 
mennesker som samhandler med 
dyr. Hormonpåvirkningen kan bi-
dra til å oppleve velvære og gle-
de, styrke tilknytning og redusere 
stress (10,11).

FLYT. Det ble observert barn som 
tilsynelatende løp i løypen uten å la 
seg merke ved anstrengelsen. Det-
te kan antyde at barna var indre 
motivert i aktiviteten og befant seg 
i en tilstand der tid og rom 

prosjektet viser at frivillige med 
hundefaglig kompetanse og egnet 
hund er en ressurs som med hell 
kan knyttes tettere opp mot kom-
muners aktivitetsfremmende ar-
beid for barn. Dersom hensikten 
med intervensjonen er å motivere 
lite aktive barn til aktivitet, må de-
sign av intervensjonen planlegges 
godt, slik at barnet opplever å mes-
tre. Vi anbefaler å ivareta stabilitet 
over tid mellom barn, hund og hun-
defører. Stabilitet over tid kan ut-
fordre frivilliges tidsressurs. Sam-
tidig underbygger funnene at 
nettopp stabilitet i prosjektperio-
den med fast hund og hundefører 
var gunstig for barna og bør etter-
strebes. •

opphørte. Dette beskrives som å 
være i en tilstand av flyt, observert 
hos motiverte personer med stor 
grad av glede og mestringsopple-
velse i aktiviteten (12). 

WOHLFARTH ET AL. (13) fant i sin 
studie økt aktivitetsinnsats hos 
barn når hund var til stede i aktivi-
teten. Denne effekten ble ikke re-
gistrert når hunden ble byttet ut 
med person i aktiviteten. Forsker-
ne tolker dette som at hundens til-
stedeværelse i arenaen ubevisst 
påvirket barna i en slik grad at det 
satte barna i en tilstand der de opp-
levde glede og mestring, med økt 
fysisk innsats som resultat. En an-
nen studie viser hvordan hunder 
påvirket barns utførelse av grov-
motoriske ferdigheter positivt. Og-
så i denne studien tolkes hundens 
tilstedeværelse som en viktig mot-
ivasjonsfaktor for barnas innsats 
og kompetanse (13,14). 

Ifølge Biophilia-hypotesen, om 
et instinktivt bånd mellom men-
nesker og andre levende systemer, 
kan barnas naturlige samhandling 

i «Aktiv med hund» kunne begrun-
nes i menneskers iboende prefe-
ranse for dyr. Videre kan man an-
ta at en slik preferanse, som ble 
understøttet av tilrettelegging for 
nær samhandling med fast hund 
over tid, kan ha bidratt positivt til 
motivasjonsoppbygging hos bar-
na og medvirket til at aktiviteten 
ble lystbetont. Hunden fremstår i 
«Aktiv med hund» som motivator 
(15,16). 

KONKLUSJON. Erfaringer fra pro-
sjektet viser at agility med hund 
kan motivere til aktivitet hos lite 
aktive barn. Erfaringer fra 

→

«Barna fikk 
opplæring 
i hvordan 
de skulle 
lede hunden 
gjennom 
hindrene.»
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