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AUTISME OG DYR
Mange med autismetilstander har stor glede av sine kjæledyr, enten det er hamstre,
hester, hunder, katter, slanger eller tarantellaer. Hva slags dyr det er som fanger
oppmerksomheten og affeksjonen til den enkelte varierer selvfølgelig, men relasjonen til
en som forstår deg og som elsker deg uten betingelser, er ofte dyp og inderlig for
mange. Veien til en relasjon med de som har det slik, går som regel gjennom dyret og
dermed blir det sentralt for alle som ønsker en relasjon til personen med autisme, å
også få en relasjon til dyret vedkommende har knyttet seg til.

De som sier at folk med autisme ikke kan ha dype og ektefølte relasjoner, har
gått glipp av noe viktig, vakkert og ganske vanlig!

I denne E-boken skal vi se nærmere på hvordan dyr kan bli en viktig støttespiller for
mennesker med autisme og hvordan andre støttespillere også kan få hjelp av disse
dyrene!



Hvorfor er dyr ofte en
god match?

Folk med autisme i alle aldre, kan ofte føle seg misforstått eller oppleve å komme til
kort i situasjoner andre ser ut til å mestre. Dette kan føre til at de føler seg
ukomfortable sammen med andre mennesker og usikre på om de er bra nok eller
godtatt slik de er. I motsetning til dette, opplever de fleste, både med og uten autisme,
å bli elsket betingelsesløst av dyr. De fleste kjæledyr lærer seg DITT språk og dømmer
deg ikke, men godtar deg akkurat slik du er. For mange kan det av den grunn føles som
det KUN er dyret som er en ekte og trofast venn. Her er det en å betro seg til, en som
forstår, lytter, godtar og trøster. En å dele både gleder, sorger og opplevelser med.

Og ofte fungerer også kjæledyret som en "mellommann" mellom den med autisme og
andre mennesker. De aller fleste mennesker liker dyr og blir trukket mot dem helt
naturlig. Å kose med og snakke med dyret, blir et felles fokus, noe man kan gjøre
sammen og likeverdig. Et tema å snakke om, en opplevelse å dele.

Mange av de jeg kjenner, som har autisme og som har et eller flere dyr, har fortalt meg
akkurat dette. Noen sier også at det er med dyret de kan oppleve de beste relasjonene,
de ekte og dype følelsene, kanskje for første gang.



Selvfølgelig betyr ikke dette at alle med
autisme vil eller skal ha et dyr. Folk med
autisme er like forskjellige som alle
andre. Noen liker dyr, andre ikke. Noen
er redde, andre ikke. Men for mange
kan et dyr, en egen god og ekte venn,
være det som hjelper dem gjennom livet
og som støtter dem både i relasjoner
med andre mennesker og i hverdags-
livet generelt.

Det er jo også ulike typer dyr den enkelte
faller for eller føler en tilknytning til. 

Mange har en sterk oppfatning av hva
slags dyr de ønsker seg, andre er mer
usikre.
Mange med autisme kan også synes det er
vanskelig å forestille seg hvordan noe er,
når de ikke har gjort det selv.

Før man skaffer seg et dyr, kan det
derfor være en god ide å besøke noen
som har dyr, eller kanskje se på smådyr
som enkelte dyrebutikker har. 

Noen kan kanskje til og med få låne et
kjæledyr fra noen de kjenner og prøve
hvordan det er. 

 Vi må huske at det er en alvorlig
beslutning å skaffe et dyr. Vi påtar oss
ansvaret for et levende vesen som
trenger omsorg og stabilitet, og det skal
være godt gjennomtenkt før vi skaffer
dyret. Det skal være hos oss i mange år!

På neste siden får du en sjekkliste på hva
du bør tenke over før du skaffer et dyr.



Hva kan jeg gjøre for at dyret får et
godt liv, sett med dyrets øyne?
Valget om å skaffe dyr må være godt
gjennomtenkt. Er hele familien enig og
innstilt på det?
En voksen person må være
hovedansvarlig for dyret. I følge
dyrevernloven kan barn under 16 år
ikke ha et selvstendig ansvar for dyr.
Barn kan miste interessen og dyr lever
i mange år.
Ikke alle dyr egner seg for
barnefamilier. Dyr er ikke leker!
Det er ikke gratis å ha et kjæledyr. I
tillegg til utgifter til fôr og andre
praktisk-/nødvendige ting, kan dyret få
behov for oppfølging fra veterinær. Er
du innstilt på å betale for det?
Hva skal du gjøre med dyret i ferier?
Har du noen voksne og ansvarlige til å
passe på, eller er du villig til å betale
for at dyret skal passes på et
dyrepensjonat?

Spørsmål før du kjøper dyr:

Å skaffe seg et dyr
På de neste sidene får du noen tips om hva du bør
tenke gjennom før du velger å skaffe deg et dyr!
Rådene er hentet herfra: Dette er det viktig at du vet
før du får kjæledyr | Mattilsynet  og her: Tenk
gjennom dette før dere skaffer et firbent
familiemedlem (aftenposten.no)

Hva slags aktivitetsnivå har personen
med autisme, som skal ha dyret? Det
er viktig å finne et dyr som har
omtrent samme aktivitetsbehov som
den som skal ha det.
Skal dyret bo inne eller ute? Har dere
plass til dyret der det trenger å være?
Er det allergier i familien? Sjansen for
å få pelsdyrallergi er større hvis man
har astma, matallergi, atopisk eksem
eller får symptomer i forbindelse
med pollensesongen. Da har du vist
at du har evnen til å utvikle allergi og
du har en høyere risiko for å få flere.

Tenk også på:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/dette_er_det_viktig_at_du_vet_for_du_faar_kjaeledyr.1503
https://www.aftenposten.no/foreldreliv/i/lAKp7A/tenk-gjennom-dette-foer-dere-skaffer-et-firbent-familiemedlem
http://www.kk.no/mamma/astma-hos-barn-63939728


Kjæledyr-guide
HUND:
Å skaffe en hund er et stort ansvar, en hund
kan leve i 10–15 år, den krever mye tid og
kan by på store utgifter. På den annen side
får familien en leke- og turkamerat som
også byr på mye glede. Hunden er et sosialt
dyr som tåler mye. En hund blir en del av
familien og kan være både kosedyr og en
god venn som små og store knytter nære
bånd til. Alle hunder trenger mye trening,
stell og mosjon, men behovet varierer
mellom de ulike hunderasene.

KATT:
Katten blir ofte sett på som et dyr som
klarer seg selv, men dette er ikke helt
riktig. Dersom du velger å skaffe deg en
katt, påtar du deg ansvaret for et levende
vesen som trenger regelmessig mat,
vann, kos og lek. En katt kan gi deg både
utgifter og bekymringer, men også mye
glede. En katt kan bli over 15 år, noe som
er viktig å ta med i vurderingen før man
anskaffer en.

ILDER:
Som kjæledyr betegnes ilderen av mange
som en blanding av hund og katt. Ilderen er
et sosialt dyr som trenger mye oppmerk-
somhet og kjærlighet. De er lekne,
intelligente og nysgjerrige. De sover mellom
14 og 20 timer i døgnet, men når de først er
våkne er det gjerne full fart. Ilderen er ikke
et burdyr, og den skal i størst mulig grad
kunne gå fritt.



MARSVIN: 
Marsvin bør ha god plass i buret og komme
seg ut av buret et par timer hver dag slik at
de får beveget seg skikkelig. Om sommeren
kan de bo ute, så sant det er mer enn 15
varmegrader og de får skygge for solen.
Marsvin skal helst leve flere sammen, og to
hunner er best. Marsvin lever i opptil ti år,
så man må være forberedt på å stelle et dyr
daglig i mange år dersom man skaffer seg
marsvin. Størrelsen og det rolige gemyttet
gjør marsvinet til et populært kjæledyr blant
barn.

HAMSTER:
Hamsteren er et lite dyr med forventet
levealder fra to til fire år, som trives best
alene. Barn ønsker seg gjerne dyr de kan
klappe og kose med, noe hamstere ikke er
så godt egnet til. De er nattdyr og kan
pusle og bråke en del natten gjennom. Om
dagen sover de og bør helst ikke forstyrres,
derfor kan de være litt kjedelige kjæledyr
for barn.

KANIN:
Kaniner har det best når de kan få være ute
i en løpegård og har god plass. En kanin
som bor i et utebur hele året, tåler kulde,
men ikke trekk, og den skal ikke stå i
solsteken. Om vinteren må den ha et sted
som er isolert, og man må passe på at
vannet ikke fryser. Hvis kaninen har inne-
bur, bør det være så stort at den kan hoppe
to sprett. Kaninen trenger også et sted den
kan grave. Jo mindre barnet er, jo større bør
kaninen være, fordi de store kaninene ofte
er de roligste. Kaniner skal helst leve flere
sammen, men de bør være kastrert eller av
samme kjønn – hvis ikke blir det stor
barneproduksjon. Kaninene kan eventuelt
bo i hvert sitt bur ved siden av hverandre.
Normal levealder er fem til åtte år.



ROTTE: 
Rotter bør helst holdes i par eller grupper
av samme kjønn. Ofte er de plaget med
sykdommer, så det kan fort bli noen
veterinærbesøk. Rotter har i
utgangspunktet godt gemytt og vil sjelden
bite mennesker. I utgangspunktet er de ikke
spesielt kosete. Noen blir imidlertid
skikkelige kosegriser.

FUGL:
Undulater er populære familie-
medlemmer, spesielt i barnefamilier. Unge
fugler er lette å temme og de er
nysgjerrige og lekne. Undulater skal helst
være to sammen, mens kanarifugler godt
kan leve alene. Fuglehold fører med seg
en del støv og søl, noe som kan være greit
å tenke på før man går til anskaffelse av
fugler.Undulater kan bli åtte-ti år.

FISK:
Fisk er ikke så spennende for mindre barn,
men større barn synes det kan være
morsomt å bygge opp et miljø i akvariet og
observere fiskene. Fisk gir dessuten ikke
allergi.

Hva ønsker jeg meg fra dyret?
Hva kan jeg tilby dyret?
Hva må til for å gi dyret et godt liv?
Hvordan kan jeg skape en god relasjon til dyret?
Hva slags dyr vil passe sammen med meg?

Det finnes jo også mange andre dyr som kan være velegnet som kjæledyr.
Tommelfingerregelen er å tenke: 



Dyr som terapi
Det finnes mange historier om hvordan dyr har hatt en terapeutisk virkning for
mennesker med autisme, både i bøker, filmer, avis- og ukeblad-artikler og som
personlige beretninger i ulike sosiale media. Se for eksempel HER.

I utlandet har det også etter hvert blitt startet organisasjoner som trener hunder
spesifikt til å bli assistansedyr for barn med autisme, ofte i samarbeid med de som
trener hunder til synshemmede. Les mer HER.

I boken "Takket være Henry" forteller Nuala Gardner om hvordan hun trente opp
hunder til å assistere barn og ungdom med autisme, deriblant sine egne to barn. 
Senere i denne E-boken vil du få tips om flere bøker og filmer på dette temaet.

De som snakker om hvordan dyr har vært som terapi for dem, trekker særlig fram
det med den beroligende og stressreduserende effekten det har å være nær et
dyr. Mange nevner også at de føler seg tryggere når de er sammen med dyret sitt.

I noen sammenhenger blir dyr også brukt som motivasjon og støtte, for eksempel
er det flere skoler som har en skolehund. 

https://www.klikk.no/kvinneguiden/terapi-med-dyr-2547470
https://4pawsforability.org/autism-assistance-dog
https://www.spiss.no/shop/product/takket-vaere-henry


En av de som gir mye av æren for egen
framgang til dyrene, er Temple
Grandin, en godt voksen dame med
autisme, (født 29. august 1947), som er
selvlært ingeniør og også har utdanning
innen dyrevelferd. Hun elsker kyr og har
jobbet mye med design av kveganlegg.
Hun er faktisk ansett som en av verdens
beste til akkurat det. 

En av de tingene Temple Grandin
har blitt inspirert til, via sin
interesse for kyr, er å designe det
hun kaller en "klemmemaskin", en
innretning der man kan gi seg selv
klemmer uten å miste kontrollen
over klemmingen. Maskinen er
inspirert av en innretning man
benytter for å holde kuer rolige når
de vaksineres. Se bilde av
klemmemaskinen ved siden av her.

Les mer om Temple Grandin HER.

Mange har erfart at et kjæledyr kan være
en fantastisk støtte og ledsager, både når
man har det vanskelig og når man bare
trenger noen å dele tankene sine med.

Og HER.

https://www.templegrandin.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin


Dyr som mellom-menn
I løpet av min praksis har jeg møtt og kost og snakket med en mengde ulike kjæledyr
over hele Norges land. Ikke bare fordi jeg syns det er hyggelig med dyr, men fordi
mange av disse fungerer som mellom-menn mellom sin eier (et barn eller en ungdom
med autisme) og omverdenen. For å skape en relasjon til barnet eller ungdommen
jeg er der for å bistå, er det helt nødvendig å først ha en relasjon til det dyret de
elsker og stoler på. Først når dyret har godtatt meg, er jeg "innafor".

Mange fører også samtalen via dyret,
også etter at relasjonene er etablert. Det
er enklere å si noe gjennom dyret,
indirekte og ofte uten den påtrengende
øyekontakten, enn direkte med meg. Det
er dyret som snakker med meg, barnet
eller ungdommen bare "oversetter" det
dyret vil si meg. Og det fungerer
utmerket!

Etterhvert som vi blir bedre kjent kan
barnet/ungdommen som regel snakke
direkte med meg, støttet av kjæledyret
og noen ganger, gjemt litt bak det, for å
slippe den altfor direkte kontakten.

Dyret fungerer som en slags "maske" eller "skjermbrett", et filter og
en beskyttelse mellom personen og andre. 

Jeg er heldigvis komfortabel med de fleste typer dyr og har blitt kjent med hunder og
katter i de fleste utgaver, hester, sauer, slanger, hamstere, marsvin, rotter, mus og til
og med et par biller. Grensen min går på edderkopper, der tror jeg at jeg ville fått
problemer med samspillet. Men heldigvis har ingen av de jeg har møtt til nå hatt
tarantellaer eller lignende som kjæledyr (noe som egentlig er litt flaks for meg, for jeg
vet jo at mange har akkurat det.)



Hva sier forskning?
En artikkel fra 2015 refererer til en undersøkelse gjort av Gretchen Carlisle i
forbindelse med sin doktorgrad. Her kommer et fram at   en firbeint venn kan være
viktig for dem som sliter med å forholde seg til mennesker. Carlisle spurte 57 barn
med autisme i alderen 8-18 år om hvilket forhold de hadde til hunden sin. Forskeren
fant tegn på at autistiske barn med ulike typer kjæledyr har bedre sosiale ferdigheter.
Foreldrene deres svarte i større grad at barna var flinke til å ta kontakt med andre.
Annen forskning støtter også disse funnene.
Les artikkelen HER.

Hunder og andre dyr kan spille en viktig rolle i folks sosiale liv
Gretchen Carlisle 

https://forskning.no/barn-og-ungdom-helse-psykologi/barn-med-autisme-er-knyttet-til-kjaeledyret-sitt/520077


Filmer og bøker om
autisme og dyr

Det finnes mange beretninger om hvordan dyr har vært til hjelp og støtte for
personer med autisme. Her vil jeg presentere noen av disse.

I filmen "After Thomas" som er basert på
boken "A friend like Henry" av Nuala Gardner,
forløperen til boken "Takket være Henry" som
jeg presenterte på side 10 i denne E-boken,
handler om hvordan familien finner en hund
og bestemmer seg for å beholde den for å se
hvordan sønnen med autisme reagerer. Han
kaller hunden Thomas, og et veldig spesielt
bånd skapes mellom hunden og barnet.

Boken og filmen er basert på livet til Nuala
Gardner og hennes barn.

Boken "Hestegutten, en fars kamp for sin autistiske
sønn" av Rupert Isaacson. Da Rupert Isacssons
sønn Rowan er tre år, får han diagnosen autist. Det
utløser en evig runddans fra terapeut til terapeut,
men ingen ting hjelper: Rowan forblir i sin egen
verden, omtrent uten språk og med stadige
raserianfall. Helt til han møter hesten Betsy. Det
blir innledningen til en periode med rask fremgang
for Rowan. Men faren lurer - er det noe sted i
verden der kan man kombinere hester med
terapi? Dette er historien om familiens ekspedisjon
til Mongolia og hvordan møte med landet, hestene
og sjamanene førte til dramatisk bedring både for
Rowan og for hele familien. Hestegutten er også
filmatisert.



Filmen "Temple Grandin" (HBO 2010), basert
på Grandins selvbiografi "Labeled Autistic",
hadde stor suksess og anbefales på det
varmeste. 

I denne filmen får vi blant annet se hvordan
interessen for kyr ble utviklet og hvordan
Temple ble inspirert til å lage
klemmemaskinen.

Hovedrolle: Claire Danes

Hvis man gjør et enkelt google-søk vil man finne mange videoer om autisme og dyr. 
Her er lenke til et søk jeg gjorde!

Sjekk også ut disse bøkene av Kathy Hoopmann:

Dette er flotte fotobøker med korte og enkle Engelske tekster, som beskriver
hovedsympromene i henholdsvis Asperger syndrom (autisme), ADHD og angst. Jeg har
ofte brukt disse bøkene i samtaler med barn og unge, angående diagnosene deres.

https://www.bing.com/videos/search?q=autism+and+animals&qpvt=autism+and+animals&FORM=VDRE
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