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Abstract 

Det här är en kvalitativ studie om läshundar vars syfte är att beskriva och skapa förståelse för 

läshundens betydelse som pedagogiskt hjälpmedel i läsundervisning med yngre elever som 

har lässvårigheter. Till min hjälp för att reda ut detta medverkar fem yrkesverksamma 

hundförare som alla har lärarexamen i grunden. Det är deras erfarenheter studien bygger på. 

Innan resultatet presenteras redogörs tidigare forskning i ämnet. Läshundsverksamheten har 

studerats genom det sociokulturella perspektivet då jag anser att det finns en tydlig social 

förankring i den här typen av läsinlärning. Vidare har informanternas svar tolkats utifrån en 

hermeneutisk ansats vilket resulterat i fem teman som jag funnit centrala. Dessa teman är: 

läshunden som kravlös lyssnare, motivationshöjare, medierande resurs, målfokuserad resurs 

samt den inte alltid så välkomna pedagogen. I studiens diskussionsdel diskuteras och 

analyseras resultatet mot tidigare forskning för att lyfta förståelsen för läshundsverksamheten 

ytterligare.  

 

Nyckelord 
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Engelsk titel 

A teacher with fur - Dogs as educational tool for younger students with reading difficulties. 
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1. INLEDNING 

 

En PISA-undersökning från 2009 visar att svenska elevers läsförståelse har blivit allt sämre 

under det senaste decenniet, vilket har resulterat i att var femte svensk elev idag inte når upp 

till grundläggande nivå i läsning. Nedgången av läsförståelse gäller framförallt för elever som 

redan är svaga läsare (Skolverket, 2016). Lässvårigheter är således ett utbrett problem, och 

orsakerna är enligt Jacobson (2006) knutna till flera olika faktorer. Som stöd för att fånga upp 

elever med lässvårigheter i grundskolorna, finns det en rad olika pedagogiska metoder och 

hjälpmedel. Den här studien syftar till att bidra till en ökad insikt och förståelse för en av 

dessa specialpedagogiska metoder, nämligen läshundsverksamheten.   

 

Hunden har varit människan trogen under en lång tid och har varit till vår hjälp i många olika 

sammanhang. Interaktionen med djur har dessutom visat sig ha många positiva fysiska och 

psykiska effekter på oss människor, vilket lett till att hundar på senare år i allt högre 

utsträckning även kommit att tjäna oss i olika sociala och vårdande sammanhang som 

terapihundar. Bland annat som assistanshundar för blinda och som besökshundar på 

ålderdomshem. Liksom inom vården används hundar även för olika ändamål inom 

pedagogiken. En allmän beteckning för terapihundar inom pedagogiken är skolhundar. 

Resursen används i syfte att hjälpa elever att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt 

förbättra de sociala och kognitiva kunskaperna. Läshund är en specialutbildad skolhund vars 

primära uppgift är att hjälpa elever att utveckla sin läsförståelse (Terapihundskolan, u.å). Att 

använda läshundar i pedagogiskt syfte för att främja elevers läskunskaper är än så länge en 

relativt begränsad resurs i Sverige. Fenomenet har dock växt i hela världen sedan slutet av 

nittiotalet då organisationen R.E.A.D (Reading Education Assistance Dogs) startades i USA 

(Sundberg, u.å). 

 

Intresset för att titta närmare på fenomenet läshund ligger i att utforska hur metoden bemöter 

lässvårigheter hos yngre barn. Det finns en rad metoder och hjälpmedel i skolundervisning 

idag, så vad är det läshundsverksamheten kan bidra med, och hur tillämpas den rent praktiskt? 

Det är frågor som jag har burit med mig igenom den här studien. Studien utgår ifrån 

hundförarnas upplevelser av fenomenet. Anledningen till det är att det är hundförarna som 

besitter kunskap om hundens förmågor, och därmed bättre än andra involverade kan beskriva 

hur resursen appliceras och verkar rent praktiskt i undervisningen.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att, utifrån hundförarnas upplevelser, beskriva och skapa förståelse för 

läshundens betydelse som pedagogiskt hjälpmedel i läsundervisning med yngre elever som 

har lässvårigheter 

  

2.2 Frågeställningar 

 Vad konstituerar läshunden som pedagogiskt hjälpmedel? 

 Hur kan användningen av läshundar förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande?  

 

2.3 Målgrupp och avgränsningar 

Målgruppen som den här studien vänder sig till är i första hand verksamheter som arbetar med 

barn med särskilda behov, och som är i behov av olika typer av motivationshöjande och 

inlärningsfrämjande resurser. Studien vänder sig även till de direkt berörda, det vill säga 

barnen och deras föräldrar, för att även de ska kunna bilda sig en uppfattning om metoden kan 

vara lämplig i deras fall.  

 

Gällande avgränsningar fokuserar studien på hundförarnas beskrivningar och upplevelser av 

läshundsverkssamheten som form för läsinlärning för yngre elever i lässvårigheter. Med yngre 

elever menas elever som är i grundskoleåldern. Något tydligare åldersindelning har inte 

gjorts. Anledningen till det är att informanterna som medverkar i den här studien arbetar med 

olika åldersgrupper.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

Det här avsnittet redogör för tidigare forskning som på olika sätt har bedömts vara relevant 

för studien.  

 

3.1 Flexibilitet i undervisningen för att skapa läslust hos elever. 

Skolverket (2016) skriver att det är viktigt att alla elever får möjlighet att känna läslust för de 

ska skapa motivation till att lära sig läsa. Vidare menar skolverket (2016) att det krävs stor 

flexibilitet gentemot olika elevers behov för att kunna utveckla deras läskunskaper, då olika 

elever lär sig på olika sätt. Upprepad högläsning anses vara en framgångsrik metod då det 

medför bra träning samt avslöjar om eleven har svåra trösklar. Läslust bör vara både ett mål 

och ett medel, och för att nå dit måste läraren tillämpa en pedagogik som bygger på elevens 

personliga intressen (skolverket, 2016). 

 

Även Nielsen (2005) betonar vikten av att anpassa undervisningen. När det gäller elever med 

dyslexi anses ett lärande där eleven får använda såväl syn, hörsel, känsel och uttal vara till 

stor hjälp. Även direkt undervisning där undervisning sker enskilt med en elev har, trots att 

det kräver mycket tid, visat sig leda till goda framsteg för många elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. En sådan undervisningsform ger läraren möjlighet att vägleda, förklara och 

upprätthålla lust och koncentration. En viktig del av det pedagogiska arbetet handlar enligt 

Nielsen (2005) om att hjälpa elever till en positiv självbild, större kognitivt mod och lust att 

läsa. 

 

3.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är läsning en mer abstrakt verksamhet än talad 

kommunikation. Medan ett samtal ansikte mot ansikte sker genom interaktion mellan två eller 

flera parter, och där tonfall och andra signaler bidrar till förståelse, är läsaren av en skriven 

text utlämnad till sin egen läsning och tolkningsprocess. Kommunikationen är enkelriktad och 

avsändaren är närvarande för att förtydliga sitt budskap (Säljö, 2014). 

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter läser och skriver ofta i betydligt mindre omfattning än de 

elever som tidigt och utan svårighet lärt sig behärska skriftspråket. Dels för att läsningen och 

skrivningen går långsammare, dels för att elever med svårigheter ofta undviker läsning och 

skrivning. Detta leder till sviktande självförtroendet och att lärandet sker långsamt och 

mödosamt. Svag läs- och skrivförmåga leder med tiden även till problem i de flesta andra av 

skolans ämnen. Nielsen (2005) lyfter två olika perspektiv att studera läs- och skrivsvårigheter 

inom forskningen; ett kategoriskt perspektiv och ett relationellt perspektiv. Det kategoriska 

perspektivet beskriver svårigheterna som individbaserade, och talar då om elever med 

svårigheter. Åtgärderna riktas här mot den enskilda individen och hur hen kan hjälpas att 

övervinna svårigheterna. Det relationella perspektiv beskriver istället svårigheter som något 

som uppstår i förhållandet mellan den enskilde och hennes medmänniskor och omvärld. Här 

talas det om elever i svårigheter. Åtgärderna är långsiktiga och fokuseras utifrån både eleven, 

läraren och lärandemiljön. De bygger på så sätt på en delaktighet och kommunikation 

(Nielsen, 2005). I den här studiens titel har texten formulerats “... elever i lässvårigheter”. I 



4 
 

den löpande texten har dock även formuleringen “... elever med lässvårigheter” använts. Detta 

då jag anser att båda perspektiven är av värde för förståelsen av resultatet i studien.  

 

Vilka faktorer är det då som påverkar vår läsförmåga, och således kan förklara orsaker till läs- 

och skrivsvårigheter samt villkor för inlärning av textbaserad kunskap? Jacobson (2006) 

belyser, utifrån en diskussion om arv och miljö, 10 faktorer som påverkar elevers 

läskunskaper. Dessa är: språkliga faktorer, begåvningsfaktorer, sociala faktorer, emotionella 

faktorer, brister i syn och hörsel, medicinska faktorer, mognad, mängden övning, 

neuropsykiatriska faktorer samt fonologiska faktorer. Till de språkliga faktorerna hör 

lässvårigheter orsakade av försenad språkutveckling som tar sig i uttryck i bristande 

ordförråd, syntax och gravare uttalssvårigheter. Till de språkliga faktorerna hör även svenska 

som andraspråk (Jacobson, 2006). Nielsen (2005) belyser att invandrarelever är 

överrepresenterade i gruppen läs- och skrivsvårigheter. Anledningen är varken dyslexi eller 

att modersmålet stör läs- och skrivlärandet av det nya språket, utan att den talspråkliga 

grunden ofta är för osäker att bygga skriftspråkslärandet på. För att kunna lära sig läsa och 

stava behöver eleven nämligen kunna urskilja och uttala språkljuden (Nielsen, 2005). Vidare 

handlar begåvningsfaktorer om utvecklingsförsening vilket kan avspeglas i förståelsen av det 

lästa. De sociala faktorerna inrymmer bland annat elevens hemmiljö i form av hens 

socioekonomiska bakgrund, samt det psykosociala klimatet runt eleven i klassrummet, 

exempelvis elevens situation bland kamraterna. Dessa sociala faktorer kan orsaka att eleven 

successivt halkar efter i sina läskunskaper (Jacobson, 2006). En studie som Paradise (2007) 

omnämner har visat att elever från lägre socioekonomiska förhållanden och minoritetsgrupper 

förlorade betydligt mer läskunskaper under sommaren än elever från högre socioekonomiska 

familjer. Elever till välutbildade föräldrar hade en betydligt större chans att bli skickliga läsare 

än elever till föräldrar som inte hade fullgoda studier (Paradise, 2007).  

 

Vidare förklarar Jacobson (2006) att de emotionella faktorerna bland annat handlar om 

elevens självbild. En positiv självbild, och känslan av stöd och uppmuntran från sin 

omgivning anses viktigare för framgång i den första läsinlärningen än en hög begåvning. 

Försämrad hörsel eller syn är faktorer som försvårar läsinlärningen. Andra medicinska 

faktorer kan också påverka elevens läsinlärning negativt, exempelvis om det innebär 

betydande skolfrånvaro. Faktorn mognad innebär exempelvis att en sent mogen elev som inte 

i ett tidigt stadie får den pedagogiska hjälp hen behöver riskerar att halka efter och ge upp. 

Det leder oss in till nästa faktor, för lite övning. Elever som övar för lite utvecklar inte sina 

läskunskaper tillräckligt för att bli skickliga läsare. Till neuropsykiatriska svårigheter såsom 

exempelvis diagnoserna DAMP, ADHD, Aspergers syndrom innebär en försämrad 

koncentrationsförmåga vilket enligt Jacobson (2006) påverkar läsförståelsen. Fonologiska 

faktorer anses slutligen utgöra en mycket central betydelse för läsningen. Fonologiska brister, 

det vill säga svårigheter med att uppfatta språkljud, hantera ordningsföljden mellan 

språkljuden och att koppla samman ljud och bokstav mm, anses enligt modern läsforskning 

som den enskilt viktigaste orsaken till dyslexi. Sammanfattningsvis konstaterar Jacobson 

(2006) att man kan se de språkliga-, begåvningsmässiga-, sociala-, och emotionella faktorerna 

som konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter, och att dessa följder är minst lika allvarliga 

som läs- och skrivsvårigheterna i sig. 
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Utifrån Jacobsons beskrivning är problematiken kring läs- och skrivsvårigheter 

mångfacetterad, vilket kan tolkas som att lösningarna på läs- och skrivsvårigheter också 

behöver anpassas. Läshundsverksamhet är en specifik metod som syftar till att fånga upp 

elever som på grund av flera av ovan nämnda faktorer är lässvaga. Däremot gör 

läshundsverksamheten inte anspråk på att vara en heltäckande pedagogisk resurs, utan ska 

enligt Töllner och Ruokola (u.å) ses som ett komplement till andra läsfrämjande insatser: 

“Målet med att använda skolade hundar för lästräning är framförallt att ge barnet läsglädje 

och självförtroende att våga läsa. Korrigerandet av läsfel måste ske med andra läsfrämjande 

metoder” (Töllner & Ruokola, u.å).  

I det följande beskrivs några av de effekter som hundar enligt forskning har på oss människor. 

Därefter knyts det ihop med hur det kan komma till nytta och användas i läsundervisning. 

 

3.3 Djurs inverkan på människor 

Vad är det då i läshundsverksamheten som anses bringa framgång vid läsinlärning med yngre 

elever? Som framgår av kommande avsnitt, avsnitt 3.5 läshundsverksamheten, belyser såväl 

Ekström (2014) som Jalongo (2005) betydelsen av elevernas interaktion med hunden, då 

interaktionen i sig anses bidra till ökad avslappning och bättre koncentrationsförmåga. Ökad 

avslappning och koncentrationsförmåga är visserligen inte faktorer som direkt är kopplade till 

elevernas prestationer och kunskapsresultat, men som indirekt påverkar elevens mottaglighet, 

inlärningsförmåga och lust till att lära sig. Töllner och Ruokola (u.å) belyser att en sidoeffekt 

av läshundsverksamheten dessutom är att umgänget med en läshund kan stärka elevens 

sociala förmågor då närhet och interaktion med djur stärker elevens empati och 

kommunikationsförmåga (Töller & Ruokola, u.å). I detta sammanhang har jag funnit det 

relevant att inkludera tidigare forskning om hur vi människor generellt påverkas av att vara i 

närheten av djur.  

 

Henrikson et al. (2008) har i sin studie kommit fram till att djur har vissa hälsofrämjande 

effekter för oss människor. Dels har djur en direkt effekt på människor som uppstår genom 

beröring, samt genom relationen och den icke verbala kontakt som människor kan ha till djur. 

Djuren har även en indirekt effekt på människor genom att de motiverar människor till en 

hälsofrämjande livsstil, samt att de medverkar till människors sociala identitet (Henriksson et 

al., 2008). Håkanson (2009) nämner flera anledningar till att djur kan verka hälsofrämjande 

för människor. Bland annat genom att interaktionen med djur ger en dämpande effekt på 

stressnivån hos människor. En sådan effekt kan bekräftas genom att puls, blodtryck och 

kortisolhalter i blod och saliv sjunker vid kontakt med djur. Fysisk beröring med ett djur 

stimulerar dessutom välmåendet, vilket kan bidra till att vi lättare söker kontakt med andra 

människor, att vi minns bättre och att vi får lättare med inlärning. Behaglig fysisk beröring 

gör därtill att ämnet oxytocin frigörs i kroppen (Håkanson, 2009). “Oxytocin är en viktig 

mediator i ett psykofysiologiskt mönster, som karakteriseras av social interaktion, mentalt 

lugn och fysisk avslappning samt stimulering av tillväxt och läkning” (Petersson & Uvnäs-

Moberg, 2014). Med anledning av de här effekterna har hundar kommit att användas inom en 

rad olika områden i vården. Bland annat inom demensvården där hundar med sin närvaro kan 
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bidra till att dämpa ångest och oro. Hundar används även inom rehabilitering och 

barnsjukvård (Håkanson, 2009). 

 

Det som gör människors relation till djur så speciell är att den inte förutsätter verbal 

kommunikation, samt att djur ofta uppfattas som ärliga. Det medför att människor som till 

exempel har blivit svikna av andra människor kan känna en större tillit till djur. Djur kan 

också påverka människors aktivitet och sociala liv positivt då det ofta för människor ihop med 

andra människor med samma intresse genom exempelvis föreningar (Håkanson, 2009). 

 

Paradise (2007) beskriver att djur har visat sig vara ovärderliga hjälpmedel i psykoterapi med 

barn, framförallt i terapisamtal med barn som är kulturellt missgynnade. Djur reagerar inte på 

hudfärg, personlig hygien eller personliga förmågor, utan visar istället en ovillkorlig 

acceptans mot människor. De bryr sig inte heller om människors sociala ställning i samhället. 

Däremot sätter de stort värde till kärlek och vänlighet, vilket gör att barn får en omedelbar 

kontakt med djur. En sådan tillit som barn kan känna till ett djur är ofta svårare att etablera till 

en terapeut då en terapeut, i sin professionella roll, är mer känslomässigt neutral. Djur har 

därför även visat sig vara till hjälp i terapisituationer där barn har varit rädda för terapeuten. 

En studie visade att när barn fick leka med ett djur under terapisamtalet försvann barnets 

rädsla tillfälligt och gjorde att hen lättare kunde slappna av och öppna upp sig i terapisamtalet. 

Det medförde att terapeuten fick en tydligare bild av barnets känslor, och barnet berättade 

förmodligen mer än hen hade gjort om inte djuret varit där. Även vid terapi med barn som är 

utåtagerande och har svag impulskontroll har djur visat sig ha en positiv effekt. Barn som är 

frustrerade och utåtagerande blir ofta vänliga mot djur, då djuren inte har något annat intresse 

än att vara barnets vän. Dessutom hjälper interaktionen med djur de här barnen att organisera 

sina tankar och ageranden (Paradise, 2007). 

 

3.4 Motivation 

Nationalencyklopedin (u.å) definierar motivation på följande sätt: “... en psykologisk term för 

de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om 

motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare 

än andra.”  

 

Förutom hundars fysiska och psykiska hälsofrämjande effekter på människor visar tidigare 

forskning att interaktionen med en hund i den specifika lässituationen inverkar på elevernas 

motivation och läslust. Det framgår bland annat av Paradises (2007) rapportering som vi 

kommer återkomma till senare i det här avsnittet. Först följer här en mer ingående 

definitionsbeskrivning av begreppet motivation. 

 

Jenner (2004) beskriver en definition av motivation som bygger på olika faktorer, närmare 

bestämt tre samverkande faktorer. Den första handlar om motivation som en inre faktor där 

“något”, ofta betecknat som drivkraft, sätter igång beteendet eller handlandet. Beteenden 

beskrivs här som mer reflexmässiga, medan handlingar som mer medvetna. Den andra faktorn 

handlar om målsträvan, det vill säga att individens handlande riktas mot ett mål. Målet kan 

vara av yttre karaktär, exempelvis höga betyg eller pengar, eller av inre karaktär, exempelvis 
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glädje eller stolthet. Den tredje faktorn handlar om en växelverkan mellan personens drivkraft 

och målfokus. Den här faktorn hänger ihop med individens självförtroende och om målet 

uppnås eller inte. När målet uppnås sporras individen till att anta en svårare uppgift. När 

målet inte uppnås tenderar en individ med lågt självförtroende att sänka sin ambitionsnivå 

medan en individ med högt självförtroende tenderar att satsa ännu hårdare. Till de här tre 

faktorerna påverkas motivationsprocessen även av en rad individuella och sociala faktorer. 

Bland annat individens personlighetsdrag, värderingar och tidigare upplevelser, samt systemet 

av relationer och roller, andras förväntningar och organisationsförhållanden (Jenner, 2004). 

Vad är det då för skillnad mellan inre och yttre faktorer till motivation? Levin (2008) 

beskriver en distension mellan inre och yttre motivationskällor där inre motivationskällor 

består av den drivkraft som kommer från motivatorer relaterade till individens intresse och 

emotioner, medan yttre motivationskällor består av den drivkraft som kommer av belöningar 

och/eller bestraffningar. I skolmiljön för elever mellan åtta till tolv år utgörs motivation, 

enligt Levin (2008), till stor del av yttre källor i form av ett resultatorienterat klimat där betyg 

och mål styr i högre utsträckning än inre källor i form av sökande efter tillfredsställelse i 

lärandet.  

 

Likt den tredje faktorn som Jenner (2004) beskriver om självförtroendets betydelse för hur en 

individ tacklar framgångar respektive motgångar, beskriver Paradis (2007) att motivation kan 

betraktas utifrån två komponenter; strävan att lyckas, och oron över att misslyckas. Människor 

tenderar att antingen bli orienterade av framgång eller av misslyckanden. De som orienteras 

av framgång är ofta motiverade till att engagera sig i nya utmaningar då de förväntar sig 

känslomässiga belöningar. De som är orienterade av misslyckanden tenderar istället att 

undvika nya utmaningar och ge upp, då risken för att misslyckas ger dem en negativ känsla. 

Elever som är orienterade av misslyckanden riskerar därav att utveckla strategier som gör att 

de återigen misslyckas trots att de inte saknar förmåga att lyckas. Paradise (2007) nämner en 

studie som visat att de så kallade “motvilliga elever”, det vill säga de som är orienterade av 

misslyckanden, antingen undviker situationer där de förväntar sig att misslyckas, eller 

accepterar att misslyckanden är en del av livet. De ställer in sig på att det är så livet är och att 

det är omöjligt att lyckas. De elever som är motvilliga till att studera undviker utmaningar och 

gör endast tillräckligt för att klara sig. Den här bristen på motivation beskrivs som extremt 

svår att komma tillrätta med. Motivationsåtgärder såsom betyg, mat, hemläxor och speciella 

privilegier fungerar ofta bara kortvarigt. När studenter lär sig eller strävar efter ett mål bara 

för att få belöning behåller de sällan kunskapen då det var belöningen och inte kunskapen de 

strävade efter. Lärande måste vara meningsfullt och eleven måste tro att de kan lyckas 

(Paradise, 2007). 

 

Resultat från studier med djur i undervisning har visat att elevers interaktion med djur 

motiverade eleverna till att studera och slutföra sina uppgifter då det gav dem ytterligare 

möjligheter att ta hand om, och vara tillsammans med djuret. Det ansvar som interaktion med 

ett djur innebär har även visat sig medföra att elever tagit mer ansvar för sina klasskompisar. 

Dessutom ökade elevers deltagande i gruppaktiviteter samt deras interaktion med sina 

föräldrar och lärare. Sammantaget anses djur ha en motivationshöjande effekt, framförallt på 

elever med inlärningssvårigheter (Paradise. 2007). 
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3.5 Läshundsversksamheten 

Så hur är läshundsverksamheten vanligtvis utformad och vilka är syftena bakom denna? I det 

följande beskrivs läshundsverksamheten i allmänhet och dess ursprung i USA. Därefter berörs 

verksamheten i Sverige och de lagar och regler som omgärdar den. 

 

3.5.1 Allmänt om läshundsverksamheten 

Läshundar är en form av utbildade terapihundar. De tränas bland annat till “... att lyssna på 

barn, följa barnens fingrar i en bok och att sätta en tass på sidan för att bekräfta vad barnet 

pekar på” (Ekström, 2014, p. 13.). I egenskap av terapeutisk aktör har hunden en lugnande 

effekt på elever vilket gör det lättare för dem att koncentrera sig. Att läsa för en hund kan 

också öka elevens självförtroende då hunden inte dömer eller kritiserar. (Ekström, 2014). Som 

nämnts tidigare är barn med lågt självförtroende ofta mer bekväma med att interagera med 

djur än att öppna upp sig för en vuxen person, då djuren får dem att slappna av och glömma 

bort sina svårigheter. I läshundsverksamheten kan detta fångas upp och leda till att elevers 

inställning till läsning ändras till något positivt istället får något de undviker (Paradise, 2007). 

Även Jalongo et al. (2004) tar upp de här effekterna och menar att barns naturliga tendens att 

öppna sig i närvaron av djur, samt den stressreducerande effekt som närvaron av djur har är 

det två viktigaste effekterna som läshundsverksamheten medför. Enligt Jalongo et al. (2004) 

är läshunden en del av det pedagogiska målet, och alltså mycket mer än bara en sällskapshund 

som tas med till skolan.  

 

Jalongo (2005) rekommenderar att elever som blir aktuella för läshundsverksamheten får 

möjlighet att läsa för läshunden 20 minuter i veckan. Även om 20 min per veckan inte låter 

mycket anses det utgöra kvalitetstid för eleven. Läshundsverksamhet har enligt Jalongo 

(2005) visat sig öka elevers motivation och få eleven att behålla fokus och uthållighet i 

läsningen. Att eleven känner glädje i läsningen gör att hen lär sig att läsa ut ord utan att tänka 

på det. Om eleven fastnar vid ett ord kan hundföraren uttala det ordet för att hjälpa eleven att 

få flyt i läsningen. Om boken tycks vara för svår för eleven kan hundföraren föreslå en 

enklare bok. Hundföraren uppgift är på det här sättet att vara uppmärksam på eleven. Däremot 

är det inte som Jalongo (2005) uttrycker det meningen att hundföraren ska följa någon 

förutbestämd formula för rättning eller korrigering, utan enbart erbjuda hjälp när det är 

nödvändigt. När eleven läser för hunden får hundföraren indikationer på elevens läsförståelse. 

Det kan till exempel ske genom att hundföraren ber eleven förklara någonting ur boken för 

hunden. Läshundsverksamheten syftar inte till att ersätta annan specialpedagogisk 

undervisning för barn med lässvårigheter, utan är snarare tänkt att fungera som ett mer 

strukturerat alternativ till konventionell undervisning där elever får i uppgift att läsa för sig 

själva (Jalongo, 2005). Studier har visat att elever som har blivit tilldelade en läshund har 

visat på överväldigande positiva resultat gällande avkodningsförmåga, förståelse, ordförråd 

och flytbarhet i läsningen (Paradise, 2007). 

 

Det första amerikanska programmet av hundassisterad läshjälp, Reading Education Assistance 

dogs (R.E.A.D), startade 1999 (Intermontain Therapy Animals, u.å). Därefter har ytterligare 

läsprogram, med smärre variationer gällande målgrupp och upplägg, utvecklats i USA. Bland 
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annat ett vid namn C.A.R.E To Read. En gemensam nämnare för dem, likväl som för många 

andra läshundsprogram, är syftet att öka barns läskunskaper genom att interaktionen hunden 

bidrar till ökad motivation och läslust, samt dämpar stress och press. Utifrån R.E.A.D samt 

C.A.R.E to Read följer här en beskrivning på hur läshundsverksamheten se ut i praktiken. 

 

När läshundsverksamheten implementeras i en skola är det upp till skolan att identifiera de 

elever som har intresse och behov av att delta. Skolan behöver försäkra sig om att den 

tilltänkta eleven inte är hundrädd eller har någon form av historik rörande hundallergi. 

Därefter behöver elevens föräldrar skriftligen samtycka till att deras barn får medverka i 

läshundsverksamheten (Paradise, 2007). Elever kan bli utvalda av olika anledningar. En elev 

kan bli utvald för att hen är en svag läsare, medan en annan på grund av att hen har svag 

självkänsla och därför inte vill läsa högt för klassen. Ett läshundsprogram kan implementeras i 

skolor, förskolor, olika typer av fritidsaktiviteter, sjukvårdsinrättningar, lokala bibliotek samt 

även i barnens hem. Hur läshundsverksamheten ser ut rent praktiskt kan variera något 

beroende på verksamheten där den praktiseras, och beroende på de personer som är direkt 

berörda. Två huvudspår kan dock identifieras. Det ena spåret är att en elev blir inskriven i 

programmet och att det finns en långsiktig planering och målbild att följa. En sådan insats 

aktualiseras efter att en läspedagog eller elevens klasslärare har identifierat lässvårigheter hos 

eleven som man tror kan avhjälpas genom läshundsverksamheten. Lässtunderna planeras då 

in i elevens ordinarie skolschema. Det andra huvudspåret är att läshundsverksamheten 

praktiseras på ett bibliotek eller inom en annan fritidsaktivitet utanför skoltid. I de fallen är 

läshundsverksamheten öppen för alla barn, inte bara de som har blivit identifierade med 

lässvårigheter. Den typen av läshundsverksamhet planeras oftast in under en mer kortsiktig 

period. Det kan handla om ett enstaka tillfälle, eller ett program om exempelvis ett antal 

söndagar i rad (Shannon, 2007). Hundteamets uppdrag schemaläggs tillsammans med en 

ansvarig på skolan. Hundförarna är utbildade i pedagogik för att de ska kunna planera sina 

lästerapilektioner för att underlätta barnets läsning. Lektionerna anpassas till barnets ålder och 

dess förmåga till uppmärksamhet, men för att kunna följa upp verksamheten ska lektionerna 

följa ett visst mönster. Inom båda läshundsprogrammen förs, under eller direkt efter varje 

lästillfälle, även journal över eleven, och om det gjorts några anmärkningsvärda iakttagelser 

under lektionen (Paradise, 2007). 

 

Det är inte, som Paradise (2007) konstaterar, vilken hund som helst som kan bli läshund. Det 

ställs krav på både fysisk och psykisk lämplighet, och innan hunden kan vidareutbildas till 

läshund måste den ha praktisk erfarenhet som allmän terapiarbete (Paradise, 2007). Dessa 

amerikanska läshundsprogram tillämpar ett lämplighetstest som syftar till att synliggöra 

hundens beteenden i en mängd olika situationer. Exempelvis hur hunden interagerar med 

andra människor, om den visar intresse för människor eller om det finns några tendenser till 

aggressivitet, hur den hanterar en stökig person samt omild hantering samt hur den reagera i 

mötet med andra hundar. Om hunden klarar lämplighetstestet utbildas hunden, tillsammans 

med sin ägare, enligt respektive programs utbildningsplan (Paradise, 2007). 

 

Under lässtunden kan hundföraren använda enklare visuella signaler för att styra och 

kontrollera hunden. Verbala kommandon begränsas dock till ett minimum för att inte störa 
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eleven i sin läsning. När eleven har läst klart en bok ställer hundföraren frågor om boken, och 

uppmuntrar eleven att återberätta delar av historien för hunden. Frågorna som används syftar 

till att kunna bedöma elevens förståelse av berättelsen. Paradise (2007) uppger att förståelse är 

en svår process att bedöma formellt. Däremot kan en informell bedömning av barnens 

förståelse göras genom att ställa barnvänliga frågor och få barn att delta i konversationer om 

vad de har läst. När eleven svarar på frågorna och berättar om vad de har läst synliggörs de 

strategier de har utvecklat för att utvidga och upprätthålla sina läskunskaper. För att 

säkerställa att hundföraren ställer lämpliga frågor för den kunskapsnivå som eleven befinner 

sig på, används inom C.A.R.E to read ett set med färgade kort där de olika färgerna 

representerar frågor på olika förståelsenivåer. Periodvis, och framförallt mot slutet av en 

lästermin planerar hundföraren tillsammans med klassläraren särskilda besök i elevens klass 

för gruppläsning. Vid sådana besök är ofta även föräldrar välkomna (Paradis, 2007).  

 

3.5.2 Läshundsverksamhet i Sverige 

Läshundsverksamheten och begreppet läshund var nästan helt okänt i Sverige fram till 2013 

då läshundsprojektet “R.E.A.D.-hundar i Sverige”, sedan kallad “Läshundar i Småland”, 

startades (Töllner & Ruokola, (u.å). Syftet med projektet var att etablera en permanent 

läshundsverksamhet i Jönköpings kommun, vilket det vid rapportens tidpunkt ännu inte hade 

lyckats. Ett hinder i att kunna etablerad läshundsverksamheten är enligt Töllner & Ruokola 

(u.å) att det kostar pengar och att kommuner vill ha akademiska studier för att våga satsa. 

Under 2013 startade dock Svenska Terapihundskolan en utbildning i R.E.A.D.-metoden. 

Dessutom beviljades projektet “Bokhunden och Astrid Lindgren” medel för utbildning och 

verksamhet med läshundar (Töllner & Ruokola, u.å). Idag finns det ett antal olika skolor i 

Sverige som utbildar läshundar. De flesta av de jag funnit utgår ifrån R.E.A.D.  

 

Projektet “Bokhunden och Astrid Lindgren” gjordes i samarbete mellan Linnéuniversitetet, 

Dyslexiförbundet i nordvästra Skåne och skolor i Åstorps och Falkenbergs kommuner under 

perioden 2013-2016 (Linnéuniversitetet, u.å).  “Bokhunden och Astrid Lindgren” är 

inspirerad av Astrid Lindgrens humanistiska inställning och anpassades för de svenska skol-, 

och bibliotekssystemen i Sverige. Målgruppen för projektet var elever som hade svårigheter 

med läsning, skrivning och språk, elever med låg motivation för läsning, samt även för elever 

som tyckte om att läsa och var redo att läsa mer. Projektet betonade att lärande måste få ta tid 

för att kunna generera bra resultat som varar på lång sikt (Ehriander, 2016)  

 

Ehrinder (2016) belyser tre komponenter som verkade positivt på en elevs läsning; läshunden, 

hundföraren och boken. Den första komponenten var att läshunden ovillkorligt, och utan att 

döma, lyssnade på eleven. Eleven upplevde därav inte läsningen som lika stressande och 

krävande som den vanliga skolsituationen, där hen erfarit mer misslyckande än glädje, 

brukade göra. Eleven beskrev skillnaden mellan att läsa för hunden och att läsa för klassen 

som att det var “känslan” som var annorlunda. Eleven upplevde att det var skönt att läsa för 

hunden, medan hen hela tiden fundera på om hen läste rätt när hen läste för sin lärare. Den 

andra komponenten var hundföraren. Hundföraren representerade en vuxen person med 

vänliga intentioner som eleven kunde slappna av med. Både elev och hundförare uppges i det 

här fallet ha delat intresset för hundar och bra historier, vilket bidrog till att lässituationen 
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upplevdes mer avslappnad för eleven. Den tredje komponenten var boken, som i det här fallet 

var vald av hundföraren utifrån de ämnen som intresserade eleven (Ehrinder, 2016).  

 

3.5.3 Regelverk kring användning av sociala tjänstehundar i Sverige 

Astma- och allergiförbundet (2016) belyser vikten av planering och riskbedömning innan 

hundar används som läshundar i skolmiljö, då det annars kan orsaka negativa effekter för 

exempelvis pälsdjursallergiker. Ungefär 18 procent av den vuxna befolkningen och ca 6 

procent av barnen uppges ha allergi mot pälsdjur. Förekomsten av pälsdjur ökar i samhället 

och hundar används i allt högre grad som tjänstehundar i olika verksamheter i vårt samhälle. 

Med anledning av det har socialstyrelsen, arbetsmiljöverket, folkhälsomyndigheten, 

jordbruksverket och statens veterinärmedicinska anstalt i samverkan tagit fram en vägledning 

om gällande regelverk för hundar i vård och omsorg (Astma- och allergiförbundet, 2016). I 

vägledningen finns att läsa att risker som behöver beaktas när hundar används inom vård och 

omsorg bland annat är allergi och annan överkänslighet, smitta och smittspridning eller 

fysiska skador. Även hundrädsla kan utgöra en risk som behöver beaktas (Socialstyrelsen, 

2014). 
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4. TEORETISK ANSATS  

 

Läshundsverksamheten har studerats genom ett sociokulturellt perspektiv. Sett utifrån detta 

perspektiv har individen förvisso en biologisk grund för lärande i och med sin hjärna, sitt 

nervsystem och sina sinnen, men det är i det sociokulturella samspelet mellan människor som 

individen tillgodogör sig färdigheter samt utvecklar förståelse och kunskap, och därför det 

som det sociokulturella perspektivet fokuserar på (Persson & Sträng, 2003).   

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Synen på lärande enligt det sociokulturella perspektivet att det är situerat, det vill säga att 

lärandeprocessen såväl som resultatet formas av det sammanhang i vilket lärandet sker 

(Stensmo, 2007). Säljö förklarar det sociokulturella perspektivet som “... ett samspel mellan 

kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och individens lärande å den andra” 

(2014, p. 66). Fyra centrala delar i det sociokulturella perspektivet är lärande och utveckling 

genom socialt samspel, mediering, språk och utvecklingszon och appropriering av kunskap 

(Säljö, 2014). Nedan följer en förklaring av begreppen. 

 

4.1.1 Lärande och utveckling genom ett socialt samspel  

Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande och utveckling vara starkt präglade av den 

sociala miljö och det sociala samspel som råder. “Människor föds in i och utvecklas inom 

ramen för samspel med andra människor” (Säljö, 2014, p. 66). När ett barn interagerar med en 

vuxen lär sig barnet grundläggande samspelsregler samt hur hen ska tolka sin omvärld. Barnet 

agerar på så sätt inte ensamt utan alltid i ett socialt samspel. Kunskap överförs, eller med ett 

mer sociokulturellt begrepp medieras, således till barn genom lek och annan form av 

interaktion och samspel (Säljö, 2014). Ett sådant kunskapsöverförande kallas enligt Persson & 

Sträng (2003) för den primära socialisationen och sker i en mindre gemenskap, exempelvis 

inom familjen. När lärande sker i olika institutionella miljöer och utbildningssammanhang 

kallas det för den sekundära socialisationen (Persson & Sträng, 2003).  

 

4.1.2 Mediering 

Tänkande, begreppsanvändning och lärande ses som delar av mänskliga verksamheter vilket 

innebär att vårt agerande till stor del förutsätter olika former av redskap. Redskapen blir som 

en länk mellan individen och individens mål eller lärande. Denna länk eller överföring 

benämns inom det sociokulturella perspektivet för mediering och är av central betydelse inom 

perspektivet. Mediering är således de fysiska och intellektuella/språkliga redskap vi på olika 

sätt använder oss av för att nå våra mål. För att bygga ett hus behöver vi exempelvis 

arbetsverktyg och kunskap. Verktygen kan bestå av spik och hammare, medan kunskapen 

består av informationshämtande genom skriftlig eller talad kommunikation från andra (Säljö, 

2014). Tillsammans benämns de här redskapen för kulturella redskap och hjälper till att 

internalisera händelser och objekt i omvärlden till erfarenheter (Stensmo, 2007).  Dessa 

kulturella redskap är enligt Hundeide (2006) under ständig förändring då nya fysiska redskap 

utvecklas, och nya sociala praktiker införs och approprieras. I denna förändring är det enligt 

det sociokulturella perspektivet självklart att barn och ungdomars kognitiva stil och förmågor 

påverkas. Hur de påverkas styrs av de sociala praktiker de ingår i.   
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4.1.3 Språk  

Kommunikation och språkanvändning är i det sociokulturella perspektivet helt centrala och 

utgör den medierande länken mellan eleven och omgivningen, och mellan det inre (tänkandet) 

och det yttre (interaktion). Att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss 

kultur och en viss samhällelig gemenskap. Med hjälp av språket kategoriserar och benämner 

vi saker i vår omgivning som bland annat blir till värde i vår kommunikation med andra 

(Säljö, 2014). I läshundsverksamheten är språket både målet och en del av medlet för att nå 

målet. Läsningen och förståelsen av det lästa är målet, och det talade språket med hunden och 

med hundföraren genom hunden är medlet. Om kursplanen i svenska språket skriver 

skolverket (u.å):  

 

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts.” (Skolverket, u.å). 

 

4.1.4 Utvecklingszon och appropriering av kunskap 

Enligt det sociokulturella perspektivet befinner sig människor ständigt under utveckling och 

förändring. Människors handlingar ses som en kombination av intellektuell och manuell 

verkstad, och förmågan att lära och att utvecklas, såväl kollektivt som individuellt, anses inte 

ha någon bestämd gräns (Säljö, 2014). Kultur är dynamisk vilket påverkar våra intellektuella 

och praktiska förmågor, och därmed på ett direkt sätt även lärandet. Lärandet blir därför en 

fråga om hur individen tar till sig och förmår använda de redskap som blir tillgängliga. I 

denna ständiga process har vi möjlighet att ta över och ta till oss kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer. Detta kallas att appropriera och sker ofta genom språket 

som mediering. Appropriering kan bland annat ske i det som betecknas som (närmaste) 

utvecklingszonen. Utvecklingszon används inom det sociokulturella perspektivet som ett 

begrepp för att förklara vad en individ kan prestera ensam och utan stöd från någon annan, 

eller vad hen kan prestera under ledning av en vuxen eller i samarbete med en mer erfaren 

kamrat, det vill säga under appropriering. Approprieringen kräver en anpassning till de 

intellektuella redskap och färdigheter som eleven behärskar för att hen ska kunna ta till sig 

kunskaper och insikter (Säljö, 2014). Detta finner jag kopplar väl till läshundsverksamheten. 

Även om lähundsverksamheten inte är avsedd att vara styrande eller korrigerande, så är både 

läshunden och hundförarens funktion till stor del att vara ett stöd för eleven i hens 

läsutveckling.  
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5. METOD 

 

I det här avsnittet beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter, och hur studien utifrån 

dem har tagit form.  

 

5.1 Medodval 

För att få djup och förståelse för den information som insamlats föll sig valet av en kvalitativ 

metod sig naturlig. Som metod för tolkning och kodning av det insamlade materialet har jag 

utgått ifrån hermeneutiken.  

 

5.1.1 Kvalitativ metod 

Backman (2008) beskriver den kvantitativa metoden som mer flexibel och dynamisk än den 

traditionella, och tillåter ett större utrymme för variationer. Då läshundsverksamheten 

fortfarande är så pass ny och liten inom den pedagogiska eran har den också fått anpassas till 

de olika verksamheter och omständigheter som råder, vilket innebär att det finns en stor 

variation i hur läshundar används. Den variationen ansåg jag vara viktig att fånga upp i 

studien, då jag tror att det i sig säger något om själva resultatet i en sådan här studie där det är 

uppfattningar och tolkningar som står i fokus. Studien bygger på resultatet av fem intervjuer. 

Intervjufrågorna har begränsats till fem öppna frågor där informanterna uppmanades beskriva 

sin egen läshundsverksamhet. Ett sådant upplägg kännetecknas enligt Backman (2008) som 

en kvalitativ ansats. Istället för som den kvantitativa ansatsen som fokuserar på att observera, 

registrera och mäta sig till resultat, fokuserar den kvalitativa studien på subjektiva tolkningar 

(Backman, 2008).  

 

Studien följer en linjär disposition vilket innebär att en logisk uppställning utifrån 

introduktion, problem/frågeställning, metod, resultat, och diskussion tillämpas (Backman, 

2008). Backman (2008) förklarar två olika förhållningssätt som kan antas, deskriptivt 

respektive explorativt förhållningssätt. Ett deskriptivt förhållningssätt innebär att studien är 

beskrivande, medan explorativ att den är förklarande (Backman, 2008). Den här studien är till 

största del deskriptiv men innehåller även explorativa delar.  

 

När det kommer till metoder för slutledningar så är studien präglad av ett induktivt 

tillvägagångssätt. Backman et al. (2012) förklarar att induktion kännetecknas av att 

slutledningen görs utifrån erfarenheter av tidigare händelser. Med utgångspunkt från 

erfarenheter av flera enskilda fall byggs en generell bild upp (Backman et al. 2012). I den här 

studien har slutledningen dragits från informanternas svar, och kontrasteras mot tidigare 

studier. Tanken är att studien ska bidra med förståelse och möjliga meningshorisonter rörande 

läshundens betydelse för elevers läsinlärning, och syftar inte till att ge tydliga svar på framtida 

resultat.  

 

Att använda sig av intervjuer är, som nämnts i början av det här avsnittet, vanligt 

förekommande inom den kvalitativa forskningen. Fördelen med intervjuer är enligt Backman 

et al. (2012) att det ger möjlighet att gå djupare än man normalt kan med enkäter. Intervjuer 

kan vara mer eller mindre strukturerade, och vara utformade med eller utan svarsalternativ, 
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beroende på vilken intervjuform som väljs (Backman et al., 2012). Jag har valt att använda 

mig av en blandad intervjuform med semistrukturerade och ostrukturerade delar utan 

svarsalternativ.  Backman et al. (2012) uppger att semistrukturerad intervjuform innebär att 

intervjuaren har ett antal förutbestämda frågor, men att ordningen anpassas till den enskilda 

intervjusituationen, samt att intervjusvaren tillåts vara längre och friare än i strukturerade 

intervjuer. Ostrukturerad intervjuform innebär att intervjuaren har ett antal tematiska frågor 

som samtalet ska kretsa kring, och att informanterna uppmuntras till att utveckla sina tankar. 

Intervjuaren låter ofta även nya frågor dyka upp som följdfrågor på informanternas framförda 

tankar (Backman et.al., 2012). Utifrån studiens syfte och frågeställning hade jag vissa 

förutbestämda frågor som jag ville få svar på. Därtill gav jag informanterna möjlighet att lyfta 

och utveckla det dem själva ansåg var av värde. Valet av en blandad intervjuform gjordes för 

att få fram så fylliga svar som möjligt.    De förutbestämda frågorna var:  

 

 Beskriv hur ditt uppdrag som läshundsekipge ser ut. 

 Beskriv hundens huvudsakliga roll. 

 Beskriv din huvudsakliga roll som hundförare. 

 Vad har du sett för effekter på barnens läsinlärning efter att du börjat arbeta med 

läshunden?  

 Finns det några nackdelar eller svårigheter med att använda sig av läshundar som 

pedagogiskt hjälpmedel? Beskriv i så fall de nackdelarna/svårigheterna. 

 

Med anledning av informanternas geografiska avstånd och spridning genomfördes samtliga 

intervjuer per telefon. Intervjutiden vara mellan 30-45 min per informant. Informanternas svar 

nedtecknades för hand under samtalets gång. För att säkerställa att information och citat 

nedtecknats korrekt delgavs informanterna studiens resultatdel för korrekturläsning. 

 

5.1.2 Hermeneutik 

Som metod för databearbetningen har jag utgått ifrån hermeneutiken. Den hermeneutiska 

ansatsen fokuserar på att, genom tolkningar, reda ut betydelsen av innehållet i det insamlade 

materialet. Grundtanken inom hermeneutik är att våra tolkningar utgår ifrån vår 

föreståelsehorisont. Det vill säga att våra grundläggande antaganden, bakgrundskunskap och 

redan tidigare formade trosföreställningar, teorier och önsketänkande ligger till grund för hur 

vi tolkar vår omvärld. Argumentation anses inte leda till någon absolut sanning i form av 

korrespondens mellan teori och verklighet utan till intersubjektivitet (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Hermeneutikens mål är således inte att tolkningar ska leda till absolut 

sanning, utan till att bidra med förståelse. Hundförarna som har medverkat som informanter 

har delvis olika bakgrund, och olika förutsättningar för att praktisera läshundsverksamheten 

vilket gör att deras erfarenheter av fenomenet inte är identiska.  

 

Inom hermeneutiken anses förståelse av någonting förutsätta en koppling mellan del och 

helhet. Denna koppling benämns enligt Backman et al. (2012) för den hermeneutisk cirkel 

eller den hermeneutisk spiral och innebär att ny förståelse genereras genom en kontinuerlig 

rörelse mellan delar och helheter. En viss förståelse av en specifik del bidrar till en viss 

förståelse av en helhet, som i sin tur bidrar till ny förståelse av en del.  
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Inom hermeneutiken återfinns två huvudinriktningar, den objektiverande- respektive den 

aletiska hermeneutiken. Det finns vissa betydande skillnader mellan de olika inriktningarna.  

En grundläggande skillnad är att den objektiverande hermeneutiken fokuserar på en texts 

mening och blir i den processen rekonstruktiv, medan den aletiska hermeneutiken fokuserar 

på en texts betydelse och blir i den processen nutidsrelevant. Skillnaden är att mening är mer 

stabil, medan betydelse är mer föränderlig beroende på kulturellt eller historiskt sammanhang. 

Det finns även förenande synsätt mellan inriktningarna. Regler för tolkning avvisas 

exempelvis av båda skolorna. Sammantaget ses inriktningarna snarare som kompletterande än 

absoluta motsatser. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att både den objektiverande och 

den aletiska inriktningen bör användas för att metoden ska täcka in forskningsproblemet mer 

heltäckande och från olika vinklar. 

 

Vidare går det att urskilja fyra olika aspekter av tolkning; tolkningens helhet 

(tolkningsmönster), vad som ska tolkas (text), hur uttolkaren relaterar till tolkning (dialog) 

samt mikroprocesser inom tolkningen (deltolkningar). Tolkningsmönstret ska vara internt 

konsistent, samt externt konsistent i form av att det antingen ska stämma med andra 

existerande tolkningsmönster på området, alternativt innehålla skäl till varför det inte stämmer 

med dessa. Tolkningsmönstret är den övergripande tolkningen av helheten, det vill säga 

summan av deltolkningarna. Mönstret bör medföra en djupare förståelse av texten och bidra 

med en annan aspekt än den som var vid processens början genom att uttolkaren kritiskt 

reflekterar över sina förföreställningar. Text, den andra aspekten, är benämningen på det 

material som ska tolkas. Det kan utgöras av skrivna eller talade ord, eller vara bildlig i form 

av sociala handlingar. Tolkning av en text innebär att vi ser delar av texten som meningsfulla 

tecken som bidrar till en djupare och rikare mening i skenet av det övergripande 

tolkningsmönstret. Dessa tecken inverkar i sin tur tolkningsmönstret och berikar helheten. 

Processen innebär att gammal fakta till viss del ersätts av ny. En viktig aspekt i den här 

processen är att ta hänsyn till den rådande kontexten. Det innebär dels att texten bör läsas 

inom den givna historiska och kulturella kontexten, dels att kunna se hela texten som en del i 

den övergripande kontexten. Den tredje aspekten, dialog, innebär att uttolkaren intar en 

ödmjuk men aktiv inställning och, utifrån sin ursprungliga förförståelse, “... ställer frågor till 

texten och lyssnar” (Alvesson och Sköldberg, 2008, p. 206). Utifrån svaren kommer 

förståelsen omformas och utvecklas. Vad som är viktigt är att diskutera argument och 

motargument och nå det rimligaste resultatet, med utgångspunkt i aktuell kunskap. Den sista 

aspekten, deltolkningar, innebär att varje del ses som en möjlighet att komma närmare kärnan 

i undersökningen. Ju närmare vi kommer kärnan och ju närmare vi kan ringa in det som ska 

studeras, desto större blir tolkningsvärde. Å andra sidan ökar tolkningsvärdet också ju fler 

som ingår i den studerade gruppen. De här fyra aspekterna påverkar varandra, och våra 

tolkningar varierar även med den sociokulturella kontexten (Alvesson och Sköldberg, 2008).  

 

Tolkningsmönstret i den här studien utgörs av läshundsverksamheten som fenomen. 

Inledningsvis sökte jag tidigare forskning från olika källor för att få en övergripande 

förförståelse inför studien. Förförståelsen låg sedan till grund för tolkningen av den 

information som inkom av informanterna. Sammantaget är tolkningsmönstret präglat av 
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tolkning av informanternas svar utifrån förförståelsen av fenomenet med målsättningen om 

intern och extern konsistens. Utifrån tolkningsmönstret bekantades jag med texten i form av 

återkommande begrepp och förklaringar som jag tolkade som centrala delar i 

läshundsverksamheten, det vill säga de meningsfulla tecken som bidrar till djupet och 

meningen av tolkningsmönstret. Då tidigare forskning har hämtats från både nationella och 

internationella källor så har kontexten, bland annat i form av regelverk och samhällsnormer, 

beaktats. Det har gjorts i form av att jag har särskilt amerikansk och svensk 

läshundsverksamhet under olika underrubriker. Då den svenska läshundsverksamhet utgår 

ifrån det amerikanska läshundsprogrammet R.E.A.D kunde dock inte några tydliga 

särskiljningar i den praktiska verksamheten upptäckas. Studien har även berört att 

läshundsverksamheten kan ske antingen i skola eller i bibliotek och att förutsättningar och 

upplägg ser lite olika ut för de olika kontexterna. Hundförarna som medverkar som 

informanter har dock uppgett en relativt samstämmig bild av den kontext de arbetar i. Den 

tredje aspekten, dialog, har beaktats så till vida att jag har jämfört och problematiserat det 

material jag fått in. För att, utifrån aspekten deltolkningar, få ett högt tolkningsvärde använde 

jag mig av blandad intervjuform. På så sätt fick alla informanter inledningsvis samma frågor, 

men de gavs ändå stort utrymme att tolka frågorna och konstruera sina svar själva vilket gav 

möjlighet att få ett djup i svaren samtidigt som de ringdes in av de områden som rör studiens 

syfte och frågeställningar.   

 

5.2 Kodning och tillämpning 

Förståelse är det som eftersträvas genom hermeneutik, och också det som jag tar fasta på i den 

här studien. Antal informanter i studier med hermeneutisk ansats är ofta litet, medan 

materialet, som ofta består av tester, intervjuer eller observationer, brukar vara omfattande för 

att bidra till en helhetsförståelse av undersökningsobjektet. (Backman et al. 2012). Så även i 

den här studien. Valet av antal informanter begränsades till fem (5) stycken för att få ett få ett 

större djup i varje intervju.  

 

Kodningen av data har gjorts både direkt från materialet, det vill säga det som utsägs av 

informanterna, samt av mig som forskare genom att jag konstruerar kategorier utifrån 

materialet (Alvesson och Sköldberg, 2008). Studien har, likt den hermeneutiska spiralen, 

vuxit fram genom att olika delar och aspekter som informanterna lyft fram har beaktats och 

undersökts, dels var för sig och dels i kombination med varandra och med den omgärdande 

kontexten. Därigenom har ett antal teman vuxit fram i analysarbetet.  

   

5.3 Tillförlitlighet och giltighet 

Att en studie har hög tillförlitlighet, även kallade reliabilitet, innebär att datainsamlingen är 

precist redovisad och att varje steg i datainsamlingen kan följas. Om någon skulle upprepa 

datainsamlingen ska hen kunna få samma data igen (Backman et. al., 2012). I och med att 

detta är en kvalitativ studie, där informanterna har fått svara på öppna frågor och därmed getts 

utrymme för egna tankar och argument så är det svårt att återskapa en exakt likadan 

datainsamling igen, varför en hög reliabilitet kan vara svårt att uppnå i den här typen av 

studie. Att en studie har hög giltighet, även kallad validitet, innebär att datainsamlingen 

verkligen mäter det den är tänkt att mäta, det vill säga det som undersökningen handlar om 
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(Backman et. al., 2012). Inom hermeneutiken kan validiteten styrkas genom att en författares 

syfte jämförs med andra texter av samma författare och mot andra texter från samma kultur 

eller epok eller liknande. Hermeneutiken betonar betydelsen av koherens vilket förutsätter att 

det finns en genomgående helhet av meningar som avspeglar sig i varje enskild del (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Det får med andra ord inte finnas några motsägelser mellan materialets 

enskilda delar och helheten. Detta har beaktats och jag har även haft studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke när jag, genom den hermeneutiska processen, har bearbetat 

materialet. Allt eftersom studien har tagit form har jag även finjusterat syfte och 

frågeställningar. Ytterligare en åtgärd som har vidtagits för att säkerställa en hög validitet är 

att informanterna har fått granska, och möjlighet att korrigera, den sammanfattning jag gjort 

efter deras intervjuer.  

 

Backman et al. (2012) påpekar att det är viktigt att förhålla sig kritiskt i relation till olika 

informationskällor, oavsett om informationen är hämtad ifrån tryckta-, elektroniska-, privata- 

eller muntliga källor. Källkritik kan användas som en specifik metod med specifika regler 

eller, som i fallet i den här studien, mer generellt i form av ett allmänt kritiskt förhållningssätt 

till källor och inhämtad information. 

 

5.4 Urval 

Kriterier för urval av informanter kan exempelvis röra sig om ålder, kön, utbildning etc. 

(Backman, 2008). Backman et al. (2012) påpekar att det är viktigt att försöka bedöma om 

urvalet är skevt eller rimligt i förhållande till studiens avgränsningar och inriktning (Backman 

et al., 2012). Ett bedömningskriterium i den här studiens urval var dels att bidra med 

förståelse för läshundsverksamheten i helhet, men också för dess signifikanta delar. Utifrån 

förförståelsen från tidigare forskning bedömdes hunden vara en signifikant del som var 

relevant att få en djupare förståelse för i relation till fenomenet som helhet. Därav utgörs 

urvalet av yrkesverksamma hundförare. Skulle urvalet bygga på erfarenheter av klasslärare 

eller specialpedagoger kanske en fördjupad förståelse för den pedagogiska inverkan kunnat 

uppnås, eller om urvalet skulle bygga på elevernas eller föräldrarnas erfarenheter så kanske en 

fördjupad förståelse för mottagandet och känslan av resursen kunnat uppnås. För att få en 

djupare förståelse för hundens inverkan ansågs dock yrkesverksamma hundförare vara mest 

lämpade då det är dem som sitter på kunskapen om hundarnas tillämpning och nytta i det här 

sammanhanget. Samtliga av de medverkande hundförarna har dessutom lärarexamen i 

grunden vilket ansågs viktigt för att även få med den pedagogiska kunskapen. Informanternas 

ålder, kön och geografisk placering bedömdes inte vara av betydande vikt för det här 

sammanhanget.  

 

Samtliga informanter som medverkat har gått hela eller delar av sin läshundsutbildning på 

Svenska Terapihundskolan. Genom sökningar på Google efter svenska skolor som utbildar 

läshundar kom jag till Svenska Terapihundskolan. Genom deras hemsida fick jag kontakt med 

två aktiva hundförare som var villiga till att ställa upp som informanter. Genom dem fick jag 

kontaktuppgifter till ytterligare tre personer som sedan ställde upp för intervjuer. 

Sammantaget baserar sig den här studien på kvalitativa intervjuer med fem hundförare. Tre av 

dem har sitt säte i Stockholm, en i Halland och en i Västra Götaland. Utifrån informanternas 
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svar framkom delvis olika upplägg för hur verksamheten rent praktisk tillämpas. Tre av dem 

uppgav att de använder läshund inom ramen för sin lärartjänst, det vill säga i de skolor där de 

är anställda som lärare. Läshundsverksamheten uppgavs i deras fall vara helt eller delvis 

inbakat i deras ordinarie lärartjänst. Företrädesvis tillämpar de även läshundsresursen i deras 

egna klasser, och först i andra hand, och i mån av tid och utrymme, i andra klasser. Två av 

informanterna uppgav att de utför läshundsverksamheten utanför sin ordinarie anställning. De 

fakturerar från egna företag och har kontakt med en eller flera skolor och/eller bibliotek som 

anlitar deras tjänster när behov uppkommer. Samtliga informanter uppgav att de, tillsammans 

med ansvarig klasslärare eller specialpedagog, går igenom de specifika mål som ska uppfyllas 

innan resursen sätts in för en elev. Därefter anpassas undervisningen och läshundsteamets roll 

utifrån elevens behov och förutsättningar. Med anledning av det ser den praktiska 

tillämpningen av metoden något olika ut från fall till fall. Samtliga informanter uppgav 

dessutom att de använder sin läshund inom fler pedagogiska områden i undervisningen, 

exempelvis inom matematik och annan ämnesundervisning. Läshundsverksamheten uppges 

utgöra en specifik inriktad pedagogik, där planering och genomförande är särskilt anpassade 

för läsinlärning. 

 

5.5 Forskningsetiska ställningstaganden  

Fyra forskningsetiska principer har beaktats; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet, u.å). Informationskravet innebär 

att informanterna är informerade om studien syfte (vetenskapsrådet, u.å). Innan informanterna 

medverkade i intervjuerna informerades de om att studien är en kandidatuppsats i pedagogik 

där syftet är att beskriva och förklara läshundsverksamheten. De informerades även om att 

deras uppgifter enbart kommer att användas och offentliggöras i det syftet. Deltagandet har 

varit helt frivilligt och informanterna har när som helst kunnat avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna samtycker till sin medverkan enligt den 

information de i förhand har fått (Vetenskapsrådet, u.å). Samtycke baserat på information kan 

även benämnas “informerat samtycke” och innebär att informanterna samtycker till sin 

medverkan på informerade grunder (Backman et. al., 2012). Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, innebär att informanternas personuppgifter behandlas och förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (vetenskapsrådet, u.å). För att leva upp till 

kravet om konfidentialitet har informanternas identitet skyddats genom att namn, ålder och 

bostadsort har utelämnats. Istället benämns de som intervjuperson 1, intervjuperson 2 osv. 

Hade studiens syfte varit att undersöka elevernas uppfattning av läshundsverksamheten hade 

ytterligare försiktighetsåtgärder behövt vidtas i och med att de flesta eleverna i målgruppen är 

minderåriga. Gällande nyttjandekrav uppger vetenskapsrådet (u.å) att det innebär att 

informanterna ska informeras om vad deras uppgifter ska användas till (vetenskapsrådet, u.å). 

I detta fall informerades informanterna om att deras uppgifter endast kommer att användas till 

den här kandidatuppsatsen. Studien har även underkastats intervjupersonernas revision. Det 

innebär, enligt Backman (2008), att informanterna, innan studien färdigställts och publicerats, 

får möjlighet att granska, och eventuellt ändra, de uppgifter som sammanställts (Backman, 

2008). Informanterna delgavs sammanställningen per mail vid två tillfällen. Först i form av 

den rådata jag nedtecknat under intervjun, och sedan, vid det andra tillfället, delgavs de 

studiens resultatdel. De här återkopplingarna ansåg jag var av särskild vikt för att säkerställa 
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att information och citat nedtecknats korrekt, då intervjuerna inte bandades. I ett par fall fick 

jag tillbaka korrigerade citat per email, vilka jag då använde direkt ur mailkonversationen. 

Varje citat referats till aktuell informant. De citat som nedtecknats under intervjun har 

refererats som intervjucitat, medan de som korrigerats via mailkonversation har refererats som 

mailkorrespondens. Detta har gjorts för att leva upp till en hög transparens. 
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6. RESULTAT 

 

Studiens resultat presenteras här i sammanfattad form utifrån det som direkt anknyter till 

problemställningen. Backman (2008) uppger att ett vanligt sätt att presentera en studies 

resultat är genom figurer och tabeller då det är ett ekonomiskt men ändå informationsrikt sätt. 

(Backman, 2008). I och med att detta är en kvalitativ studie med öppna frågor, och att 

resultatet analyserats utifrån en tolkande, hermeneutisk ansats så sker presentationen här 

istället i löpande text.  

 

Intervjuerna började med att informanterna kort fick beskriva hur de blivit hundförare samt 

hur deras praktiska omständigheter kring uppdraget som läshundsteam ser ut. Mot bakgrund 

av att lähundsverksamheten än så länge är relativt okänd och outforskad i Sverige ville jag 

bland annat höra om informanterna upplevt några utmaningar i att få uppdrag och ekonomisk 

lönsamhet. Flera informanter uppgav att det ofta inte är några problem att få genomföra sin 

praktik på en skola eller bibliotek då verksamheten då inte betalar för resursen. Däremot 

uppgav flera av informanterna att de upplevt utmaningar i att få betalande uppdrag, och 

hänvisade till att kommuner, och i vissa fall enskilda skolor, inte väljer att prioritera sina 

ekonomiska medel på läshundsverksamheten. För att öppna upp möjligheten för 

läshundsverksamheten ansåg därför flera av informanterna att en större spridning av 

verksamheten behöver ske för att övertyga uppdragsgivare om resursens fördelar och 

långsiktiga lönsamhet. “Läshundsverksamheten bygger på eldsjälar som driver frågan framåt. 

Kostnader kan annars vara en anledning till att en sådan här resurs inte skulle föreslås” (I3, 

intervju).  

 

Resterande intervjutid fokuserades på läshundens pedagogiska roll. Totalt har fem teman 

vuxit fram som utmärkande drag för läshundsverksamhet. Dessa teman är: läshunden som 

kravlös lyssnare, läshunden som motivationshöjare, läshunden som medierande resurs, 

läshunden som målfokuserande resurs samt den inte alltid så välkomna pedagogen.  

 

6.1 Läshunden som kravlös lyssnare 

Samtliga fem informanter uppgav att elevernas interaktion med läshunden har en lugnande 

effekt på eleven, vilket ansågs vara en stor bidragande faktor till att eleverna kan komma till 

ro och bryta den negativa känslan av stress och prestationsångest som många i målgruppen 

beskrevs ha. Hundar uppgavs dessutom inte döma eller kritisera såsom människor gör - 

varken eleven som person, eller elevens prestation: “Hundar bryr sig inte om var människor 

befinner sig i gemenskapen, utan ger tillit och uppmärksamhet till de personer som ger tillit 

och uppmärksamhet till den. De dömer inte och lägger inga värderingar på det sätt som 

människor kan göra” (I3, intervju). Detta gör, enligt de informanter som lyfte effekten, det 

lättare för eleven att öppna upp och våga läsa högt. Hunden avdramatiserar på så vis 

läsningen. Många elever i den här målgruppen uppgavs av flera anledningar ha svårt att våga 

läsa högt för en vuxen person. Risken att bli kritiserad är en av anledningarna.  

 

Vid högläsning för en läshund finns förvisso hundföraren med i rummet, men det är för 

hunden som eleven läser. Interaktionen med hunden gör att eleven lättare kan koppla bort 
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pressen hen känner av att någon lyssnar på när hen högläser. En informant uppgav att en elev 

till en början läste tyst för hunden. Allt eftersom eleven blev tryggare i läsningen började hen 

läsa högt. Flera av informanterna uppgav att blyghet och/eller svagt självförtroende är vanligt 

i målgruppen och att läshundsverksamheten har en positiv effekt på de eleverna.  

 

“En elev som hade dåligt självförtroende fick lära hunden ett trick. Att lära hunden 

det här tricket tog ett antal gånger och när hunden väl förstod vad den skulle göra 

och utförde tricket på elevens kommando kände eleven sig stolt och fick en känsla 

av att lyckas. Ett sådant enkelt medel hjälpte eleven att stärka sitt självförtroende” 

(I4, intervju). 

 

6.2 Läshunden som motivationshöjare 

“Hunden är först och främst anledningen till att många av eleverna överhuvudtaget kommer 

till lässtunden och är villiga att ge högläsningen en chans. Hunden gör läsningen mer 

lustfylld. ” (I5, intervju). Flera informanter uppgav att hunden i sig, och närvaron med den, 

utgör en motivation för eleven. Därtill uppgav flera informanter att elever efter utförd lässtund 

får möjlighet att utföra exempelvis ett trick med hunden eller ge den en godisbit. Något som 

också fungerar som en extern belöning eller motivation för eleven. Eleven tycker att det är 

värt att komma till lässtunden och utföra uppgifterna för att få den här stunden med 

läshunden, och inte minst för att få den efterlängtade avslutningen med hunden. 

 

Flera informanter berättade att många elever längtar till lässtunderna. Resultat av att läslusten, 

och därmed läskunskaperna, har ökat har konstaterats av flera informanter. Flera informanter 

vittnade om ökad läslust som även spillt över och gjort att eleven mer villigt börjat läsa även i 

sammanhang utan läshund. Informant 5 gav exempel på tre elever som hade läshundshjälp 

under 10 veckors tid. Efter insatsen hade eleverna större läslust, de läste i större utsträckning 

på fritiden än de gjort innan, deras läshastighet hade ökat och de hade lättare med uttal av 

svåra ord. 

 

6.3 Läshunden som medierande resurs 

Två informanter beskrev läshunden som en länk mellan dem som hundförare och eleven. När 

en elev exempelvis ombeds resonera kring-, eller svara på frågor om en text får eleven 

kommunicera det högt till hunden. Exempelvis: “Kan du beskriva för hunden vad 

huvudpersonen menar med det här?” (I2, intervju) och vidare: “Jag tror inte riktigt att hunden 

förstod den delen av texten, kan du förklara?” (I2, intervju). Detta ger enligt informanten 

värdefull information om elevens förståelse för texten, utan att eleven behöver rikta sitt svar 

direkt mot hen som hundförare. Vidare uppgavs att hens dubbla roll som lärare och 

hundförare är positiv utifrån att hen är hundens ägare och att eleverna, genom att interagera 

med hunden, även behöver samverka med hen som hundföraren. Läshunden skapar på så sätt 

en genväg till att bygga upp en god relation till elever som annars kan ha svårt att anförtro sig 

vuxna personer. Liknande erfarenheter framkommer i andra intervjuer: “När eleven högläser 

för hunden kopplar hen bort mig som hundförare och hamnar i en bubbla med hunden. Ibland 

har även föräldrarna varit med och upplevt att barnet läser högt, även om barnet upplever att 

den endast läser för hunden ” (I4, intervju). Hundens närvaro uppgavs dämpa pressen som en 
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elev kan känna när hen högläser enbart för en vuxen person. Resultat i form att elever blivit 

mer avslappnade och mindre nervösa för att läsa högt för vuxna och klasskamrater uppgavs av 

flera informanter. 

 

6.4 Läshunden som målfokuserande resurs 

“Läshundsverksamheten i skolorna ska först och främst vara en trevlig stund för att 

öka motivationen till att läsa men det är viktigt att föraren har pedagogisk utbildning 

så att hen kan föra läsutvecklingen framåt och bidra till ett pedagogiskt resultat. Det 

händer mycket i själva mötet som är viktigt att ha kompetens att fånga upp” (I5, 

mailkorrespondens). 

 

Läshundsverksamheten har beskrivits som en resurs som genom ökad avslappning syftar till 

att få elever mer positivt inställda till läsning. Att lässtunden med läshundar utgör en trevlig 

stund anses därav vara en av resursens vinster. Däremot är det inte ett mål som står för sig 

själv. Istället betonar flertalet av informanterna att läshundsverksamheten är en målfokuserad 

resurs som ställer krav på planering, dokumentering av framgångarna, samt inte minst att 

hundföraren har en pedagogisk utbildning och förståelse i grunden. Hundförarens ska kunna 

tolka och bedöma elevens nuvarande kunskapsnivå och behov för att, tillsammans med 

ansvarig klasslärare eller specialpedagog, planera och genomföra insatserna efter den enskilda 

individen.  

 

Det ställs även krav på hunden, som för ändamålet är lämplighetstestad och specialutbildad. 

En av informanterna berättade att “... hunden först måste ha kvalificerat sig som allmän 

besökshund innan den får påbörja utbildningen till skolhund, vilket bland annat innefattar 

läshund, förutsatt att hunden har genomgått ett godkänt lämplighetstest för barn under 13 år” 

(I1, mailkorrespondens). Flera av informanterna beskrev att läshundar är utbildade till att 

agera på olika sätt under lässtunden. Bland annat genom att, med stöttning från hundförarens 

signaler, visa engagemang och på olika sätt och bekräfta eleven i läsningen.   

 

“Utifrån små, ofta ljudlösa och visuella, signaler från hundföraren kan hunden 

exempelvis lägga en tass i elevens bok för att markera någonting som eleven läser. 

Hunden kan även med hjälp av en target, det vill säga ett specifikt stycke tyg eller filt, 

placera sitt huvud där eleven önskar. Vissa barn vill att hunden ska lägga huvudet i 

deras knä, andra vill hellre att hunden vilar sitt huvud bredvid knät” (I1, intervju).  

 

Ytterligare exempel på hur hunden styrs i läshundsverksamneten: “Godis används som 

instrument för att styra hundens fokus. Med hjälp av godis kan hundens uppmärksamhet riktas 

mot barnet” (I3, intervju). 

 

6.5 Den inte alltid så välkomna pedagogen 

På frågan vilka utmaningar informanterna upplever med läshundsverksamheten efterfrågades 

bland annat deras uppfattning om eventuella allergiproblem och hundrädsla. Gällande allergi 

uttryckte flera informanter att det visserligen är en aspekt som kräver extra planering och 
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förberedelser men att det, under förutsättning att andra involverade parter är öppet inställda, är 

någonting som ofta går att lösa. En informant uppgav att en riskbedömning enligt 

socialstyrelsens riktlinjer görs innan en hund sätts i tjänst som läshund. “Det är något som 

ligger på skolans ansvar men görs ofta tillsammans med hundföraren. Även ett 

besökskontrakt ska skrivas innan hunden sätts i tjänst” (I1, intervju). Samtlig informanter 

uppgav att de har, eller har möjlighet att genomföra lässtunderna i en separat lokal avsedd för 

det ändamålet. I planeringen för var lässtunderna ska utföras uppges även möjligheten till 

separat ingång beaktas. Två informanter uppgav att de har varit med om att 

läshundsverksamheten har anordnats i ett uppsatt tält på skolgården för att undvika allergiska 

bekymmer. “Tältet inreddes med kuddar för att skapa en inbjudande och avslappnad miljö att 

läsa i” (I1, intervju). En informant uppgav att hen utförde sin läshundsverksamhet i ett separat 

och särskilt anpassat hundhus på skolgården. Hundhuset uppgavs ha anpassats och inretts för 

att passa läshundsverksamhetens syfte. Hygien uppgavs av flera informanter vara en viktig 

aspekt att ta hänsyn till för att reducera allergiproblem. Hit hör rutiner om att både elever och 

hundförare tvättar händerna efter kontakt med hunden, samt att lokalen dammsugs och 

rengörs efter lässtunden. I vissa fall involveras eleverna i städningen: “Städuppdraget roterar 

mellan eleverna så att en elev alltid har ansvar för att rummet blir dammsugit efter 

läshundsverksamheten. Det stimulerar inte minst till aktivitet och delaktighet i verksamheten” 

(I2, intervju). Flera informanter uppgav att hunden tvättas och borstas innan den tas i tjänst 

som läshund. En informant uppgav att hen allergitestat sin hund för att ta reda på hundens 

allergivärden utifrån prover av hud, hår och saliv. Halten av allergiframkallande ämnen hos 

hunden kan nämligen variera från hund till hund. Den aktuella informantens hund uppvisade 

låga allergivärden.   

 

Ett annat praktiskt ställningstagande som kom på tal var hur informanterna hanterar 

hundrädsla och eventuell skepticism gällande att använda hund som pedagogiskt hjälpmedel. 

Här framkom en del olika svar. Ett par informanter hade inte stött på problemet. Informant tre 

resonerade kring värdet av att en läshund som är stabil, vänlig och specialutbildad även bör 

beaktas som ett värdefullt hjälpmedel som kan hjälpa hundrädda elever att övervinna sin 

rädsla. Hundrädsla sågs på så sätt inte som ett hinder för att använda läshundar i skolor, utan 

snarare att läshunden i de fallen kan uppfylla ytterligare en funktion. Informant två var inne 

på att hundrädsla kan göra processen mot de pedagogiska målen länge, då interaktionen med 

hunden måste byggas upp mer långsamt och försiktigt. När eleven väl övervunnit sin 

hundrädsla, om en enbart för den specifika läshunden, är det enligt informant två ingen 

skillnad på läshundsverksamnetens effekt som pedagogiskt hjälpmedel. Däremot uppgavs det 

bygga på att både elev och föräldrar samtycker till att delta i verksamheten från första början. 

Gällande eventuell skepticism till läshundsverksamheten var det ett par informanter som 

uppgav att elever från andra kulturer, där synen på hundar är en annan än i svensk kultur, 

ibland kan göra att framförallt föräldrar ser skeptiskt på läshundsverksamheten. En informant 

uppgav dock att “... föräldrarna ofta är villiga att ge resursen en chans efter det att de blivit 

informerade om läshundsverksamhetens syfte” (I4, intervju). 
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7. DISKUSSION 

 

Studiens resultat stämmer till stor del överens med vad tidigare forskning har belyst. I det här 

avsnittet har studiens alla delar kopplats ihop för att föra diskussionen om 

läshundsverksamheten vidare.   

 

7.1 Metoddiskussion 

För att bringa förståelse och djup i studien föll det sig naturligt att använda sig av kvalitativa 

metoden med intervjuer. För att få fram vad hundförarna själva ansåg var av betydelse 

användes en blandad intervjuform med semistrukturerade och ostrukturerade delar. En 

svårighet med denna typ av metod är att säkerställa hög reliabilitet, så som den vanligtvis 

betraktas inom kvantitativ forskning. Genom den hermeneutiska databearbetningen har jag 

dock beaktat materialets delar kontra helhet för att undvika motsägelser. Detta är enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008) viktigt i den här typen av studie för att uppnå koherens. Skulle 

ett mer jämförbart resultat, av exempelvis läshundsverksamhetens effekter, ha eftersträvats 

hade en mer strukturerad intervjuform varit mer lämplig då en sådan ger relativt enhetliga 

data vilket gör jämförelse lättare (Backman et. al., 2012). Slutledningen är präglad av 

induktion. Backman et al. (2012) nämner att en fara med en sådan slutledning är att en mängd 

iakttagelser blir en allmän regel, utan att hänsyn tas till den rådande situationen. Induktiva 

slutledningar beskrivs därav som mer osäkra än deduktiva då induktion inte är logiskt giltig. 

Den säger endast något om det som varit och inget om kommande händelser (Backman et al., 

2012). Den här studien som syftar till att i första hand beskriva läshundsverksaheten utifrån 

informanternas erfarenheter har dock inte ett sådant resultat varit syftet.   

 

Studien utgår enbart ifrån aktivt arbetande hundförare. De är alla, helt eller delvis, utbildade i 

samma skola och gav således samstämmiga bilder av fenomenet. Detta kan ses som en partisk 

källa då deras uppdrag är att praktisera och sprida resursen. Backman et al. (2012) påpekar att 

risken med ett sådant urval är att informanterna friserar sina svar utifrån ett intresse av att 

informationen ska framstå som positiv. “En partisk källa riskerar att ha gjort ett urval där 

vissa fakta undanhålls för att bilden mer ska passa källans intresse och vilja. Detta ger ett 

skevt urval” (Backman et al., 2012, p. 117). Utifrån detta ställdes specifikt frågan om 

informanterna upplevde några nackdelar och/eller svårigheter med läshundsverksamheten 

som pedagogisk resurs, och vilka dessa i så fall var. Specifikt efterfrågades här om de hade 

några erfarenheter av att allergi eller hundrädsla utgjort ett hinder i verksamheten, samt om de 

upplevt att ekonomi utgjort någon osäkerhetsfaktor. För att få en bredare bild av 

läshundsverksamhetens betydelse som pedagogisk resurs, skulle det kunna vara av värde att 

väva in fler infallsvinklar. Exempelvis lyfta specialpedagogernas eller klasslärarnas röster, 

eller barnens och deras föräldrars.  

 

Intervjuerna utfördes, främst av geografiska skäl, per telefon och svaren nedtecknades för 

hand. Någon ljudupptagning gjordes ej. En risk med det är att väsentlig information och 

nyanser i informanternas svar går förlorade då allt som sägs inte kan nedtecknas. Med 

ljudupptagning skulle hela råmaterialet vara tillgängligt att gå tillbaka till under arbetets gång, 

vilket även skulle säkerställa att citat nedtecknats ordagrant. I brist på ljudupptagning hade jag 
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vid två tillfällen kontakt med informanterna efter deras intervjuer. Vid den första 

återkopplingen delgav jag dem den rådata jag nedtecknat under intervjun. Vid den andra 

återkopplingen fick alla informanter ta del av studiens resultatdel. Informanterna gavs vid 

båda tillfällen möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Återkopplingarna gjordes per 

email, varpå ett par enstaka rättelser i den allmänna informationen, samt två citat justerades. 

Dessa citat har refererats som mailkorrespondens, medan övriga citat har refererats som 

intervjukälla. På så sätt har citatens ursprung tydliggjorts för läsaren.  

 

7.2 Innehållsdiskussion  

Ur studien har fem teman utkristalliserats: läshunden som kravlös lyssnare, läshunden som 

motivationshöjare, läshunden som medierande resurs, läshundsverksamheten som 

målfokuserad resurs, samt den inte alltid så välkomna pedagogen. 

 

Oavsett anledning till att elever i målgruppen är lässvaga tycks den gemensamma nämnaren 

för att öka läsfrekvensen vara behovet av att öka läslusten. I läshundsverksamheten talas det 

inte så mycket om hur undervisningen ska styras eller hur barnens felaktigheter ska rättas. 

Första steget är istället att få igång läsningen. Hundens lugnande effekt i kombination med att 

hunden inte kritiserar eller dömer tycks här vara effekter som ger resultat. Vidare tycks även 

elever, vars bristande motivation till läsning ligger till grund för hens bristande läskunskaper, 

kunna fångas upp i läshundsverksamheten. Hunden fungerar som en extern belöning som gör 

att många elever ser fram emot lässtunden. Eleven vet även att hen efter lässtunden kommer 

få utföra ett trick eller ge hunden en godis vilket ytterligare tycks motivera till att delta. 

Motivation har således återkommande berörts i studien. Utifrån detta skulle 

läshundsverksamhen kunna studeras genom ett behavioristiskt perspektiv. Säljö (2014) 

beskriver att det behavioristiska perspektivet ser på lärande som grundat i de fysiska 

erfarenheter en individ gör, bland annat genom stimuli och respons, och förklarar inlärning i 

termer av att individer tenderar att upprepa beteenden som upplevs generera i positiva resultat 

(Säljö, 2014). I läshundsverksamheten kan dock en tydlig social betydelse uttolkas. Dels 

genom att elevens interaktion med läshunden utgör en betydelsefull roll för elevens fysiska 

och psykiska förmåga att utveckla sin läsförståelse (Paradise, 2007). Dels genom att 

hundföraren representerar en vuxen vars funktion är att stötta eleven i elevens lärande 

(Jalongo, 2005). Ett par informanter uppgav att hunden fungerade som en pedagogisk länk 

mellan hen som hundförare och eleven. Med anledning av detta finns det, trots de 

behavioristiska beröringspunkterna, också tydliga sociokulturella tolkningsmöjligheter. 

 

I läshundsverksamheten sker ett socialt samspel mellan eleven och läshunden, men även 

mellan eleven och hundföraren, som påverkar i läsinlärningen. Håkansson (2009) beskriver 

att den stressdämpande effekt som djur har stimulerar människors välmående och gör att vi 

lättare söker kontakt med andra människor, att vi minns bättre och att vi får lättare med 

inlärning (Håkanson, 2009). Ehriander (2016) nämner en lärare som förklarar att 

läshundsverksamheten ger hundföraren goda möjligheter att betrakta en elevs reaktioner och 

beteenden, samt att bygga upp ett förtroende mellan elev, läshund och henne själv som 

pedagog. Under lässtunden noterar hundföraren hur eleven vill ha läshunden placerad och hur 

den fysiska kontakten mellan elev och läshund ser ut. Elevens kommunikation om och med 
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hunden dokumenteras, och hundföraren beaktar även hur hunden reagerar på elevens beteende 

för att se om hon behöver stötta hunden i hundens interaktion med eleven, eller om upplägget 

ska ändras för att passa just den eleven (Ehriander, 2016). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan här konstateras att det ligger mycket fokus på den sociala interaktionen 

under lässtunden.  

 

I det sociokulturella perspektivet belyses de fysiska och mentala verktyg som människor 

använder för att på olika sätt nå sina mål. I läshundsverksamheten är boken ett tydligt fysiskt 

verktyg. Även läshunden kan ses som ett fysiskt verktyg i och med att läshunden blir en 

mediering mellan eleven och hundföraren. Jalango (2005) förklarar att när eleven läser högt 

för läshunden får hundföraren information om vilken nivå eleven ligger på gällande 

läsförståelse. Utifrån det kan hundföraren sedan ställa frågor om boken som eleven får 

förklara för hunden (Jalango, 2005). Läshunden är med andra ord inte bara en 

interaktionspartner, utan utgör även ett medierande redskap mellan elev och hundförare i 

inlärningsprocessen. Förutom hunden är språket ett viktigt medierande redskap i 

läsinlärningsprocessen. Dels genom boken och texten som är själva studiematerialet, och dels 

genom att eleven läser högt för läshunden vilket skapar ett uttal och muntligt språk. Därtill 

blir även de frågor och feedback som, genom hunden, ges mellan hundförare och elev genom 

hunden ett medierat redskap som genererar lärande. Sammantaget sker mediering i 

läshundsverksamheten på flera nivåer samtidigt, där de dominerande medierande verktygen 

utgörs av boken, läshunden och språket.  

 

Mot bakgrund av den sociokulturella teoriansatsen valde jag att i titeln använda formuleringen 

“... elever i lässvårigheter”. Denna formulering används, enligt Nielsen (2005), av det 

relationella perspektivet, och fokuserar på svårigheter som något som uppstår i förhållandet 

mellan den enskilde och hennes medmänniskor och omvärld. Formuleringen “... elever med 

lässvårigheter”, som utgår ifrån det kategoriska perspektivet och fokuserar på åtgärder mot 

den enskilda individen (Nielsen, 2005), har dock också beaktats. Sammantaget bedömdes 

båda perspektiven, och Nielsens (2005) förklaring av distinktionen mellan dem, vara av värde 

för förståelsen av resultatet i studien.  

 

En rad positiva faktorer har uttolkats. Det som tycks kunna tala emot läshundsverksamheten 

är att de kräver mycket planering. Bland annat då en riskbedömning ska göras, och då både 

läshund och lokal ska förberedas för att reducera risk för allergibesvär.  En informant uppgav 

att läshundsverksaheten avslutades på en skola på grund av ett allergifall. Även höga 

omkostnader och en rädsla eller försiktighet hos kommuner och skolor att våga satsa på 

läshundsverksamheten tycks utgöra vissa utmaningar. En informant uppgav att det krävs 

eldsjälar för att kunna etablera läshundsverksamheten på en skola. Alla de aspekter som har 

kommit på tal när det gäller utmaningar för läshundsverksamheten är förknippade med 

praktiska omständigheter runt omkring. Några rent pedagogiska nackdelar har dock inte 

framkommit.  

 

Sammantaget, när det kommer till läshundens pedagogiska roll, tycks läsinlärningen gynnas 

av en inlärningsmiljö som är lugn och trygg, men också av den sociala interaktionen med 
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hunden. Min tolkning är att det just är kombinationen av de två aspekterna som upplevs vara 

bland de mest betydelsefulla delarna för att främja läsinlärningen. Den lugna miljön bidrar till 

att eleven kan slappna av, komma till ro och känna sig trygg, medan hunden, förutom att 

stärka upp nyss nämnda aspekter samt fungera som en kravlös social kontakt, även fungerar 

motivationshöjande. Detta är någon jag tror man kan dra lärdom av även i övrigt pedagogiskt 

arbete.  

 

7.3 Vidare forskning 

Något som inte riktigt har framkommit av studien är hur stor del av målgruppen “elever i 

lässvårigheter” som kan fångas upp av metoden. Allergier och hundrädsla har nämnts. Hur 

många i målgruppen som utesluts på grund av allergiskäl har dock inte studerats. Detsamma 

gäller förekomst av hundrädsla. Ingen av informanterna uppgav att de haft problem att utföra 

läshundsverksamheten på grund av hundrädsla. Hur utbredd den gruppen är har dock inte 

närmare berörts. Ytterligare en aspekt som inte har berörts ingående är om djurintresse krävs 

för att läshundsverksamheten ska vara effektiv. En informant uppgav att hon haft en elev som 

inte hade något generellt hundintresse men ändå kunde fångas upp av läshudsversksamheten 

för förbättra sina läskunskaper.  

 

Som nämnts under metoddiskussionen skulle ytterligare förståelse kring 

läshundsverksamheten kunna skapas genom att väva in fler infallsvinklar. Hur upplever 

exempelvis eleverna det är att läsa för en läshund? Genom deras upplevelse skulle en större 

förståelse för mottagandet kunna studeras.  En annan värdefull infallsvinkel skulle vara att 

utgå ifrån specialpedagoger som har insyn i verksamheten. Hur skulle de exempelvis beskriva 

läshundsverksamheten utifrån profession och rolltolkning? Genom det sociokulturella 

perspektivet har läshunden i den här studien beskrivits både utifrån funktionen som 

medierande verktyg mellan eleven och hundföraren, men också utifrån att läshunden är en 

egen part som eleven interagerar med direkt. Hundförarens roll tycks i ljuset av detta vara 

nedtonad. Att studera dessa roller utifrån olika synvinklar tror jag skulle vara av värde för 

såväl förståelsen av läshundsverksamheten i sig, som för pedagogisk undervisning och 

pedagogers roller i allmänhet. Fler aspekter skulle således kunna utforskas för att få en 

djupare förståelse för läshundsverksamheten. 
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