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Inledning 

Hunden kallas för människans bäste vän och med tanke på att den i princip har följt oss redan 

från början till ett mer civiliserat liv känns det som ett rättmätigt uttryck. Hundens 

användningsområden har succesivt ökat från att ha från början huvudsakligen hjälpt till med 

jakten på föda. Denna studie kommer att handla om läshundars effekter på elever som har 

svårigheter med sin läsning. 
 

Studiens syfte  

Syftet är att synliggöra hur socialt tränade hundar kan användas för att främja elevers 

läsutveckling. 

 

Metod  

För att få reda på hundförarnas erfarenheter av socialt tränade hundars förmåga att främja 

elevers läsutveckling har kvalitativ metod använts. I studien har tre hundförare på tre skolor 

intervjuats. 

 

Resultat  

Av resultatet framgår att läshundarna tillsammans med sina hundförare kan främja elevers 

läsutveckling genom att motivationen och intresset för läsningen höjs. Tack vare en förhöjd 

motivation tillsammans med diskussion av det lästa kan elevers läsförståelse öka.  
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INLEDNING  
När jag nämnt ordet läshund för vänner och bekanta har de flesta sett ut som frågetecken. 

"Läshund? Du menar sådana där lathundar eleverna får för att de ska veta vad de ska göra?" 

eller "Hundar som läser? Va?!" har varit vanliga kommentarer. När jag sedan förklarat 

närmare att hundar kan användas inom terapi och skola har de flesta svarat "Vad häftigt!" 

eller "Vad spännande, det vill jag höra mer om!". Läshunden är alltså en hund som är 

specialtränad för att användas inom skolan och dess primära uppgift är att främja elevers 

läsutveckling. 

Min idé om att skriva om och göra en studie som inkluderade läshundar föddes egentligen 

redan i början av min utbildning. Då jag själv har ett stort hundintresse, som hundägare och 

instruktör, har jag många gånger funderat på om inte hundar skulle kunna användas i skolans 

undervisning. Under några år hade jag även flera grannbarn som kom och ville promenera och 

göra diverse olika tricks med mina hundar. När jag sedan tänkt tillbaka på vad jag upplevde 

och såg under den tiden: glädje och vilja att lära sig nya saker hos barnen, har min övertygelse 

om att hundar skulle vara en resurs inom skolan stärkts.  

Men finns det några belägg för att hundar kan fungera som en resurs inom skolan, eller är 

det bara vi hundfantaster som ser vad vi vill se? Att ha hund i Sverige i dag blir allt vanligare. 

Intresset för vad vi faktiskt kan göra med våra hundar har växt sig större med åren men 

framförallt verkar fler och fler uppskatta deras sällskap. Kanske kan det bero på att vi lever i 

en allt mer stressad tillvaro där hundarna får oss att uppskatta nuet? 

Jag tror inte att det har undgått någon att hunden kallas för människans bäste vän och med 

tanke på att den i princip har följt oss redan från början till ett mer civiliserat liv känns det 

som ett rättmätigt uttryck. Från början var hunden en viktig del av vår jakt på föda, de 

skyddade oss och varnade oss för faror och samtidigt hjälpte de oss att vakta vår egendom. 

Därefter har hundens användningsområden succesivt ökat. Polisväsendet har länge använt sig 

av hundar på olika sätt, bland annat vid sök- och spårarbeten och det har blivit allt vanligare 

med sociala tjänstehundar inom vård och omsorg.  

Den forskning och litteratur jag läst kring läshundar påvisar framförallt att hundar har en 

lugnande effekt på elever med diverse diagnoser och svårigheter med sin läsning och det är 

just hundarnas inverkan på elevers läsning denna studie kommer att handla om (Elam och 

Widhe, 2015 & Uvnäs Moberg, 2009). 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, (Skolverket 

2011, ss.8) ska undervisningen anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov. 

Utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet den arrangeras. Dock innebär inte en 

likvärdig utbildning att undervisningen ska gestaltas på samma sätt överallt eller att resurserna 

ska fördelas lika, utan hänsyn ska tas till elevens olika förutsättningar och behov. Skolan har 

dessutom ett särskilt ansvar för elever som av någon anledning har svårigheter med att nå 

målen och därför kan aldrig undervisningen utformas lika för alla.  

 I läroplanen (Skolverket 2011, ss.9-10) står det också om varje elevs rätt att få utvecklas i 

skolan och där känna växandets glädje, tillfredsställelsen att göra framsteg och övervinna 

svårigheter. Ytterligare viktiga aspekter som läroplanen tar upp är att språk, lärande och 

identitetsutveckling hör ihop. Om elever ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva kan 

de utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

och det är just språk, lärande och identitet som en läshund kan hjälpa elever att utveckla. 

 Anledningen till att det är av stor vikt att skolan lägger fokus på elevernas läsförmåga står 

att läsa om under ämnet svenska där de olika förmågorna tas upp (Skolverket 2011, s.223). 

Eleverna ska bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och 

kommunicera i både tal och skrift och läsa och analysera olika sorters texter. Dessutom ligger 

läsningen till grund för att kunna klara av målen i alla andra ämnen.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet är att synliggöra hur socialt tränade hundar kan användas för att främja elevers 

läsutveckling. 

 

Frågeställningarna är: 

1. Hur beskriver hundförare fördelarna med socialt tränade hundar i läsundervisningen? 

2. Hur argumenterar hundförare kring hundens inflytande och terapeutiska förmåga? 

3. Hur synliggörs effekterna av den hundassisterade pedagogiken? 

4. Vilka farhågor finns det med att använda hundassisterad pedagogik i skolan? 
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BAKGRUND    
I detta avsnitt beskrivs till en början hunden och människans relation. Därefter beskrivs både 

de positiva effekter och farhågor som finns med hundassiterad pedagogik.  

Hunden och människan samt domesticeringen  
Jensen (2011, s.25) menar att hundens historia har visat att evolutionen kan gå mycket snabbt, 

på några få generationer har en population snabbt ändrat utseende och beteende. Dagens 

hundraser varierar i form och storlek och ibland kan det vara svårt att tro att deras 

gemensamma förfader liknade en varg. Hunden har inom loppet av några tusentals år blivit en 

av jordens mest skiftande djurarter när det kommer till att anpassa sig efter en annan art och 

detta under en tidsperiod som knappt är märkbar i den övriga evolutionen. Samtidigt har detta 

gett upphov till en extraordinär anpassning och samliv mellan två däggdjursarter, den mellan 

hund och människa. 

Det har spekulerats fram och tillbaka om domesticeringen var en process där människan 

gjorde ett medvetet val av djur för att användas dem som husdjur och om våra förfäder tog 

hem vargvalpar till sina byar för att föda upp dem, tämja dem och ha dem som husdjur. Jensen 

(2011, ss.20-21) menar att detta troligen är en felaktig uppfattning och att dagens forskare är 

överens om att det var hunden som domesticerade sig själv. Vargen sökte sig till människan 

för att få mat och skydd och människan utnyttjade vargens närhet genom att de varnade för 

faror och hjälpte till vid jakt. Troligen var vissa vargindivider mer orädda än andra och 

vågade sig nära människan och våra lägereldar. Med största sannolikhet är det från dessa 

vargar som våra hundar har sitt ursprung.  

Det var först när människan blev bofast och började utveckla sitt jordbruk som hunden fick 

en viktig roll i våra liv. Människan tog starkare kontroll över hundarna och deras 

reproduktion. Äganderätten blev en viktig del, inte bara juridiskt sett utan också avelsmässigt 

(Jensen, 2011, s.21). 

Med domesticering menas inte bara att en hund tämjs för att vara van vid människor, utan 

det är ett viktigt steg i processen där många generationer är inblandade (Jensen, 2011, ss.27-

28). Jensen menar också att djur som blivit domesticerade har genomgått genetiska 

förändringar och därför ser annorlunda ut jämfört med sina vilda förfäder. Även djurens 

beteenden och fysiologiska funktioner påverkas på olika sätt och troligen beror det främst på 

att människan påverkar det naturliga urvalet genom sin selektion. Bland vilda djur är det den 

individ som är bäst på att hitta föda, undkomma faror och klara av att konkurrera med sina 

artfränder som får störst avkomma. Men när människan blandar sig in i selektionen blir det 

andra egenskaper som bevaras och utvecklas. 

Oxytocin – närhetens hormon 

Oxytocin är ett ämne som från början förknippats med förlossning och amning, men som 

också kan sammankopplas med beröring, närhet och näringsintag (Uvnäs Moberg, 2009, s.8, 

s. 47, s.53-56). Oxytocinet frisätts från hypofysen och påverkar oss både själsligt och 

kroppsligt och spelar därför en stor roll i våra liv. När ämnet frigörs stimuleras sociala 

interaktioner, stressnivåer dämpas och läkande processer stimuleras. Uvnäs Moberg menar att 

om oxytocinet endast tillförs vid enstaka tillfälle är dess positiva effekter bara kortsiktiga. Om 

det däremot tillförs mer frekvent kan ämnet och de positiva effekterna kvarstå i flera veckor 

genom att våra sinnescellers förmåga att binda signalsubstanser ökar. Omgivningen är också 

en annan viktig aspekt som har betydelse för oxytocinets effekt. De positiva effekterna i form 

av lugn och stressdämpning verkar främst uppstå i en för individen bekant, lugn och trygg 

miljö. 
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Hundens påverkan av vår hälsa 

Många människor har en stark relation till sitt husdjur och denna relation har också visat sig 

vara viktig för hälsan menar Uvnäs Moberg (2009, ss.137-139).  

Otaliga mängder undersökningar har visat att människor som har hund generellt sett är 

friskare än andra och framförallt har en lägre risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar. 

Detta har visats genom mätningar på hjärtinfarkter och blodtryck. Visst kan man tro att det 

beror på att en hundägande människa måste röra sig mer och därmed får bättre kondition, men 

det är mer än motionen som påverkar hundägare positivt. Studier visar att det även påverkar 

den sociala kompetensen att ha ett djur och då särskilt en hund. Att hund och hundägare berör 

och tycker om varandra är sannolikt det som främjar den sociala interaktionen och hälsan. När 

hund och hundägare känner varandra räcker det med närvaron av hunden för att den ska verka 

lugnade på sin husse eller matte. Hundägare har sina hundar nära hela tiden och får således 

kontinuerligt små påslag av oxytocin och på så sätt utvecklas en kronisk aktivering av ett lugn 

och ro-system som ger upphov till hälsofrämjande effekter menar Uvnäs Moberg. Att katter 

inte har en lika stark och tydlig påverkan som hundar beror troligen på att en katt inte går in i 

en lika nära relation med människor som hundar gör. De är inte och tillåter sig inte att bli lika 

domesticerade som hunden. 

 En annan intressant aspekt angående hundars påverkan på människors hälsa skriver Allen 

(ss.236-239) om i sin undersökning ”Are pets as healthy pleasure – the influence of pets on 

blood pressure” Allen skriver om hur djurägare, främst då hundägare, ser sina djur som 

viktiga familjemedlemmar som erbjuder tröst och lugn vid stressiga perioder i livet och även 

media har under senare år skrivit och pratar om husdjurs ”helande förmåga”. I sin studie 

undersökte hon om kvinnors blodtryck påvisade någon skillnad beroende på om de var 

ensamma, hade sin bästa (kvinnliga) vän eller sin hund närvarande när de utsattes för 

huvudräkning. Undersökningen visade att kvinnornas blodtryck höjdes radikalt, från det 

normala/önskvärda värdet 120/80 till 155/100, när deras vänner närvarade, men att det inte 

syntes någon större skillnad när deras hund närvarade (125/83). Blodtrycket uttalas 120 över 

80. Talet 120 anger det systoliska blodtrycket, övertrycket, det som uppstår när vårt hjärta 

drar ihop sig och därefter pumpar ut blod. Talet 80 anger det diastoliska blodtrycket, 

undertrycket, och sker när hjärtat slappnar av och sedan fylls med nytt blod. Det är det 

sistnämnda, diastoliska trycket som är mest farligt att få förhöjt när det handlar om högt 

blodtryck (Kjellström, 2014). Förklaringen till skillnaderna på blodtrycket kan dels bero på, 

som deltagarna själva påpekade, att de uppfattade sina vänner som dömande. Undersökningen 

visade dock att kvinnorna presterade både snabbare och bättre när deras hundar var 

närvarande. Allen menar ändå att för att hennes undersökning skulle ha blivit mer trovärdig 

hade det varit intressant att se även hur kvinnor utan husdjur hade reagerat. Slutligen menar 

Allen att eftersom ett husdjur inte kan döma sina ägare fungerar det som ett viktigt 

psykologiskt stöd. Hunden som husdjur har även påvisat sig ha betydande fördelar vad gäller 

att hindra hjärt- och kärlsjukdomar, men de skulle aldrig kunna ersätta en 

läkemedelsbehandling. (Hus)djur kan alltså dämpa en persons utveckling av stress men det är 

inte korrekt att säga att de sänker vårt blodtryck. 

Djur i vården 

Den positiva effekt som djur ger oss människor har blivit allt mer vanlig att försöka utnyttja 

inom framförallt äldrevården (Uvnäs Moberg, 2009, s.139). Närvaron av djur, främst hundar 

och katter, sprider glädje, minskar aggression och motiverar äldre människor att röra sig mer. 

Anledningen till att hundar har blivit vanligare vid behandling av barn och unga är att en 

hunds närvaro kan lösa upp både svåra situationer och relationer. Bara genom hundens 

närvaro upplever barnen det lättare att prata om svåra saker.  
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En hund är tyst och lojal, den skvallrar inte, men den tycks också kunna öka förmågan hos 

människor att uttrycka sig om svåra saker genom sin lugnande effekt.  

Allergier  

Astma och allergiförbundet (2015, s.9) menar att djur avger protein från talgkörtlar, hudceller, 

saliv och urin. Det är när proteinerna sätter sig på djurens pälshår som pälsen blir 

allergiframkallande och typiska symtom som snuva, nästäppa, klåda och andningsbesvär kan 

uppstå. Då hundar har kommit att bli vanligare inom vård och omsorg har förbundet valt att 

tillsammans med andra organisationer ta fram en vägledning för att i möjligaste mån undvika 

problem för personer med allergi. Att använda hund inom vård och omsorg ska alltid noggrant 

övervägas på grund av eventuella allergirisker och bieffekter.  

 Även Socialstyrelsen (2014, s.11-12) har tagit fram en vägledning så vård- och 

omsorgsverksamhet där hund används kan ske med hänsyn till de lagar och regler som finns. 

Socialstyrelsen menar att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga underlag för att uttala 

sig om effekten vårdhundar har på patienter men att de resultat som finns visar på positiva 

effekter vad gäller psykisk ohälsa, ensamhet och positiva känslor. Vägledningen påpekar att 

det är av stor vikt att verksamhetens syfte med att använda hunden är tydlig och att arbetet 

sedan bedrivs enligt den fastställda planen. Det är även viktigt att en hund vistas på ett 

kontrollerat sätt i vård- och omsorgsverksamheten. Hunden ska dessutom vara utbildad 

tillsammans med sin förare, de blir då ett så kallat hundekipage, för att arbetet ska kunna ske 

med säkerhet och god kvalitet. Arbetet och resultatet ska dokumenteras och följas upp för att 

kunna utveckla och förbättra hundekipagens arbete. 

 Jalongo och Bomboy (2004 s.13) menar att det är av stor vikt att inte glömma bort de 

elever som kan ha allergiska problem och svårigheter med hundassisterad pedagogik. För att 

minska allergiska reaktioner är hundarna badade och välvårdade (borstad päls, ansade tassar 

och klippta klor) strax innan ett besökstillfälle. Detta eftersom det är främst i pälsen de 

allergiframkallande ämnena finns. Dessutom kan anpassningar såsom stora luftiga salar eller 

även utomhusundervisning sättas in för att eleven ska kunna tillgodogöra sig läshundens 

resurser om förälder eller förmyndare anser att det är för elevens bästa. 

Kulturkrockar 

En annan problematik kan vara de kulturella skillnader som finns mellan människor. I vissa 

kulturer anses hunden vara ett orent djur eller en form av plågoande som stör och skapar 

irritation och därför heller inte är värd eller kan fungera som mänsklig vänskap. Här menar 

Jalongo och Bomboy (2004, s.13) att det är viktigt att få föräldrar och vårdnadshavare att ha 

ett öppet sinne och se hur deras barn reagerar på hundar. Forskarna menar att en viktig del i 

att visa att man bryr sig om sitt barn är att lägga märke till och acceptera vad de tycker om, 

även om man som förälder eller vårdnadshavare inte delar deras entusiasm.  

 Generellt sett vet personer som arbetar med barn och unga att de ofta fascineras och 

förtrollas av djur. De förekommer i barnens drömmar, önskningar och fantasier. I skolan 

utmärker de sig också tydligt genom elevernas teckningar och texter. Men naturligtvis finns 

det också barn, och även vuxna, som känner rädsla för hundar, kanske på grund av en tidigare 

negativ erfarenhet. Jalongo och Bomboy (2004, ss.13, 16) menar att en elev som är rädd kan 

hålla avstånd och se hur andra elever interagerar med hunden. Forskarna menar att det mest 

effektiva sättet att omforma ett beteende som utger sig i form av rädsla är att individen får se 

en positiv, jämlik förebild klara ut situationen. I det här fallet handlar det inte om att ”trolla 

bort” en rädsla för hundar, men att eliminera föreställningen om att alla hundar beter sig på 

samma sätt.    
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Sociala tjänstehundar, terapihundar och läshundar 
För att kunna titulera sig läshundsekipage måste en hund och en förare ha genomgått en 

utbildning som delas in i fyra steg.  

 

1. Lämplighetstestet 

Till att börja med genomgår hunden ett lämplighetstest, detta kan hunden tidigast göra vid ett 

års ålder, där hundens mentalitet och lämplighet för ändamålet undersöks. 

 

2. Besökshund 

Efter att hunden har klarat lämplighetstestet utbildas den till besökshund, detta kan innebära 

besök på exempelvis ett ålderdomshem.  

 

3. Vårdhund eller terapihund 

I ett tredje steg får hunden göra ytterligare ett lämplighetstest, då med barn under 13 år. Klarar 

den detta kan hunden titulera sig vård- eller terapihund. 

 

4. Skolhund 

Skolhunden används som ett pedagogiskt verktyg för att hjälpa elever att förbättra sina 

resultat i överensstämmelse med läroplanen. Inom begreppet skolhund ingår fadderhund och 

läshund. Fadderhunden är ett specialkonstruerat begrepp av Svenska Terapihundskolans 

grundare Sara Karlberg. Där vill lärare och hundekipage utveckla elevers empati, respekt och 

ansvar för djur och natur och övningarna som görs är samtidigt kopplade till läroplanen. 

Läshundens primära uppgift är att arbeta med att utveckla barn och elevers läsförståelse. 

Hundföraren kan välja att enbart examinera sig i denna licens som utgår från det amerikanska 

konceptet R.E.A.D som beskrivs i nästa avsnitt.  

 

Av föraren krävs det dessutom minst två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och 

omsorg och även två års arbetslivserfarenhet för att kunna titulera sig läshundsekipage. 

(Terapihundskolan, 2016). 

Reading Education Assistance Dogs - R.E.A.D  
I USA finns sedan 1999 konceptet R.E.A.D: Reading Education Assistance Dogs, där hundar 

har utbildats för att främst ge stöd i barn och ungas läsinlärning, men också i deras förmåga 

att kommunicera med andra människor i sin omgivning. Liksom i Sverige arbetar en förare 

inom R.E.A.D med sin hund som ett team där de fungerar som läskamrater för barn och unga 

på skolor och bibiliotek. Hundarna har blivit tränade och genomgått tester som undersökt 

bland annat deras lämplighet och temperament. Hundförarna har också genomgått tester som 

visar att de har kunskaper om att hjälpa elever med läsinlärning (R.E.A.D. Dogs Minnesota, 

2016). 
Shaw (2013, ss.367-368) genomförde en undersökning på en skola i USA under ett läsår 

där 13 utbildade hundar enligt R.E.A.D-konceptet deltog tillsammans med 197 elever (med 

tillhörande föräldrar) och 78 lärare. Eleverna, som kom från både förskolan upp till femte 

klass, läste med en hund ungefär 20 minuter i veckan. Undersökningens resultat påvisade att 

de elever som fått läsa tillsammans med en hund kände sig tryggare i sin läsning, uppskattade 

att läsa mer än tidigare och fungerade bättre i sociala sammanhang, exempelvis tillsammans 

med de andra eleverna och lärarna i klassrummet.  

Hur hjälper då hundarna till att främja läsningen? 

Ett lästillfälle med en hund består inte bara av dess närvaro (Shaw, 2013, s367). Innan 

läsningen påbörjas får eleven kela med hunden och det småpratas för att lätta på stämningen. 
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Eleven får om den vill hjälpa hunden att utföra ett eller flera enklare trick och därefter 

placeras hunden på en filt mellan förare och elev. Istället för att hjälpa eleven när han eller 

hon kämpar med ett ord eller stycke, använder hundföraren sin hund till att ”prata” med 

eleven. Exempelvis kan hundföraren hjälpa eleven genom att säga ”Det där var ett nytt ord 

som inte Karo förstod, kan du förklara vad det betyder?” eller ”Den där sagan tyckte Karo 

verkligen om, nu vill han höra den igen, men med dina egna ord!” På så sätt handlar det inte 

bara om att eleven ska läsa, utan han eller hon får också fundera över vad som har lästs. 

Avslutningsvis får eleven låta hunden göra ett litet trick och mysa med hunden. 

 Anledningarna till att R.E.A.D är så effektivt menar Shaw (2013, ss.370-371) har att göra 

med att eleverna får ta ansvar för sin läsning, de får tid för att använda sin läsning och utöva 

den på riktigt. Läshunden dömer inte elevens läsning och hunden kan bli en speciell vän som 

alltid uppskattar elevens närvaro. En läshund kan inte ta en lärares plats, men dess närvaro 

kan fungera som en motivationskälla och hjälpa elever att slappna av vid läsning och 

diskussioner om böcker och läsning.  

 

Elever i behov av stöd 
En terapihund och läshund behöver kunna umgås med barn på ett naturligt sätt. Hunden 

behöver vara så stabil att den klarar av en eventuell negativ händelse med ett barn utan att 

förlora sin tilltro till människor. Därför menar Broman (2014, s.22) att det är av stor vikt att 

hundföraren har kunskap om olika tekniker, diagnoser och sjukdomstillstånd.  

Inom ramen för den ordinarie undervisningen kan det bli en utmaning för skolan att kunna 

tillgodose varje enskild elevs behov (Skolverket 2014, ss.11-13). Lärare och rektorer kan 

därför behöva få möjlighet att fördjupa sig och sina kunskaper i områden kring extra 

anpassningar och särskilt stöd för att kunna lyckas med detta. Det är av stor vikt att ta hänsyn 

till att elever har med sig olika erfarenheter, intressen och behov. Som lärare behöver man 

skaffa sig kunskap om varje elev för att i möjligaste mån kunna ta hänsyn till dessa aspekter. 

Skolan har även ett extra stort ansvar för de elever som av någon anledning har svårt att nå 

utbildningens mål. Detta gäller inte bara undervisningen utan även i andra lärmiljöer såsom 

rastaktiviteter och praktik.  

 

Hjörne och Säljö (2008, ss.45-46) skriver om den segregering och differentiering som skett i 

svenska skolor de senaste åren: tidigare var det vanligare att elever placerades i någon form av 

specialklass och om så skedde, tenderade de till att få stanna där och inte återvända till sin 

vanliga klass. Resultaten påvisade inte att eleverna lyckades bättre än de som stannat kvar och 

till följd av detta, i samband med utgivandet av den då nya läroplanen Lgr 80, framhölls 

uttrycket, ”en skola för alla” där respektive skola istället kan välja att särskilja elever till 

särskilda undervisningsgrupper om det anses nödvändigt med extra stöd eller någon form av 

specialundervisning.  

 Hjörne och Säljö (2008, ss.51-52) skriver vidare om de nutida förklaringarna till varför 

elever har skolsvårigheter. Neuropsykiatriska funktionshinder och diagnoser, som exempelvis 

dyslexi och ADHD, har presenterats och använts för att förklara de icke-önskvärda sociala 

beteendena och reaktioner många elever påvisar. Dock har ett ökat antal av utförda diagnoser 

och en kommunal variation skapat nya frågor.  

Jalongo (2005, ss.153-155) menar att det finns många olika anledningar till att 

lässvårigheter uppstår hos barn och elever. Ofta har de störningar i eller är sena i sin 

språkutveckling, har bristande självförtroende när det kommer till läsförmågan, har begränsad 

tillgång till material (böcker) som väcker intresse, får sällan möjlighet att läsa vare sig hemma 

eller i skolan, har överlag svagt intresse för läsning eller låg motivation och de kan även ha 

svårigheter med förståelsen av det lästa.  
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Jalongo (2005) beskriver hur viktigt det är att det sker ett samarbete mellan lärare, 

lässpecialister och hundförare för att hitta böcker som passar varje enskild elev. Det är viktigt 

att det finns lämpliga böcker, men också chans att välja sin bok för stunden. Att tillhandahålla 

böcker, till elever med lässvårigheter, som tar hänsyn till deras läsnivå är en viktig aspekt när 

det gäller att främja och öka elevernas ordförråd. Jalongo menar att närvaron av en lugn och 

tränad hund erbjuder en speciell sorts socialt stöd. Att få arbeta tillsammans med hundar är för 

elever otroligt effektivt när de har koncentrationssvårigheter, en form av "störande beteende" 

eller brist på intresse för läsning. 
 Nedan följer en förteckning av de svårigheter som de intervjuade hundförarna i studien 

nämnde som vanliga orsaker till att elever behöver extra stöd i skolan. 

ADHD 

Hjörne och Säljö (2008, ss.51-53) beskriver ADHD som ett tillstånd som inte kan jämföras 

och avgränsas som infektionssjukdomar eller kroppsskador. ADHD är istället ett exempel på 

en så kallad symptomdiagnos. Elever kan exempelvis beskrivas som mer eller mindre 

okoncentrerade och man hänvisar på så sätt till olika beteendekriterier och tillståndet bedöms 

ofta som ”osynligt” eller ”dolt”. Detta gör därför att det blir svårt att fastställa dess karaktär. 

Orsakerna och antalet drabbade av tillståndet är fortfarande en gåta och handikappet ADHD 

anses ibland snarare vara kulturellt betingat än medicinskt. Med detta menas att det snarare är 

vid vissa sociala eller kulturella sammanhang som tillståndet uppmärksammas. 

Autism 

Klasén McGrath (2009) beskriver autism som en medfödd, eller tidigt anskaffad, 

genomgripande funktionsnedsättning där symtomen påvisas före tre års ålder. Ofta 

förekommer autism tillsammans med andra funktionsnedsättningar, såsom 

utvecklingsstörning, epilepsi eller syn- och hörselskador. Autism är tillsammans med 

Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning en av de diagnoser som finns 

inom autismspektrumet. 

Aspbergers syndrom 

Nordahl, Sørlie, Manger, och Tveit (2007, s.41) beskriver Asperger syndrom till att vara en 

genomgripande störning av utvecklingen och som en mildare form av autism. En individ som 

är diagnosticerad med Aspergers syndrom kan ha svårt för social interaktion och att 

kommunicera. Vad som även utmärker barn med diagnosen är att de kan leva sig in i ett ämne 

så starkt att de pratar oupphörligt om detta. 

Dyslexi  

Idag har benämningen dyslexi försvunnit mer och mer och istället benämns begreppet som läs 

och skrivsvårigheter. Lundberg (2010, ss.136-138) menar att en individ kan ha läs- och 

skrivsvårigheter av en rad olika orsaker, varav dyslexi är en. I de flesta fall har dyslexi att 

göra med att individen har svårigheter att handskas med språkets ljudsystem, alltså 

fonologiska problem. När det är dags att lära sig att läsa och skriva måste en individ bli 

medveten om att ord är uppbyggda av fonem, språkets minsta byggstenar, och att fonemen i 

olika kombinationer bildar språkets otaliga ord. Denna medvetenhet kommer inte av sig själv 

och för de barn som har svårigheter med att uppfatta fonemen och samtidigt knäcka den 

alfabetiska koden blir läsningen långsam, knagglig och stavningen dålig.  

Ensamhet 

Ensamhet är också en viktig aspekt att ta hänsyn till när det handlar om inlärningssvårigheter. 

Holfve-Sabel (2014, ss.913-918) undersökte både vad som skiljer de populära och de 

ensamma eleverna åt och vad de har för likheter.  
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Det som utmärkte de ensamma eleverna i undersökningen var att de inte blev nominerade av 

några andra elever när de fick välja vilka de ville umgås med vid raster och under lektionerna. 

Holfve-Sabels studie visade att de populära och ensamma elevernas attityd gentemot skola 

och lärare var likvärdig, men ändå var det tre gånger så stor risk att de ensamma eleverna 

utförde störande handlingar i skolan, utvecklade diverse dispyter med klasskamrater, 

utvecklade en negativ attityd eller drabbades av ångest. Holfve-Sabel menar att de klasser 

som bestod av en enda stor kamratgrupp, få ensamma elever och möjligen en populär elev, 

var de klassrum som hade bäst arbetsförhållanden.  

Läsinlärning och läsundervisning 
Att lära sig läsa är en stor omvälvning i en individs liv. Genom den får individen tillgång till 

en ny, gränslös värld av fakta, möjligheter, kunskaper och fantasi. Enligt Lundberg (2010, 

s.45) är det nästan omöjligt för läskunniga att sätta sig in i vad det innebär att inte kunna läsa. 

Att kunna ta del av läst information är en självklar del av våra liv och det är inte ofta vi tänker 

tillbaka på hur det gick till när vi lärde oss att sätta ihop bokstäver till ord. För att utveckla en 

god läsförmåga genomgår vi ett antal stadier. Däremot är det viktigt att inte fastna vid att alla 

ska genomgå stadierna i samma ordning och på samma sätt menar Lundberg. Barn och elevers 

läsutveckling är beroende av den undervisning de fått under sin uppväxt och även av sina 

tidigare (livs-)erfarenheter. 

Enligt Skolverket (2014, ss.10-12) ska alla barn och elever, oavsett om de har lätt eller 

svårt för att nå kunskapsmålen, ges ledning och stimulans i både sitt lärande och i sin 

personliga utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska eleverna kunna utvecklas så långt 

som möjligt. Skolan ska även sträva efter att undervisningen har en balans mellan elevers 

olika förutsättningar. Undervisningen ska därför lindra de funktionsnedsättningar som vissa 

elever har. Detta innebär att läraren tar hänsyn till sina elevers behov i hela 

undervisningsprocessen, allt från planering till dokumentation.  

Läslust och boksamtal 

Elam och Widhe (2015, s.171) skriver om hur många lärare verkar uppfatta den tysta 

läsningen som en möjlighet för eleverna att utveckla sin läsförståelse samtidigt som det blir 

lugnt i klassrummet. Den tysta läsningen fungerar i princip som ett verktyg till att hantera och 

disciplinera elever. Detta kan också relateras till skolans historia där läsundervisning har 

bedrivits som en metod till att utveckla ordning, noggrannhet och uthållighet. I takt med att 

klasserna ökade, ökade också både hög- och tystläsning för att kunna kontrollera elevernas 

ljud och rörelser. 

Genom den stillasittande läsningen har eleverna alltså endast tillåtits röra sig enligt 

begränsade mönster. Den expressiva, uttrycksfulla sidan av kroppsligheten, den som hänger 

samman med vårt meningsskapande, har därför fått stå tillbaka menar Elam och Widhe (2015, 

ss.171, 179). Att ha bokhundar som syftar till att väcka läslust är ett projekt som visar hur ett 

kroppsligt-sinnligt perspektiv kan föras in barn och elevers läsutveckling. En bokhund är en 

tränad hund som, lyssnar till barn och unga som läser högt. Bokhunden är mer kravlös än 

läshunden, men likheten ligger i att i en situation som för många är stressande har de båda 

varianterna en lugnande effekt på individen som läser. Här handlar inte samspelet om det 

verbala utan om den kroppsliga närvaron. Elam och Widhe menar att över lag anses ett 

kroppsligt och sinnligt perspektiv på läsning huvudsakligen förknippas med det lilla barnets 

läsning. Forskarna menar att en sådan åldersmässig avgränsning av kroppslighetens betydelse 

är orimlig och att lustbegreppet måste omformuleras och vidgas. 

Metakognition är ett viktigt begrepp inom läsinlärning. Westlund (2009, s.128) beskriver 

begreppet som en förmåga att kunna fundera över sina tankeprocesser och att det hjälper till 

att utveckla läsförståelsen.  
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En god läsare är medveten om att bakgrundskunskap är viktigt för förståelsen. Om den gode 

läsaren stöter på ett problem gör han eller hon något åt det: exempelvis läser om, läser högt 

för sig själv eller funderar på om det brister i kunskap inom området.  De har även förmågan 

att inse att de är okoncentrerade under läsningen och tänker på annat och på så sätt kan de lösa 

problemet.  

Palincsar och Brown, som tillhör de forskare som förespråkar den metakognitiva 

förmågan, (1987, ss.6673) menar att genom att träna upp den metakognitiva förmågan kan 

undervisningstiden överlag bli mer effektiv. En utvecklad metakognition, i samband med 

läsprocessen, kan ses som förmågan att följa, problematisera, kommunicera och påverka den 

egna läsförståelse- och tolkningsprocessen. Om eleverna tydligt undervisas i olika strategier 

för läsförståelse utvecklas även den metakognitiva förmågan, alltså att kunna reflektera över 

sina tankar.  

Chambers (2011, ss.41, 122, 135-141) poängterar att det är viktigt att inte tvinga en elev att 

läsa mer än att koncentration och intresse bibehålls. Lärare som vill skapa duktiga läsare ser 

till att eleverna har böcker att läsa, att det finns tid till att läsa dem och att det finns en miljö 

som inspirerar till att läsa. Dessutom hjälper de eleverna att bli tänkande läsare. Boksamtal 

kan vara ett bra alternativ för att skapa en tänkande läsare menar Chambers. Människan har 

aldrig pratat så mycket som hon gör idag. Det finns många olika möjligheter för att uttrycka 

sina åsikter. Med datorers och telefoners hjälp skrivs bloggar och meddelanden och vi 

omringas av prat från teve och radio. I och med detta har det också blivit viktigare att kunna 

uttrycka sig då vi blir bedömda efter vår förmåga att uttrycka oss. Därför är det av stor vikt att 

lärare hjälper sina elever att lära sig att prata och uttrycka sig om olika ämnen. Genom 

boksamtal utifrån de lästa böckerna kan läraren skapa reflekterande och kritiskt tänkande 

elever. Många behöver säga vad de tänker för att bli medvetna om sina tankar och åsikter. Att 

hjälpa eleverna samtala om vad de har läst, hjälper dem att kunna uttrycka sig och samtala om 

annat i livet. Genom att samtala med eleverna om det lästa menar Chambers att vi kan skapa 

en entusiasm hos eleverna. Vi hjälper dem att reda ut oklarheter och svårigheter som kan ge 

dem en ny upfattning av vad de just har läst och dessutom får de möjlighet att uttrycka 

omedelbara behov: tankar och känslor som uppkommer och behöver lättas på. På det viset kan 

läsningen bli mer meningsfull och inspirerande. 

Hur utvecklas läsförståelsen? 

Snow (2002, s.XIV) menar att det är tre faktorer som samverkar för att skapa en utvecklad 

läsförståelse: läsaren, texten och aktiviteten. Hon menar att de tre faktorerna är beroende av 

varandra: vem är läsaren, vad läses och vilket syfte har läsningen? Snow menar att för att 

läsaren ska kunna gå på djupet och förstå den lästa texten, krävs det att läsaren aktiverar sin 

omvärldskunskap, sin kunskap om texter och att läsaren vet varför han eller hon läser den 

specifika texten. När det kommer till läsaren påverkas denna av sin motivation, kognitiva 

kapacitet, ålder, kunskaper om texter, uppmärksamhet och intresse och även 

koncentrationsförmåga. Dessutom krävs det ett välutvecklat ordförråd för att kunna förstå nya 

texter. När det kommer till texten handlar det om ett samspel mellan text och läsare. Om det är 

långa svåra meningar eller grammatiskt komplicerade meningar påverkar detta läsbarheten. 

Men det betyder inte att korta meningar gör det lättare att förstå eftersom det blir abrupt. Även 

semantiken, den inre betydelsen av texten, kan vara svår på grund av exempelvis metaforer 

och liknelser. En annan svårighet, i själva urvalet av texter och böcker, kan vara att en elev 

tycker det lästa är intressant medan en annan tycker den är helt ointressant. Med aktiviteten 

menar Snow att läsning inte sker i ett vakuum, utan att läsaren faktiskt interagerar med 

texten.Vad är syftet med den lästa texten? Avser läsningen bara avkoppling eller ska den 

memoreras, diskuteras eller läsas högt? Själva läsningen påverkar också av om det är en 

skönlitterär text eller en faktatext. 
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Snow (2002, s.XII) tar även upp den sociokulturella aspekten där läsaren tillhör olika kulturer 

på en och samma gång: skolan, kamratkretsen och sin familj och samhället i stort. Kulturerna 

påverkar eleven och dennes inställning till sin läsning. En lärare påverkar också 

läsundervisningen och därmed elevens läsförståelse och i ett klassrum blir det ofta en social 

aktivitet där olika läskulturer skapas. 

Westlund (2009, s.257) påpekar även hur viktigt det är att lärare är medvetna om 

svårigheten för eleverna att skilja på faktatexter och skönlitterära texter. Här behöver eleven 

kunna anpassa sin läshastighet, men det krävs självklart att eleven har en förståelse för det 

lästa överhuvudtaget. Skönlitterära texter och faktatexter aktiverar läsaren på olika sätt och 

förutsätter därför olika läsarter. Vid den skönlitterära läsningen skiftar läsaren mellan olika 

mentala föreställningsvärldar medan han eller hon vid läsning av faktatexter söker efter 

ledtrådar i texten, exempelvis från bilder och rubriker.  
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TEORETISK RAM  
I detta avsnitt relateras studiens innehåll till den kritiska teorins och anknytningsteorins 

föreställningar. 

Kritisk teori  

I denna studie utmanas den traditionella skolan både socialt och kulturellt. Att ta in djur i 

undervisningen och som i detta fall hundar, kan för många tyckas främmande. Läshundarna 

syftar främst till att hjälpa och stötta en kategori sårbara elever. Att kunna läsa är i dagens 

samhälle en nästintill livsnödvändig kunskap och om en elev har svårigheter med läsningen 

skapar detta en problematisk situation, inte bara i skolan, utan även socialt. 

Kincheloe och McLaren (1998, s.263) definierar en aktiv person inom den kritiska teorin 

som en forskare eller teoretiker som försöker använda sitt arbete som en form av social eller 

kulturell kritik. Inom den kritiska teorin anammas sju grundläggande antaganden: 

 

1. alla tankar har i grunden formats från starka sociala och historiska värderingar, 

2. det finns alltid ett sammanhang mellan åsikter och värdegrunder 

3. förhållandet mellan begrepp och objekt och mellan uttryckare och uttryck är aldrig 

stadig eller fast, och är ofta beroende av det sociala sambandet mellan kapitalistisk 

produktion och konsumtion 

4. språket är ledande för att kunna formulera åsikter (medvetet eller omedvetet) 

5. när den underordnade klassen accepterar sin sociala status som naturlig, nödvändig 

eller oundviklig, kan vissa priviligierade samhällsgrupper lätt bibehålla sitt förtryck 

och sin sociala status 

6. att fokusera på endast en form av förtryck på bekostnad av andra (ex. klassförtryck 

mot rasism) leder ofta till förväxling av de olika uttrycken 

7. traditionella forskningsmetoder är generellt sett, dock oftast oavsiktligt, inblandade i 

återskapandet av samhällets klass-, ras- och könsförtryck  

Johan Bowlbys anknytningsteori – en utvecklingsteori 

Bowlby tar upp anknytningen som en viktig del, inte bara i det lilla barnets första levnadsår 

utan vidare upp i ungdomen (Jerlang, 2008, s.154). Även om det är hunden och elevens 

läsförmåga som fokus ligger på i studien, får man inte glömma att det handlar om ett ekipage: 

hunden och hundföraren. Föraren är således en viktig länk mellan hunden och eleven. 

Läshundsekipaget kan följaktigen spela en stor roll för en elev och komma att bli två viktiga 

individer som underlättar framtida sociala interaktioner.  

John Bowlby (2008, ss.154-157) är grundaren av anknytningsteorin och med den syftade 

han till att människor har en tendens att skapa särskilt starka band till vissa människor. Han 

ville också kunna begreppsliggöra de olika formerna av emotionell olycka, 

personlighetsstörning, depression, rädsla och vrede som ofrivillig separation och förlust 

orsakar hos oss människor. Sedermera är alltså anknytningsteorin en teori om den stora 

betydelsen av känslomässig anknytning, relationsprocesser samt separation och förlust.  

 Bowlby menade att trygga och självsäkra barn var de som vuxit upp i familjer där 

föräldrarna varit noga med att stötta och uppmuntra sitt barn och där det alltid får känna sig 

välkommet (Jerlang, 2008, ss.164-165) Han menade också att hur vi utvecklas beror på hur vi 

behandlas av våra anknytningsfigurer, inte bara under spädbarnstiden utan genom hela vår 

barndom och ungdom. Den här studien behandlar en kategori elever som har svårigheter med 

att läsa, men också svårigheter med den sociala aspekten. Några av eleverna som nämns har 

diagnoser som hämmar dem medan andra har svårigheter med bristande självförtroende och 

utanförskap.  
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Bowlby arbetade mycket med terapi och menade att förmågan att kunna skapa nära, 

emotionella, band till andra individer var något av det viktigaste för att utveckla psykisk 

hälsa, alltså att må bra (Jerlang, 2008, ss.172-173).  

Om ett barn upplever en form av separation tidigt i sitt liv kan det göra det svårt att knyta an 

till andra människor och bristande självförtroende och depressiva tankar kan störa individen. 

Bowlby menar även att en pedagog kan fungera som en sekundär omvårdnadsperson för vissa 

barn och på så sätt spela en stor roll i dess utveckling. 
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METOD  
Syftet med undersökingen var att se hur socialt tränade hundar kan användas för att främja 

elevers läsutveckling och därför valdes att använda kvalitativ metod och intervju. För att ta 

reda på hundförarnas erfarenheter lämpade sig kvalitativ metod och intervju väl. Enligt Trost 

(2005, ss.7, 14) fokuserar metoden på hur människor försöker förstå och resonerar om ett 

specifikt område. Genom de kvalitativa intervjuerna ställs enkla, raka frågor och genom det 

material som samlas in kan mycket intressanta åsikter komma fram. Kvale och Brinkmann 

(2009 s.34) nämner i sin tur intervjun som en aktiv process där intervjuare och respondent 

genom sin relation producerar kunskap. Genom att intervjua kan nya uppfattningar om 

människan formas och därtill skapa vidare kunskap som kan användas för att kontrollera och 

handskas med människor. 

Som datainsamlingsmetod i denna undersökning valdes en semi-strukturerad intervju som 

gjorde det möjligt att ta reda på hundförarnas erfarenheter av hur deras tränade hundar främjat 

elevers läsning. Den största fördelen med semi-strukturerade intervjuer är, enligt Bryman 

(2002, s.301), den stora frihet som ges till de intervjuade att utveckla sina svar. Vid den semi-

strukturerade intervjun används en intervjuguide som bygger på studiens specifika områden.  

Vid denna undersökning användes två olika intervjuguider (se bilaga 3 och 4) med 

frågeställningar utifrån forskningsområdena. Den första intervjun som undersökte ett barns 

upplevelse av ett nästintill dagligt sällskap med hund syftade även till att konstruera frågor till 

hundförarnas intervjuer. 

Urval 

I studien ingick 3 stycken hundförare där alla tre hade en pedagogisk utbildning i grunden. 

Två av dessa hade även arbetat under lång tid som förskollärare och lärare, se tabellen nedan. 

Hundförarna var verksamma på olika platser runt om i södra Sverige.  

Nedan följer en tabell som visar verksamma år inom skola och verksam tid som 

läshundsekipage för respektive hundförare. Samtliga intervjuade var kvinnor och både namn 

på förare och hund är fingerade. 

 

Hundförare Hund Verksamma år  

som lärare 

Tid som läshundsekipage 

Ann-Marie Lady 40 Ca 2 år 

Barbro Bella 36 Ca 6 mån 

Christina Nova -  Ca 6 mån  

(2 år som terapihund) 

 

I studien ingick även en flicka i yngre tonåren som haft erfarenhet av hund under låg- och 

mellanstadietiden. Valet av antalet intervjuer som ska ingå i en studie beror enligt Trost 

(2005, ss.122-123) på syfte och metod. Intervjuantalet bör dock inte till antalet understiga fyra 

eller överstiga åtta . Trost menar att vid fler intervjuer finns det en risk för att materialet blir 

allt för stort och därför blir svårt, både att överblicka och att se likheter och skillnader dem 

emellan. Kvale och Brinkmann (2009,ss.129-130) menar att även arbetets tidsplan kan 

påverka antalet intervjuer. Om intervjuerna är längre, men färre till antalet, kan de ge en 

djupare tolkning än flera, korta intervjuer.  

Genomförande 

För att få ett underlag till intervjuerna med hundförarna utformades och genomfördes en 

förundersökning. Patel och Davidsson (2003, ss.57-58) menar att de tekniker som väljs ut för 

att samla in information, måste bero på vad som passar, både i förhållande till kunskapen vi 

vill erhålla och i förhållande till den avsedda undersökningsgruppen.  
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Patel och Davidsson menar vidare att vissa problemställningar är av sådan karaktär att det en 

förundersökning behöver göras. En förundersökning görs för att inhämta kunskaper som inte 

går att hitta genom litterär fakta. Exempelvis kan en intervju genomföras som sedan kan 

användas som underlag för att konstruera frågeformulär till den tilltänkta 

undersökningsgruppen. I denna studie valdes att göra en pilotstudie inför intervjuerna med 

hundförarna för att utforma relevanta frågor. Förundersökningen genomfördes på en elev, vars 

svar kunde agera underlag till de frågor som sedan användes vid hundförarnas intervjuer. 

Dessutom fanns en önskan om att se om och hur hundförarnas uppfattning av hur barn och 

elever upplever mötet med hundar överensstämde med en elevs uppfattning. Som sig bör 

utformades ett informationsbrev med information kring studien och genomförandet och en 

samtyckesblankett som överlämnades till elevens föräldrar.  

 

Eleven, som i undersökningen kallas Malin, hade under några år nästan dagligen kontakt med 

hundar, främst genom promenader. Hundarna var inte hennes egna och därför kunde hon 

komma att ge intressanta svar och åsikter om hundar och hundar i skolundervisningen.  

Malin berättade att största anledningen till att hon ville träffa hundarna var möjligheten att 

för en stund få komma hemifrån och träffa djur som hon inte hade hemma. Hon minns tiden 

med hundarna som något roligt och positivt där hon fick lära sig saker om hundar som hon 

inte visste. Men hon fick även möjlighet att träffa andra, både hundar och människor och hon 

upplevde att hon fick lära sig nya saker. Malin nämnde också att om hon träffade andra 

människor på en promenad var det lättare att prata med dem när hundarna var med då de 

hjälpte till att starta upp ett samtal eftersom det ofta blev diskussioner om hundarna som sedan 

utvecklades till ett samtal.  

Anledningen till att Malin slutade promenera och umgås med hundarna var att det blev mer 

tid som gick åt till skolan och hennes andra intressen, tiden räckte helt enkelt inte till även om 

hon saknade deras sällskap. På frågan om vad hon skulle tycka om att hundar skulle finnas till 

hands i skolundervisningen uppkom flera intressanta kommentarer. Hon nämnde lugnet och 

tryggheten som två positiva aspekter: hon tog upp exemplet redovisning, där hon menade att 

hunden skulle kännas trygg att ha med eftersom de varken kommenterar det som sägs eller 

visar med ett kroppsspråk att man eventuellt säger eller gör fel. Hon trodde även att hundarna 

skulle kunna hjälpa elever till att våga mera, att prestera bättre, göra undervisningen mer 

lustfylld och på så sätt generera i högre betyg. Allergier och rädsla för hundar var två 

nackdelar, men hon menade även att det kunde vara bra att rädda personer fick chans att träna 

bort rädslan. Hon avslutade med att säga att hon trodde det fanns fler fördelar än nackdelar 

med att ha hundar i undervisningen. 

 

När intervjun med Malin var genomförd kunde arbetet med att konstruera intervjufrågor till 

hundförarna inledas och eftersom möjligheten att få tag på intressenter antogs blir svår, hade 

jakten på hundförare redan påbörjats innan själva arbetet med studien hade inletts.  

Tack vare ett ihärdigt sökande och med hjälp från andra med diverse hundkontakter 

hittades slutligen tre stycken hundförare som kunde tänka sig att delta. De tre intressenterna 

kom slutligen från tre olika orter runt om i Götaland. Hundförarna fick ta del av ett 

informationsbrev via mejl, och intervjuerna bokades in. Efter kortare samtal inför intervjuerna 

med hundförarna visade det sig att en del i svårigheten med att få tag på hundförare kunde 

ligga i att även om ett ekipage var utbildat och redo för att arbeta var det inte säkert att de 

funnit någon plats att arbeta på.  

Vid vart och ett av intervjutillfällena tillfrågades hundföraren om denne var villig att låtas 

sig spelas in och det poängterades att om ett namn skulle uppges skulle detta komma att bli 

fiktivt.  
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Enligt Trost (2005, ss.53-54) är det av stor vikt att den intervjuade blir tillfrågad om de vill 

tillåta sig bli inspelade och att som intervjuare därmed också vara beredd på, och acceptera ett 

nej.  

I denna studie gav samtliga intervjudeltagare sin tillåtelse att intervjun spelades in. Enligt 

Trost är den största fördelen med inspelat material att det går att lyssna på en intervju i 

efterhand och det går att höra tonfall och ordval till skillnad från antecknat material. 

Nackdelen, menar Trost, är tiden som det tar att lyssna flera gånger om och transkribera 

materialet. Dessutom går det inte att ta del av kroppsspråk och ansiktisuttryck.  

Inspelningsmetoden valdes för att kunna lägga fokus på intervjun istället för att tvingas 

försöka anteckna allt som sades. För att vara på säkra sidan spelades intervjun in från två 

bandspelare, om i fall att något problem skulle uppstå med någon. Två av intervjuerna 

utfördes i de intervjuades hem, inom stängda dörrar med endast intervjuare och respondent. 

Den tredje och sista intervjun genomfördes i en bil. Intervjun startades upp med en inledande 

fråga där hundföraren kunde berätta om hur det kom sig att just de hade intresserat sig för att 

bli ett läshundsekipage. Kvale och Brinkmann (2009, s.150) menar att de inledande frågorna 

kan bidra till både spontana och rika beskrivningar från intervjupersonen. Under intervjun 

tillades följdfrågor som berodde på den intervjuades svar, på detta sätt undveks en strikt 

intervju.  

När alla frågor var besvarade avslutades intervjun och den intervjuade tackades för sitt 

deltagande. Tiden för varje intervju varierade mellan 20 och 50 minuter. 

Transkriberingsarbetet, att översätta det muntliga till skriftligt, påbörjades när alla intervjuer 

med hundförarna var genomförda. Sammanlagt har 21 sidor intervjutext transkriberats. Kvale 

och Brinkmann (2009, ss.194-197) menar att det inte finns någon allmän struktur för hur 

transkriberingen ska utföras, detta beror helt enkelt på studiens syfte. Intervjuerna 

genomlyssnades ett flertal gånger för att kunna få en så tydlig och klar bild av vad 

hundförarna ville förmedla. Om det uppkom samtal under intervjuerna som var irrelevanta för 

studiens syfte avgränsades samtalsdelarna från arbetet. 

Etik 

Undersökningen bygger på intervjuer av hundförare som träffar elever som har svårigheter i 

skolan. Därför är det av extra stor vikt att ta hänsyn till de etiska kraven som Vetenskapsrådet 

(2002, ss.7-17) tagit fram; de innefattar Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att delge alla 

deltagare förhandsinformation om undersökningen. Då det i denna undersökning ingick en 

person under förmyndarskap utformades två olika informationsbrev. Detta tillhandahölls 

personligen till förmyndaren medan de övriga fick sitt brev utskickat via mejl innan 

intervjutillfället. I breven fick deltagarna information om deras roll i studien och även vilka 

villkor som gällde (Se bilaga 1 och 2) Som de forskningsetiska principerna påvisar 

informerades deltagarna om att deras deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet att 

avbryta sin medverkan när så önskades. Deltagarna meddelades också vad resultatet skulle 

komma att användas till. Samtyckeskravet i sin tur handlar om att de som gör studien ska 

inhämta uppgiftlämnares och undersökningsdeltagarnas samtycke till att delta. Deltagarna i 

denna undersökning hade därför rätt att bestämma om, hur länge och på vilka premisser de 

deltog. Om de sedan valde att avbryta sin medverkan skulle de heller inte känna sig tvingade i 

att delta på grund av påtryckning eller påverkan. Konfidentialitetskravet behandlar de viktiga 

aspekterna offentlighet och sekretess. Enskilda människor ska inte kunna identifieras av 

utomstående, i synnerhet om det kan uppfattas vara etiskt känsligt. Detta underlättas i 

undersökningen genom att deltagarna omtalas med fingerade namn. Slutligen handlar 

Nyttjandekravet om att datainsamlingen endast används inom undersökningsområdet.  
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Lärarna informerades att intervjuerna endast skulle komma att användas i undersökningssyfte 

och att inspelningarna endast skulle avlyssnas av intervjuaren. De som deltagit har naturligtvis 

rätt att åberopa sig forskningsresultatet om så önskas. 
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Analys/bearbetning 

Efter att det insamlade materialet var transkriberat och färdigställt gjordes en överblick då det 

är av stor vikt att skaffa sig en helhetsbild av den insamlade informationen för att kunna välja 

ut centrala delar (Malmqvist, 2007, s.124). Utifrån dokumentet med färdigställda 

transkriberingar genomsöktes dialogerna efter centrala delar och relevanta avsnitt som stämde 

överens med studiens frågor. De avsnitt och centrala delar som var av intresse markerades och 

materialet genomsöktes efter kodord. Kodord syftar till de ord som upprepades och var 

gemensamma hos alla hundförare.  

Vid analysarbetet är det en god idé att lägga fokus på meningskodning för att underlägga 

identifieringen av det uttalade menar Kvale och Brinkmann (2009, ss.217-223). Vid 

meningskodning kopplas ett eller flera nyckelord samman till ett gemensamt textstycke. De 

utvalda nyckelorden (motivation, trygghet, lugn, samtal, fokus, förståelse, flyt, 

självförtroende, sociala aspekter, allergi, ekonomi, rektorer) plockades ut och kunde 

underlätta sökandet efter relevanta citat till undersökningens resultat. Kvale och Brinkman 

(ss.227-229) antyder att det därefter är viktigt att genomföra den öppna kodningen, där data 

bryts ned, undersöks, jämförs och kategoriseras. I undersökningen placerades likartade citat 

tillsammans under passande kategorier och som kunde kopplas till studiens frågeställningar. 

Målet med att arbeta utefter kodning är att kunna utveckla kategorier som behandlar de 

erfarenheter som studerats, till följd av detta jämförs det utplockade materialet hela tiden för 

att även hitta olikheter som sedan kan leda till ny data. Enligt Kvale och Brinkman kan 

kategoriseringarna utvecklas både före och under tiden som analysen genomförs. 

Kategoriseringarna ger en överblick av intervjuerna och kan underlätta de jämförelser och 

hypoteser som uppkommer. I denna studie omformulerades studiens frågeställningar till 

kategorier som kunde belysa effekterna av det undersökta. 

Kategorierna blev därmed slutligen: 

 Fördelar och beteende-effekter med socialt tränade hundar i läsundervisningen 

 Argumentation kring hundens inflytande och terapeutiska förmåga 

 Läsgynsamma effekter av hundassisterad pedagogik 

 Farhågor med hundassisterad pedagogik i skolan 

 Två möjliga ”läshundsmodeller” 

 

Tolkaren gör sina antaganden och bestämmer den fortsatta analysen, menar Kvale och 

Brinkmann (ss.227-229). Om texten ses från olika perspektiv och eventuella frågor ställs 

kring den, kan vidare tolkningar av materialet göras och detta menar forskarna bekräftar om 

en giltighet och styrka i undersökningen.  

Validitet och reliabilitet 

Det är av stor vikt att undersökningen har undersökt det som var avsett att undersökas. Detta 

kallas för validitet. Patel och Davidsson (2003, s.103) menar att begreppet berör hela 

forskningsprocessen. Syftet med denna studie är att upptäcka företeelser, beskriva 

uppfattningar och även att tolka och förstå innebörden av hur de intervjuade tolkar sin 

omgivning.  

Utöver validiteten har även begreppet reliabilitet en stor roll i undersökningen. Reabiliteten 

syftar på tillförlitligheten i undersökningen. Enligt Thurén (2007, s.26) handlar reliabiliteten i 

kvalitativa studier om att mätningarna i undersökningen har gjorts på ett korrekt sätt. Om en 

intervju har utförts menar Thurén att det är viktigt att denna transkriberas (skrivs ut) 

ordagrant. Även pauser och suckar ska finnas med för att åsikterna från den intervjuade ska 

ges rättvisa. Därmed är det även av stor vikt att vara ärlig i hur undersöknigen gjordes och 

samtidigt berätta vad som kunde eller borde ha gjorts annorlunda. Detta menar Thurén påvisar 

god metodmedvetenhet.  
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Fördelen med att använda sig av inspelningsmetoden vid en intervju menar Patel och 

Davidsson (2003, s.103) är att verkligheten kan sparas och registreringar kan göras i 

efterhand. För att materialet i denna undersökning skulle uppfattats och transkriberas korrekt 

användes därför inspelningar som lagringsmöjlighet. På så sätt kunde intervjuerna göras mer 

rättvisa och bedömarreliabiliteten blev även den mer tillförlitlig. Vid strukturerade intervjuer 

relateras reliabiliteten till intervjuarens förmåga menar Patel och Davidsson (2003, s.101). 

Intervjuaren kan lätt göra felaktiga bedömningar av intervjun, just på grund av bristen av 

erfarenhet att göra intervjuer.  

 

Hundraser i undersökningen 
Nedan presenteras en kort sammanfattning om de hundraser som påträffades i studien.   

 

Engelsk springer spaniel var från början en jakthund inom fågel- och 

småvilt, men idag är den vanligast som sällskapshund. Rasen är populär i 

diverse olika hundsporter och passar den aktiva familjen. Den är arbets- 

och träningsvillig, vänlig och glad och trots sin höga aktivitet är den ändå 

följsam. Typiskt för rasen är också att den vill lära sig nya saker ihop med 

att den vill vara sin förare till lags. Hundens vikt varierar mellan 20-24kg 

och den blir omkring 50 centimeter hög (Wikipedia, 2016).  

 

Labradoodle är en hund som är korsad mellan de båda raserna labrador retriever och pudel. 

Storleken kan därför variera, både vad gäller vikt och höjd och 

därmed kan även utseendet skilja sig påtagligt. Höjden varierar 

mellan 33-65 centimeter och vikten på 10-40 kilo. Anledningen till 

att denna blandning har gjorts mer systematiskt sedan slutet av 

1980-talet var att få fram ledarhundar till personer som hade både 

synskada och pälsallergi. Kombinationen av pudel och labrador har 

resulterat i en lättlärd hund som näppeligen fäller någon päls och 

som även blivit vänlig och uthållig. Labradoren har länge varit högst 

upp på listan av världens mest populära hundar, troligen på grund av 

sin stora arbetslust och vilja att arbeta med sin förare. Pudeln är en 

mycket lekfull och social hund som gärna vill lära sig nya saker och 

passar som familjehund då den trivs med både vuxna och barn.  

(Wikipedia, 2016).  

 

Samojedhunden var från början en typisk slädhund. Renskötande 

folkgrupper använde den, inte bara till att dra slädar utan också till att 

bära packning vid jakt och fiske, renvallning och även en del jakt. 

Hundarna fungerade även som sällskapshundar, barnen lekte med dem 

och de hjälpte till att hålla värmen under kalla nätter. På så sätt har 

samojeden kommit att uppskatta närkontakten med människan. Rasen 

är även känd för sitt goda lynne, sin intelligens och sin stora arbetslust. 

På grund av sitt karakteristiska ansiktsuttryck kallas den för ”den 

leende hunden”. Samojeden kan bli mellan 50-60 centimeter hög och 

väga mellan 16-25 kilo (Wikipedia, 2016). 
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RESULTAT 
Nedan följer det resultat som givits uttryck åt utifrån de transkriberade intervjuerna och även 

en flertal direkta citat från hundförarna betonas. 

Fördelar och beteende-effekter med socialt tränade hundar i läs-

undervisningen 
Hundförarna är överens om att det finns flera fördelar med att använda hundar i 

läsundervisningen. De begrepp som upprepas vid flertalet tillfällen under intervjuerna är 

framförallt trygghet, lugn, samtal och fokus. Ann-Marie berättar om att det är främst i årskurs 

två och tre, när eleverna tränar mycket läsning och de förväntas komma över tröskeln och få 

igång sin läsning som läshunden kan vara ett bra stöd: 

 
För de då som inte har gjort det kan ju det här med att läsa för en hund vara fantastiskt bra. [---] 

Det kan vara ett bra sätt att sätta fokus på någon annan än de själva och det blir lättare att prata. –

Ann-Marie 

 

Christina berättar om det fantastiska redskap hon upplever att läshunden är. Hon berättar om 

hur hon upplevt att hon kommer åt och når eleverna på ett helt annat sätt genom Nova 

eftersom att eleverna lägger fokus på Nova istället för att tänka på att någon lyssnar när de 

läser: 
 

Oftast när de läser så klappar de hunden, bara att klappa hunden är lugnande, samtidigt som att 

fokus… Bara det att handen läggs på hunden ger en trygghet, hunden märker ju inte vad som är 

rätt eller fel när man läser! - Christina 

 

Christina menar att eleverna upplever ett lugn av att kunna röra hunden och att den inte 

reagerar på läsningen. Samtidigt som de uppskattar hundens närvaro hjälper klappandet till att 

flytta fokus från det som upplevs jobbigt. Både Ann-Marie och Christina menar således att 

hunden är en viktig resurs att ta till för de elever som av någon anledning fastnat i sin 

läsutveckling. Med hundens hjälp kan eleven släppa fokus på sig själv och även på pedagogen 

eller hundföraren som lyssnar. Hundens lugn nästintill smittar av sig på eleven samtidigt som 

den aldrig påpekar när något läses fel. Även Barbro berättar med ett leende på läpparna om 

lugnet som läshunden Bella inger under lästillfället och vilket stöd det ger för elevernas 

läsförmåga: 

 
När de kommer in där så slappnar de av.  Och man riktigt ser hur de blir lugna och i och med det 

så är det lättare för dem att börja läsa och det flyter på bättre! - Barbro 

 

Ytterligare en viktig aspekt som hundförarna nämner, flertalet gånger, är den om samtalet 

kring det lästa. Hundförarna berättar att de ställer frågor genom hunden och ber eleverna 

berätta vad de just har läst. Barbro ger ett exempel och berättar att hon inte säger något om 

själva läsningen men att hon använder Bella till att poängtera när läsningen går bra: 

 
”Bella hade lite svårt att hänga med där… Hon förstod inte riktigt vad det stycket handlade om, 

skulle du kunna berätta eller läsa det igen?” [---] ”Där tyckte Bella att du läste väldigt bra och hon 

förstod precis vad det handlade om!”  - Barbro 

 

Även Ann-Marie berättar hur hon använder hunden Lady till att få eleverna att prata om det 

de just har läst, dock poängterar hon att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas ålder: 

 
Är det lite mindre barn så kan man ju använda henne och säga att ”Nu förstod nog inte riktigt Lady 

vad det betydde… kan du inte förklara för henne?” Men när man läser för lite äldre barn, jag 
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menar de förstår ju, så de får man ju prata med på ett annat sätt. Man får ju inte vara för barnslig 

med dem. – Ann-Marie 

 

Med hundarnas hjälp menar Barbro och Ann-Marie att de kan ge eleverna den viktiga 

återkopplingen till det lästa, samtidigt som eleverna kan få känslan av att det är någon 

som lyssnar på dem utan att klaga eller på annat sätt anmärka på deras läsning. 

Samtidigt lockas eleverna till att förklara ord och textstycken, som för 

pedagogen/hundföraren blir en koll på att eleven förstår. För eleven kan det istället 

upplevas som att de kan mer än den som lyssnar, i det här fallet hunden, och de kan för 

en stund få känna sig som experter även när det kommer till läsning! 

Argumentation kring hundens inflytande och terapeutiska förmåga 
Vilken kategori av elever hundekipagen har arbetat tillsammans med varierar. Christina som 

främst jobbar med elever med diagnoser av olika slag, exempelvis autism och Aspbergers 

syndrom, märker vilken skillnad en hund kan göra både för eleven personligen och elevens 

läsundervisning, hon berättar att: 

 
Det är så mycket annat jag och lärarna har läst in i barnens sätt att läsa för hunden. [---] Hur 

förändrat barnet, det vill jag framföra, hur förändrat barnet blir när det finns en hund i närheten! [--

-] Ofta så blir de väldigt mycket mjukare. De visar en helt annan sida av sig själva har alla lärarna 

sagt. - Christina 

 

Christina hade tidigare berättat om en hård och tuff flicka som hade varit väldigt skeptisk till 

att läsa för en hund och ansett det vara rent ut sagt löjligt. Dock försvann den tuffa attityden 

succesivt och en mjukare personlighet visade sig. Från att ha avskytt tanken på att sitta och 

läsa för en hund blev Nova en bästa vän och trygghet. Christinas kollegor, som till skillnad 

från henne är utbildade lärare, ser att elevernas läsförmåga förbättras tillsammans med 

hunden. Men det är i många fall den personliga förändringen som de ser sker hos eleverna 

som känns minst lika värdefull. Eleverna får en individ att knyta an till, som inte dömer dem 

och som ger dem möjlighet att både visa och ta emot empati och kärlek.  

Barbro arbetar inte bara med elever som har diagnoser. På skolan där hon arbetar är det 

elevhälsoteamet som väljer ut vilka elever som ska få komma till läshunden. Det kan då 

handla om elever som är utan diagnos men som har svårt att läsa av andra orsaker och helt 

enkelt behöver bli tryggare i sin person och öka sitt självförtroende. Hon berättar att när dessa 

elever läst ett par gånger för hunden märker hon andra positiva förändringar: 

 
Deras förhållanden, alltså vad ska jag säga, deras självförtroende växer och i och med det har de 

fått högre pondus bland kamraterna. [---] De verkar känna sig lite utvalda, att de får gå till 

läshunden! - Barbro 

 

Ann-Marie berättar även hur hon efter varje lästillfälle känner att både hon och Lady har gjort 

ett bra arbete: 
 

Man är liksom alldeles uppfylld av oxytocinet som sprider sig, det här måbra-hormonet alltså. Och 

då förstår man ju att det är det som barnen får del utav! – Ann-Marie 

Läsgynsamma effekter av hundassisterad pedagogik 
Hundförarna var överens om att den största märkbara effekten av användning av läshund i 

undervisningen och som redan kunde synas efter första gången, var den förhöjda motivationen 

hos eleverna. Tillsammans med motivationen menade Barbro att även en glädje och vilja att 

läsa växte fram hos eleverna: 
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Hela deras motivation till läsningen ändras, en del av dem vill absolut inte läsa och är inte 

intresserade av böcker överhuvudtaget [---] och vill absolut inte läsa högt. [---] Sen märker de 

liksom att ”Det här kan jag ju och det är roligt!” och så påverkar det andra ämnen. - Barbro 

 

Att motivationen och glädjen till läsningen ökar och påverkar andra ämnen får Barbro veta av 

andra lärare men också se själv i sin undervisning. Exempelvis i ämnet matematik märker hon 

hur problemlösningstal, som ofta handlar om att läsa och hitta information i långa textstycken, 

blir lättare för eleverna som fått läsa tillsammans med hennes hund Bella. Att de får det lättare 

i de andra ämnena menar hon beror på att läsningen flyter på bättre och tillsammans med 

läsflytet har även läsförståelsen förbättrats. Ann-Marie håller med Barbro och berättar att: 

 
Vi sitter och har ett litet samtal om det vi läser [---] och då blir dom ju väldigt intresserade. [---] 

Annars när de sitter ensamma och läser tror jag att de sitter och läser bara för att läsa. [---] På detta 

sättet blir det att de kommer in i historien och [---] de blir väldigt bra på läsförståelsen snabbt. – 

Ann-Marie 

 

Barbro och Ann-Marie menar på att med motivationen och glädjen kommer också ett intresse 

för vad de faktiskt har läst och genom att diskutera det lästa tillsammans kommer förståelsen 

och flytet i läsningen.  

Ann-Marie i sin tur berättar att hon använt sig av läshundstiden med Lady till annat än att 

läsa skönlitterära texter. När eleverna börjar känna att det är enkelt att läsa de skönlitterära 

böckerna får de hjälp att läsa faktatexter och böcker tillsammans med Lady. Men främst 

märker även Ann-Marie hur elevernas motivation ökar:  

 
Motivationen är nog bland det största tycker jag. [---] Jag har inte stött på någon som säger: ”Jag 

vill inte läsa” utan, ”Får jag idag?” eller ”Åh! Då får jag vänta tills imorgon…”. Alltså, de vill 

verkligen komma och de vet ju att de kommer att sitta där och läsa en kvart utav tiden. - Ann-

Marie 

 

Både Ann-Marie och Barbro upplever att eleverna får en högre motivation till sin läsning. 

Dessutom är lässtunden tillsammans med hunden så efterlängtad att det är veckans höjdpunkt. 

Barbro berättar att eleverna till och med frågar om det är torsdag och dags för dem att läsa när 

de ser henne och berättar vidare hur efterfrågad Bella har blivit på skolan: 

 
Många barn kommer och frågar mig: ”Har du någon lista, kan jag få teckna mig?” och till och med 

föräldrarna kommer och frågar: ”Hur gör man för att få komma till läshunden?!” - Barbro 

Farhågor med hundassisterad pedagogik i skolan 
Hurdförarna såg egentligen inga hinder med att ha hundar i skolundervisningen. Men 

eftersom det handlar om djur med päls menar hundförarna att det är lätt att föra tankarna till 

allergier. Christina anser dock att det är något man inte ska prata om:  

 
Jag tror att folk är väldigt rädda för det här med allergi. Det går troll i det. [---] Barn som har 

hundar hemma, de har ju hundhår på kläderna och kommer till skolan.  - Cristina 

 

Däremot är det av stor vikt att sköta hygienen menar Christina. Hennes hundar schamponeras 

en gång i veckan, hon har med sig handsprit och det finns tillgång till vatten för eleverna att 

tvätta händerna efter läsningen. Hon ser även till att tvätta de föremål, exempelvis kuddar och 

filtar som används vid lästillfället.  

Även Barbro anser att allergihysterin är överdriven. Hon poängterar ändå att hon tycker det 

är viktigt att vara noggrann med att tvätta filtar och kuddar som används vid läsningen och att 

se till att både hon och barnen tvättar händerna efter lästillfället. Hon berättar:  
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Jag går i skolan varje dag och jag måste också ha allergener som jag sprider runt. Och många av 

eleverna har djur. Jag kan tycka att det är lite överdrivet, den här rädslan för att ta in hundar i 

skolan. Men givetvis, de hindrena ska man komma över på något sätt. - Barbro 
 

Ann-Marie berättar att flera föräldrar har frågat om när Lady kommer till skolan för att de ska 

kunna förbereda med allergimedicin för att barnen ska få träffa henne.  

Föräldrarna är därmed positiva men vill känna sig förberedda. Ann-Marie berättar vidare om 

när en annan person var och intervjuade lärarna på skolan om deras läshundsprojekt. Personen 

frågade då hur de resonerade kring just allergin och svaret från läraren löd: 

 
”Ja, man frågar alltid om allergi, men man ska också fråga om de barn som verkligen behöver få 

komma och läsa för Lady, det vore ju diskriminerande om de inte fick det.” – Ann-Marie 

 

Läraren vände alltså resonemanget till att det som vissa ser som ett problem kan vara en 

ovärderlig lösning och värdefullt hjälpmedel för andra.  

Barbro i sin tur ansåg allergin som ett litet hinder i processen. Hon berättar om den långa 

processen i att få med alla involverade, bland annat rektor och föräldrar: 

 
Det svåraste egentligen är att få acceptans av omgivningen. Många tycker att det här är 

jättekonstigt,: ”Vad ska det vara bra för? Kan det göra nytta?” - Barbro 

 

Ingen av eleverna på skolan blir tvingad, utan tillfrågad, att gå till läshunden.  I det stora hela 

menar Barbro att föräldrarna varit accepterande och rektorn planerar för tillfället att utöka 

hennes och Bellas arbete till två dagar i veckan.  

Pengar är alltid ett hett diskussionsämne inom skolan: vad ska prioriteras och vad faller 

undan? Ann-Marie berättar även om att det är viktigt att få myndigheterna på sin sida och att 

pengarnas makt kan få ödesdigra konsekvenser för barnen: 
 

Den nya rektorn räknade pengarna… Och då hade han räknat och kommit på att ”Vi har inte råd 

att ha en läshund, vi måste dra in på detta”. [---] Barnen blev jätteledsna och ett barn med speciella 

behov har nästan gått in i väggen av att inte få komma till Lady. – Ann-Marie 

 

Ann-Marie menar således att hon inte ser några svårigheter med läshunden i 

skolundervisningen, men om en skola har valt att prova på att använda sig av en resurs kan 

man inte bara plötsligt ta bort den. Särskilt inte om det visar sig att det är ett hjälpmedel som 

gör positiv skillnad. 

Även om läshunden kan vara ett ovärderligt verktyg för vissa elever framhåller Christina 

att det också finns barn som har varit totalt ointresserade av att läsa för hennes hund. I vissa 

fall menar Christina att barnen kommer med en attityd att ”de ska minsann inte läsa för en 

hund!” Vid andra tillfällen ändrar eleverna sin åsikt och vill träffa hennes Nova oftare, men 

det finns också de elever som vägrar. Det går helt enkelt inte att tro att alla barn köper 

konceptet och att de älskar hundar. Om så är fallet får inte resursen någon effekt. 

 
Barnen måste tycka om hund!  Det är ju viktigt, de måste ju ha ett visst intresse av att klappa en 

hund annars når man inte barnet. Det tror jag nästan är A och O! - Cristina 
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Två möjliga ”läshundsmodeller” 
Efter att ha gått igenom intervjuerna framkom det att den pedagogiska kunskapen hos 

hundföraren utgjorde en stor del av utbytet mellan hund och elev när det kom till 

läsmomentet. Detta illustreras i följande två bilder: 

 
 

(Förtydligande: L står för lärare, Hf för hundförare, E för elev och H för hund)  

 

Vid denna intervju har två deltagare haft en pedagogisk utbildning och flera års erfarenhet av 

undervisning i låg- eller mellanstadie. Bild 1. Visar att den deltagare som inte hade den 

pedagogiska erfarenheten utan istället fick föra en dialog med en annan lärare. Genom en 

jämförelse av Bild 1. och Bild 2. åskadliggörs fördelen med att hundföraren även har en 

pedagogisk utbildning. Båda bilderna illustrerar att alla parter är viktiga och att båda formerna 

av läshundsekipage fyller sin funktion, dock blir det fler vägar som kunskap och budskap ska 

passera i jämförelse med Bild 2.  

Vad som är viktigt att tänka på och som ska poängteras, är att hundföraren som inte arbetat 

som pedagog inte har mindre kunskap om hur hon ska handskas med sin hund eller eleven vid 

lästillfället. Denna hundförare arbetade dessutom främst med elever med diverse diagnoser 

och att jämföra den typen av elev med en elev som ”bara” har lässvårigheter kan bli 

missvisande.  

. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt följer en diskussion där jag kopplar samman bakgrund, teori och intervjuade 

hundförares åsikter. Jag lägger även till mina egna åsikter och uppfattningar kring den lästa 

forskningen och litteraturen tillsammans med det som framkommit av mitt resultat. 

Resultatdiskussion 
Att överhuvudtaget fundera på att ta in hundar i skolan kan för många tyckas främmande. 

Dels finns det åsikter om allergier, rädsla och kulturkrockar. I Sverige finns en kultur där 

hundar är en del av vår vardag och ofta hör man talas om att de är ”människans bäste vän”. 

Enligt Jensen (2011) har hunden funnits med människan sedan hon blev bofast. Genom 

domesticering under flera år har människan format hunden till att bli mer än bara en 

jaktkamrat. Hundarna har kommit att bli ovärderliga hjälpmedel i olika sammanhang och nu 

är det skolans tur. 

 

Trots att hundförarna kom från tre olika platser i Sverige var deras åsikter om hur arbetet med 

läshundar skulle genomföras och vilka effekter de har på lärandet överensstämmande. Att 

hundarna kunde inge lugn och trygghet hos eleverna nämndes åtskilliga gånger vid alla tre 

intervjuerna.  Generellt verkade hundförarna vara överens om att även om varje tillfälle 

endast varar i omkring 20 minuter, kan den korta stunden med läshunden ge eleverna ett 

välmående som de kan ha med sig vid andra lästillfällen. Detta menar både Uvenäs Moberg 

(2009) och Allen (2003) är en av fördelarna med att använda hunden i skolundervisningen. 

Mellan hund och elev sker en annorlunda social interaktion än den mellan lärare och elev. 

Den kroppsliga kontakten som sker när eleven får känna värmen och närheten av hunden 

inger ett lugn som kommer från att oxytocinet frigörs. Detta argument stödjs även från Allen 

som påvisade i sin undersökning att hundar inger större lugn på sina ägare än vad en nära vän 

kan åstadkomma. Ytterligare en viktig aspekt som hundförarna framhöll underlättade läsingen 

för eleverna var att hundarna aldrig nedvärderade deras läsning och att fokus på så sätt kan 

försvinna från det eleven tycker är jobbigt. Detta är en aspekt som stödjs både av Uvenäs 

Moberg och Allen. 

 Hundförarna berättar att tillsammans med lugnet och tryggheten kommer ett flyt i 

läsningen som gör att elevernas syn på läsning förändras, dels blir det roligare och de förstår 

mer av vad de faktiskt läser. Många elever som ansett läsning vara trist ändrar uppfattning och 

ser fram emot lässtunderna: med hundarnas hjälp höjs alltså både intresset och motivationen 

för läsning. Lundberg (2010) skriver om vilken omvälvning det är för en individ att lära sig 

läsa och att det kan upplevas som att en ny värld upptäcks. En av hundförarna nämner att hon 

tror att eleverna bara läser för att de blir tillsagda att göra det och att de då inte tar del av nöjet 

med läsningen. När de då sitter tysta och stilla få de inte utlopp för den viktiga kopplingen 

mellan kroppsligt och sinnligt menar Elam och Widhe (2015). Forskarna menar att genom 

både ett kroppsligt och sinnligt samspel, det som alltså sker mellan ett läshundsekipaget och 

en elev, kan utveckla ett större meningsskapande.  

 

För att hjälpa eleverna ytterligare med läsningen berättar hundförarna hur de pratar genom sin 

hund. Istället för att de ska tala om för eleven hur läsningen går, poängtera att de behöver höra 

ett stycke till eller vill undersöka om barnet förstår vad de just har läst ber de eleverna tala till 

hunden. I och med detta skapas ett samtal om det lästa. Att samtala om det lästa lyfter både 

Westlund (2009) och Chambers (2011) som en viktig aspekt för att kunna utvecklas till en 

duktig läsare. Westlund (2009), tillsammans med Palincsar och Brown (1987) poängterar 

därtill den metakognitiva förmågan, att eleven blir medveten om sina tankeprocesser.  
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För att kunna utveckla denna behöver även eleven någon att prata med när han eller hon har 

läst och hundföraren fyller därför en viktig funktion eftersom hunden varken kan ställa 

frågorna eller besvara eller kommentera elevens frågor eller åsikter. Chambers poängterar 

därtill hur viktigt det är att oklarheter om det lästa reds ut för att på så sätt göra läsningen mer 

intressant för eleven.  

Att läsa utan att förstå kan vem som helst intyga känns både trist och meningslöst och att 

alltid uppleva sådana känslor höjer inte motivationen.  Snow (2002) menar att läsarens 

bakgrund påverkar hur läsningen utvecklas. Dessutom påverkars läsaren av den valda texten 

och aktiviteten under läsningen. Att någon hjälper till att välja lämpliga texter och böcker är 

alltså av stor vikt för att utveckla läsförståelsen.  

 

Hundförarna var överens om att det inte bara var själva läsningen av skönlitterära texter som 

utvecklades i samband med att eleverna kom och läste tillsammans med läshunden. Även i 

andra ämnen, såsom matematik och samhällsorienterande ämnen kunde de se en märkbar 

förbättring. Westlund nämner hur viktigt det är att medvetandegöra eleverna om skillnaden på 

olika texttyper. Genom att ta till och läsa blandade texter som diskuteras kan läshundsekipaget 

stötta eleven ytterligare i sin läsutveckling.  

Det som hundförarna lade märke till och som gjort dem positivt överraskade är hur 

hundarna påverkat elevernas sociala kompetens. De elever som fått besöka läshunden har 

såklart haft problem med sin läsning, men bakgrunden till problemen varierar. I vissa fall 

handlar det om elever som har någon form av diagnos som hämmar deras utveckling och i 

vissa fall kan det handla om den sociala statusen som påverkar både läsning och skolgången 

generellt. Hundförarna var överens om att eleverna öppnade upp sig tillsammans med 

hundarna. Elever som i vanliga fall var tuffa och introverta kunde plötsligt mjukna upp och 

prata och visa en omtanke för någon annan än sig själv. En elev som varit både ensam och 

utanför kunde efter att ha varit hos läshunden och utvecklat sin läsning få högre status bland 

de andra eleverna. Bowlby (Jerlang, 2008) menar att förmågan att skapa nära, emotionella 

band till andra är en av de viktigaste aspekterna för att vidare kunna utveckla en 

välbefinnande. Även om Bowlbys teori är knuten till människan får man inte glömma att 

hundekipaget består av två individer, varav en är just människa. Skolverket (2014) menar att 

alla barn och elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett om de har lätt eller svårt 

för det. De ska även ges ledning och stimulans, inte bara i sitt lärande utan också i sin 

personliga utveckling. Denna studie visar att läshunden, tillsammans med sin förare, är ett 

utmärkt verktyg för att hjälpa alla elever oavsett nivå. Uttrycket en skola för alla som Hjörne 

och Säljö (2008) tar upp i sin diskussion om elevers olika skolsvårigheter blir än mer 

intressant. Faktum är att det är skolans skyldighet att se till att tillfredsställa alla elevers behov 

oavsett vilken nivå de befinner sig på. Den kritiska teorin (Kincheloe och McLaren, 1998) 

menar därför att skola och lärare måste vara beredda på att lämna gamla traditionella synsätt 

och ”gå utanför boxen” och prova nya sätt. I ett samhälle som förändras i rasande takt är det 

viktigt att även skolan hänger med. Om vi bortser från vissa individers behov kommer vissa 

samhällsgrupper fortsätta med sitt förtryck mot den underordnade klassen och för att den 

underordnade klassen ska kunna framföra sina åsikter behöver de all stöttning de kan få. 

 

Även om det finns många fördelar med läshunden finns det så klart även nackdelar. En av 

hundförarna poängterade att det faktiskt finns barn som inte visar något intresse för hundar 

och då försvinner hela poängen med att sätta in en läshund som hjälpmedel. Detta menar även 

Jalongo och Bomboy (2004) är en viktig aspekt att ha i åtanke, men det kan också vara idé att 

hjälpa elever att komma över sina rädslor eftersom hundar är en stor och naturlig del av det 

svenska samhället. 
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För att kunna handskas med åsikter kring allergier har både Astma och allergiförbundet och 

Socialstyrelsen tagit fram en vägledning om vilka lagar och regler som gäller för 

omsorgsverksamhet som innefattar hund. Socialtjänsten menar att det finns otillräckligt med 

vetenskapliga underlag som visar vårdhundars effekter på patienter och i det här fallet elever. 

Hundförarna påpekade att de hoppades att läshundarna skulle få mer utrymme i skolan vore 

det önskvärt att fler undersökningar utfördes som kan utvärdera deras funktion. 

Att få förståelse för läshundens funktion och att få rektorer att inse deras förmåga till stöttning 

menade hundförarna var en av de största utmaningarna. En hundförare berättar om hur 

ekonomin och okunskap från rektorns sida satte stopp för ett påbörjat projekt och för en elev 

med särskilda behov, som då hade knutit an till hund och hundförare, rasade världen samman. 

Detta kan vara en viktig aspekt att ha i åtanke. Ett påbörjat projekt behöver få avslutas på rätt 

sätt, dels för att kunna se resultatet men också för att inte elever som har svårt att tackla 

förändringar ska fara illa. Vad händer om hunden blir skadad, väldigt sjuk eller till och med 

dör? Finns det då en reservplan? 

Sammanfattning 

Att använda en läshund i skolundervisningen kan vara ett bra alternativ när andra resurser inte 

räcker till. En hund kan inte ersätta en pedagog, men tillsammans med hundens egenskaper 

och hundförarens kunskaper kan de bli ett nästintill oslagbart team. Genom Bild 1. och Bild 2. 

(se reultatavsnittet) ville jag visa min tolkning av läshundsekipagens arbete.  Jag vill 

poängtera att genom ett större urval hade denna hypotes kunnat bekräftas ytterligare. Jag vill 

framhålla pedagogens kunskaper och erfarenheter i den huvudsakliga delen som min 

undersökning behandlade: den som har med elevers läsutveckling att göra. Däremot är de 

sociala och empatiska effekterna likvärdiga i båda fallen. Skillnaden är att hundförarna med 

erfarenheten av att undervisa i läsförståelse och läsutveckling kan utnyttja sina pedagogiska 

kunskaper direkt utan att behöva blanda in en fjärde part och vägen till kunskap blir således 

effektivare. Efter att ha intervjuat, analyserat och diskuterat har jag kommit fram till att det är 

främst samtalet kring det lästa som hjälper eleverna att utveckla sin läsförmåga och där är det 

hundföraren och/eller pedagogen som både är en viktig och avgörande del, men med 

läshundens hjälp kan en elev släppa fokus på sig själv och pedagogen och koncentrera sig på 

läsningen. I och med hundförarens sätt att använda hunden som en länk kan även en elev med 

lässvårigheter få känna sig duktig genom att förklara det han eller hon har läst. Dessutom kan 

elever som i vanliga fall inte har någon att anförtro sig åt, prata med och skratta med få någon 

som alltid uppskattar deras sällskap. 

Metoddiskussion 
Till undersökningen valdes kvalitativ intervju eftersom studien syftade till att ta reda på 

hundförares erfarenheter. I relation till studiens syfte kom det fram relevant information och 

Trost (2005) menar att denna typ av undersökningsmetod lämpar sig väl till 

undersökningsområdet eftersom fokus låg på att försöka förstå människors resonemang kring 

ett specifikt område. Enligt Bryman (2002) är det viktigt att de intervjuade får känna att de 

kan svara fritt och på så sätt utveckla sina svar. Intervjuerna baserades därför på en 

semistrukturerad datainsamlingsmetod. Intervjuerna utformades till en konstruerad 

intervjuguide och för att kunna repetera vad som sades spelades intervjuerna in. Patel och 

Davidsson (2003) menar att intervjuaren enkelt kan göra felaktiga bedömningar på grund av 

bristande erfarenhet när det gäller att intervjua. Då jag tidigare genomfört liknande intervjuer 

kunde jag hålla mig till de planerade intervjufrågorna men ändå lägga till relevanta följdfrågor 

beroende på den intervjuades svar.  
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I studien ingick tre kvinnliga hundförare från tre olika skolor. För att respektera 

konfidentialitetskravet och de intervjuades integritet valde jag att ge både hundförare och 

hundar varsitt fingerat namn. Då tidsramen inte var allt för stor och svårigheten i att få tag på 

personer som ville låtas sig intervjuas blev antalet intervjuer endast tre. Men då 

intervjumaterialet kom att bli mycket bastant och relevant kunde jag ändå få svar på mina 

frågor och således ett resultat. Med mer tid att tillgå hade jag dock gärna intervjuat fler 

personer, gärna med hundförarnas blandade erfarenhet för att kunna se min hypotes om 

pedagogens roll i sammanhanget. 

I analysarbetet försökte jag få en helhetsbild av transkriberingsmaterialet genom att välja ut 

centrala delar. Därefter läste jag igenom materialet för att hitta relevanta avsnitt som även 

stämde överens med mitt undersökningsområde.  Därefter användes meningskodning till att 

underlätta vad som sagts under intervjutillfällena och därmed var det lättare att kategorisera 

materialet. Kvale och Brinkman (2009) menar att meningen med kategoriseringar är att det 

underlättar att få en överblick av det insamlade materialet.  

I denna studie undersöks lärarnas erfarenheter och det är således endast deras åsikter som 

resultatet bygger på. Att utföra en studie på de elever som provat på att läsa för en läshund 

hade varit intressant för att se om hundförares och elevers åsikter överensstämmer. 

Didaktiska konsekvenser 
En av anledningarna till att jag valde att skriva om just läshundar beror på att jag under flera 

år arbetat som hundinstruktör och i och med detta utbildat mig specifikt för att undervisa 

personer som har hund. Även som instruktör är det viktigt att ha ett pedagogiskt tänk och jag 

försöker arbeta med att ekipagen då jobbar individuellt, enskilt och i par. Det som för mig har 

varit intressant att se är hur en hund kan förändra sin förare. Från att ha varit blyg och tyst kan 

en person utvecklas snabbt genom att hunden finns som ett samtalsområde som måste 

diskuteras. Med sin hund lär sig människor att samarbeta eftersom de blir ett team med sin 

hund. Plötsligt är det inte bara en som ska förstå utan två.  

 Genom att använda hunden i skolan tror jag att många tillbakadragna och introverta elever 

skulle kunna utvecklas till mer sociala individer. I denna studie har jag undersökt hur en hund 

kan bidra till att utveckla elevers läsning och kommit fram till att det är en resurs som borde 

användas i högre grad. Hunden blir som en länk mellan förare och elev och även mellan 

lärare.  Där det i vanliga fall kunde ha varit omöjligt att nå fram till en elev, kan en hunds 

positiva attityd, men ändå lugna och avslappnade framtoning, bli en ovärderlig resurs. Av mitt 

resultat framkom det att det är samtalet kring det lästa som gör att eleven utvecklar sin 

läsning. Därför spelar hundföraren en viktig roll just vid lästillfället. 

 En av de allra viktigaste aspekterna tror jag är den egentid en elev kan få vid lästillfället. 

Eleverna får alltså tillsammans med hunden vara i fokus och få den viktiga hjälp och stöttning 

som de många gånger är i behov av. 

 Dock är det viktigt att ta hänsyn till att alla barn och elever inte tycker om hundar. Kanske 

beror det på rädsla eller kulturella aspekter. Om så är fallet kan även möjligheten att lära 

känna en hund och få kunskap om hur hundar fungerar vara en positiv aspekt för att komma in 

i det svenska samhället. 
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Kontakt 
Vill du veta mer om läshundar, eller kanske få tag på aktiva läshundsekipage? Nedan finner 

du länkar som kan vara till hjälp i ditt sökande: 

 

Svenska Terapihundskolan          http://terapihundskolan.se/ 

Vovs – hunden i vardag, omsorg, vård och skola   https://www.facebook.com/vovsihalland/  

Reading Education Assitance Dogs       http://www.readdogsmn.org/  

 

 
  

http://terapihundskolan.se/
https://www.facebook.com/vovsihalland/
http://www.readdogsmn.org/
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TACK 
Jag vill slutligen tacka de tre hundförare som tog sig tid till att låta sig intervjuas! Ni mötte 

mig alla med en sådan positivitet att jag trots tidspressen åkte från varje intervju med ett 

leende på läpparna och med nya erfarenheter, både som lärare och hundägare.  

Jag vill även tacka min handledare Mary-Anne Holfve-Sabel som stöttat mig i mitt 

skrivande och sist men inte minst vill jag tacka vänner och familj som ställt upp och 

hjälpt mig under denna hektiska period. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev/Missivbrev 

 

Hej!  

Jag är en student från Lärarutbildningen på Högskolan i Borås och är nu inne på min åttonde 

och sista termin. Jag skriver just nu mitt andra och avslutande examensarbete där mitt valda 

ämne är Läshundar, med fokus på hur utbildade hundar och hundförare kan främja elevers 

läsinlärning.  

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring mitt valda ämne, men har också för 

avsikt att ta hjälp av verksamma hundförare och lärare genom intervjuer. Därmed vill jag 

intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenhet som är värdefull för mig och mitt 

arbete. Intervjun beräknar jag kommer att ta ungefär 30 minuter och min förhoppning är att vi 

kommer att få en givande diskussion.  

Jag önskar att få spela in vår intervju för att kunna få en så klar bild av dina åsikter som 

möjligt och jag kommer därmed att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Med detta menas att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Intervjumaterialet kommer även att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare för mer information.  

Hoppas att vi ses!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Edit Wilson   Mail: xxxx  Mobil: xxxx 
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Bilaga 2. Informationsbrev och samtyckesblankett 

 
 

 

                         Datum 2016-04-14 

Till vårdnadshavare 
 

 

Jag heter Edit Wilson och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Jag har valt att fokusera på läshundar, hundar som kan stödja elever i deras 

läsinlärning. Jag kommer att genomföra intervjuer och ert barn kommer att delta i en 

pilotstudie, alltså en intervju som kan hjälpa mig att konstruera frågor till de lärare och 

hundförare som ska ingå i undersökningen.  

 

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på barn, lärare och skola används så att allas identiteter skyddas. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till mig. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på mail xxx eller 

mobilnummer xxxx 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Edit Wilson 

  

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
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Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 

 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

 

 

________________________________________ 

Barnets namn 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 

 

 

 

 

Datum:_________________________ 
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Bilaga 3. Intervjufrågor  

1. Hur kom det sig att ni ville bli ett terapihundsekipage?  

2. Hur länge har ni arbetat som läshundsekipage? 

3. Hur får ni jobbmöjligheter? (Hur går det till?)  

4. Hur ser en dag ut för dig och din hund när ni läser med en elev? 

Hur länge får eleven läsa tillsammans med hunden? 

5. Hur många pass orkar hunden med på en dag/vecka? 

6. Hur introduceras eleven med hunden? 

7. Vilka kategorier av elever anser du behöva stödet från en läshund? 

Vilken ålder? 

8. Hur ser tidsfaktorn ut? Hur många gånger i veckan får eleven träffa läshunden?  

9. Hur lång tid tar det innan resultat kan synas? 

10. Kan något gå fel? Vad i så fall? (Något du själv upplevt?) 

11. Hur upplever du föräldrarnas attityd till att deras barn läser med en hund?  

12. Upplever du några effekter hos eleverna? (Att deras inställning till läsning förändras?) 

Vilka i så fall? 

13. (Ser du att det) finns det några svårigheter i arbetet med en läshund?  
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