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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger upplevde vilka effekter läshundar hade på 

elevers motivation för läsning i lågstadiet. Syftet var dessutom att ta reda på vilka sätt dessa 

pedagoger uppfattade effekterna. Läshundar ska hjälpa elever att utveckla sin läsning och bidra till 

elevers motivation till att läsa. Eleverna läser högt för läshunden och hunden finns där för att 

uppmuntra eleverna till lärande. Tidigare forskning (Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch & 

Messent, 1983, s. 461) visade att hundar kunde påverka människan genom att dämpa stress och 

ångest. 

   Som metod tillämpades en kvalitativ intervjustudie med fyra pedagoger. Då den tidigare 

forskningen i Sverige var begränsad och antalet personer med koppling till läshundar var få, 

resulterade det i fyra deltagare i studien. Under utförandet av studien pågick även virusutbrottet 

Covid-19, vilket försvårade urvalet av deltagare. 

    Med fokus på intrinsic motivation, som är en del av teorin SDT (self determination theory), (Deci, 

Ryan, 2000, s. 69) och läsmotivation (Bråten, 2008, s. 75) applicerades två motivationsteorier för 

att analysera resultatet. Med hjälp av definitioner på dessa begrepp behandlades resultatet utifrån 

dessa teorier.  

   Resultatet visade att pedagogerna ansåg att läshundar påverkade elevers motivation för läsning. 

Detta synliggjordes genom att eleverna blev engagerade, nyfikna och kände en glädje till att läsa för 

hunden. Pedagogerna upplevde att elevernas mående, beteende och inställning till läsning hade 

förbättrats. Dessutom upplevde pedagogerna att läshunden hjälpte eleverna att göra framsteg i sin 

läsutveckling med hjälp av deras inre motivation. 

   Resultatet i denna studie pekar på att läshundar ökar elevers motivation för att läsa. Studien visade 

även att det behövs mer forskning för att göra resultatet generaliserbart. Detta på grund av att 

denna studie har gjorts i en begränsad omfattning. I likhet med tidigare forskning visade 

pedagogernas intervjusvar att det finns en tydlig uppfattning om att läshundar kan fungera som ett 

hjälpande verktyg i skolan. 

   Författarna av denna uppsats ansvarar för olika delar av studien. Lina Fransson ansvarar för 

analysen av intervjusvaren från pedagog a och b, samt kapitel 6: Metod. Tilda Nordenholm ansvarar 

för analysen av intervjusvaren från pedagog c och d, samt kapitel 3: Tidigare forskning. De andra 

delarna av uppsatsen har författarna ett gemensamt ansvar över. 
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Begreppsdefinition 

Bokhund: En hund som har gått en utbildning i samband med projektet “Bokhunden och Astrid 

Lindgren”. Det är en utbildad hund som ska vara med elever när de läser högt och verka som ett 

stöd i elevens läsning (Ceder, Simon 2016, s. 46). Under mejlkontakt med Helene Ehriander (2020-

04-17) definierade hon ordet bokhund som de hundar som ingick i bokhundsprojektet 

”Bokhunden och Astrid Lindgren” och som har gått en ettårig utbildning riktad till bokhundar. 

 

Hundförare: en person som följer med bland annat en pedagoghund, skolhund eller läshund och 

har utbildat sig tillsammans med hunden (terapihundskolan.se).1 

 

Läshund: En utbildad hund med uppgift att hjälpa elever att utvecklas i sitt läsande i skolan 

(terapihundskolan.se).2 Konceptet blev känt 1999 i USA (Masengill, 2013, ss. 1–2) och har 

sedan dess börjat användas som ett pedagogiskt verktyg i skolan. 

 

Läsmotivation: Den motivation som uppstår då eleven känner bland annat nyfikenhet och 

engagemang till läsningen (Bråten, 2008, s. 76–77). Läsmotivation kan göra att eleven exempelvis 

tränar på att läsa mer för att nå målet att kunna läsa bättre. 

 

Motivation: Nationalencyklopedin menar att motivation är en “psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”.3 

 

 

 

 
1 https://terapihundskolan.se/skolhund-hundassisterad-pedagogik/, hämtad 2020-05-04 

2 https://terapihundskolan.se/skolhund-hundassisterad-pedagogik/, hämtad 2020-05-04 

3 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation, hämtad: 2020-05-04 
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1. Inledning 

Enligt Läroplan för grundskolan (Lgr11) framgår det tydligt att skolan ska främja elevers läsning. I 

svenskämnets syftesdel för grundskolan poängteras det att: “Undervisningen i ämnet svenska ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i [...] svenska språket” och “Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva” (Lgr11, 2019, s. 257). Det är alltså skolans plikt att dels 

utveckla elevers kunskaper i svenska och att stimulera elevernas intresse för läsning. Läroplan för 

grundskolan skriver även under rubriken: Grundläggande värden att skolan “ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (ibid., s. 5). I likhet med Barnkonventionen 

och deras punkt 6, har alla barn rätt till utveckling och enligt punkt 29 är det skolan som ska “hjälpa 

barnet att utvecklas” (UNICEF, 2020: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-

texten, hämtad 2020-04-21). Sammanfattningsvis tolkar vi det som att barn har rätt till utveckling 

och att skolan skall bistå med det bland annat genom undervisning som skall väcka elevers 

motivation för läsning. 

   För att stimulera elevernas intresse för läsning behövs det redskap som stöttar detta. Ett av dessa 

redskap är att arbeta med läshundar. Det finns tidigare forskning (Beck & Katcher, 1996) som visar 

att djur påverkar människan fysiologiskt såsom att få blodflödet att gå långsammare och på så sätt 

minska nivån av stress och ångest. Annan forskning som undersökt barns blodtryck i närvaron av 

en vänlig hund när de vilade eller läste, visade att barnens blodtryck minskade i båda fallen 

(Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch, & Messent, 1983, s. 461). Författarna kom fram till att djur 

har en ångestdämpande effekt och att det är en bättre lösning att använda ett djur till sin hjälp, än 

att inte använda det. Med detta som utgångspunkt kan det gynna skolan och forskningen vidare att 

få mer kunskap om läshundar och hur de kan användas som ett redskap för elevers läsning i 

lågstadiet. 

    Eftersom vi båda har ett intresse för hundar och tycker att läshundar är ett spännande och 

outforskat ämne har vi bestämt oss för att undersöka vidare om hur läshundar bidrar till elevers 

läsmotivation. För att göra detta möjligt har vi tagit hjälp av pedagogers uppfattningar. 

 

1.1 Disposition 

I denna uppsats har vi följande disposition: inledningen ger en introduktion till vår uppsats samt 

denna punkt och i bakgrunden presenteras fyra relevanta ämnen som utgör studiens grund. Kapitlet 

om tidigare forskning lyfter internationell och nationell forskning om läshundar, läsmotivation och 

elevers läsande. I samma kapitel ges en sammanfattning av forskningen samt på vilket sätt vår studie 

utgör ett kunskapsbidrag. Under teoretiska utgångspunkter förtydligas studiens användning av 

begreppet läshund samt vilka två motivationsteorier studien utgår från, med fokus på centrala 
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begrepp för teorierna. Kapitlet därefter presenterar studiens syfte och två frågeställningar. Därefter 

redogörs metoden med indelningar för att förstå tillvägagångssättet. I analysen presenteras 

resultatet tillsammans med vår analys av det insamlade materialet med utgångspunkt i 

motivationsteorierna. Kapitlet därefter tar upp vår diskussion i kontrast med tidigare forskning 

samt diskussion inför framtida forskning. Det sista kapitlet innehåller studiens sammanfattande 

konklusion. I slutet av uppsatsen finns en referenslista och bilagor som har använts under studiens 

gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

2. Bakgrund 

Detta kapitel tar upp bakgrunden till studien. Bakgrunden omfattar högläsningens påverkan på 

lärandet, en djupgående inblick i begreppet motivation samt en förklaring om läshundar och andra 

hundar som arbetar i skolan. I slutet av kapitlet presenteras projektet “Bokhunden och Astrid 

Lindgren”. 

 

2.1 Högläsning 

Skolan ska hjälpa eleverna att utveckla sitt läsande, vilket framgår i Lgr11 under syftesdelen i ämnet 

svenska: “undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i [...] 

svenska språket” och att “undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa” (Lgr11, 2019, 

s. 257). 

   Enligt Britta Herder (2016, s. 29) är högläsning till en hjälp för både läskunniga och de som ännu 

inte lärt sig läsa. Ett sätt att hjälpa eleven att komma vidare i sin läsutveckling är enligt Herder (ibid.) 

att låta eleven läsa högt för läraren. Genom att eleven får läsa högt hör läraren om eleven läser fel 

eller har svårigheter med vissa ord. När eleven inte har läsförmågan kan läraren eller föräldern läsa 

högt för eleven för att det ska ge en positiv anknytning till högläsning. Fortsättningsvis menar 

Herder (ibid.) att i de fall där eleven har ett positivt minne av en lärare eller förälder som har läst 

högt, kan eleven själv känna sig trygg att få läsa högt för andra. När eleven har utvecklat sin 

läsförmåga och är bekväm att läsa, skapar det en trygg situation för eleven. Eleven kopplar då ihop 

läsning med någonting positivt och roligt. Herder (ibid., s. 30) nämner även ett scenario som 

handlar om när eleverna inte är förberedda på att de ska läsa högt. Om det är en lässvag eller blyg 

elev som ska läsa högt kan den sättas i en jobbig situation och börja stamma, medan de lyssnande 

kamraterna känner den läsandes lidande. 

   Läsforskaren Karin Taube (2013, s. 126) har forskat kring olika psykologiska faktorer som rör 

sambandet mellan barns läsinlärning och deras självförtroende. Hon menar (ibid.) att läraren har 

en viktig roll i att skapa en trygg och stressfri miljö för eleven, där eleven även ska kunna lita på 

den vuxna. Taube (ibid., s. 128) poängterar även att barn är olika och undervisningen ska därför 

anpassas efter individens behov och förmågor. 

   I en observationsstudie av Lori Friesen (2012, s. 41), som undersökte ett lågstadieklassrum med 

ett hundassisterat läsprogram, nämns det att högläsning kan ses som en stressfull aktivitet för en 

elev. Slutsatsen vi drar är att alla elever inte behöver se högläsning som någonting positivt. 

   Enligt Herder (2016, s. 29) kan bokhunden i detta fall fungera som en till resurs när elevens lärare, 

klasskamrater eller föräldrar inte har tid. Dessutom, om det är så att eleven känner att det är jobbigt 

att läsa för andra kan hen fortfarande känna sig trygg med bokhunden. Hunden kommer inte döma 
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eleven eller ställa några krav. Therese Garnemark (2016, ss. 141–144) arbetade som hundförare och 

var med sin bokhund ute på skolor för att se hur hundar påverkade eleverna när de läste. Hon 

beskriver att alla elever först haft svårt för antingen läsningen eller att prata med andra. Efter att 

dessa elever fått läsa högt för en hund hade de blivit mer positiva till läsning och öppnat upp sig 

och vågat prata mer. Effekter som inte hade uppstått tidigare när de läst högt för människor. 

 

2.2 Motivation 

Professorerna Richard Ryan och Edward Deci från USA har delat in motivation i två delar: intrinsic 

motivation (inre motivation) och extrinsic motivation (yttre motivation). Intrinsic motivation 

påverkas av individens inre faktorer som finns där naturligt. Det är en motivation som grundas i 

vad man finner intressant och värdefullt i stunden (Deci & Ryan, 2000, s. 70) Extrinsic motivation 

är däremot den motivation som man får av yttre faktorer som påverkar en på längre sikt (ibid., s. 

71). 

   Ett exempel på intrinsic motivation kan i detta fall vara att en elev har ett stort intresse för hundar 

och vill därför läsa för en läshund. Om läsningen ger något i framtiden är därför inget som 

bekymrar eleven. Däremot, ett exempel på extrinsic motivation kan vara att eleven vill bli bättre på 

att läsa för att göra sin förälder eller lärare stolt. Eleven blir då motiverad att använda sig av en 

läshund för att nå sitt mål, inte för att hen känner ett intresse för själva läsningen.  

   De två uppdelningarna av motivation blir tillsammans något som Deci och Ryan kallar för SDT 

(self determination theory). Teorin utgår från hur människan blir motiverad av inre och yttre 

faktorer (ibid., s. 68). 

 

2.3 Läshundar och olika benämningar 

I Sverige finns det olika benämningar för läshund, bland annat pedagoghund, skolhund och 

bokhund. Under denna del kommer begreppen förklaras utifrån hundens syfte i skolan. En 

pedagoghund hjälper tillsammans med sin förare barn, ungdomar och elever genom att underlätta 

skolgången. På hemsidan Pedagoghunden (pedagoghunden.se) beskrivs detta mer ingående som 

att hunden ska fungera som “en motivator eller dörröppnare för lärandet och kan hjälpa till för att 

öka självförtroende, självkänsla och utveckla språk och kommunikation”.4 En pedagoghund hjälper 

till att höja elevers motivation och att inspirera till utveckling och lärande. Hemsidan 

 
4 https://www.pedagoghunden.se/PedagogHunden, hämtad 2020-05-11 
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Terapihundskolan (terapihundskolan.se) menar att en skolhund och läshund har syftet att arbeta 

med barn och utveckla deras läsförståelse men även arbeta med lästräning.5 

   Även Vårdhundskolan (vårdhundskolan.se) utbildar hundar till skolhundar, vilket då innebär att 

skolhundsteamet (hunden och hundens förare) hjälper elever med sin lästräning och kan arbeta 

antingen med en elev eller flera samtidigt.6 Förutom läsningen hjälper även skolhunden elevers 

välbefinnande. Vårdhundsskolan (ibid.) beskriver att skolhunden ska förebygga bland annat om 

eleven har svårt att sitta still, stakar sig vid läsning eller om eleven finner läsning jobbigt.7 

Fortsättningsvis menar Vårdhundskolan att “motivationen till läsning ökar och nyfikenheten på 

nya böcker” med hjälp av en skolhund och att koncentrationen och motivationen som uppkommer 

vid läsningen förs vidare till klassrummet. Skolhund definieras som en kravlös och icke-dömande 

lyssnande vän, vilket är utbildningens mål. Hemsidan Swedish Dog Academy 

(swedishdogacademy.com) har även en utbildning för skolhundar, vilken ger en liknande 

beskrivning om utbildningen som Vårdhundskolan.8 Skillnaden är däremot att de beskriver att en 

skolhund ska hjälpa elever även med läxträning och annat skolarbete, och inte bara lästräning som 

Vårdhundskolan nämner. 

   För att utbilda en hund som hjälper elever att utveckla sin läsning, går det exempelvis att göra via 

hemsidorna Vårdhundskolan, Terapihundskolan, Swedish Dog Academy eller Pedagoghunden 

(vardhundskolan.se; terapihundskolan.se; swedishdogacademy.com; 

pedagoghunden.se).9 På Pedagoghunden (pedagoghunden.se) beskrivs det att hundföraren måste 

inneha en lärarexamen för att kunna gå utbildningen till pedagoghundsteam.10 Vår förståelse utifrån 

denna information är att läshund är en underkategori till skolhund när det kommer till utbildningen 

(vardhundskolan.se; terapihundskolan.se).11 

   Projektet “Bokhunden och Astrid Lindgren” (Ehriander, 2016, s. 12) utbildar bokhundar vars 

huvudsyfte är att främja läsandet och fungera som ett stöd och hjälpmedel. Enligt Simon Ceder 

 
5 https://terapihundskolan.se/skolhund-hundassisterad-pedagogik/, hämtad 2020-05-11 

6 http://www.vardhundskolan.se/read.html, hämtad 2020-05-11 

7 http://www.vardhundskolan.se/read.html, hämtad 2020-05-11 

8  https://shop.swedishdogacademy.com/produkt/skolhund/, hämtad 2020-05-11 

9 http://www.vardhundskolan.se/utbildning.html hämtad 2020-04-23 
https://terapihundskolan.se/terapihund-vardhund-hundassisterad-terapi/ hämtad 2020-04-23 
https://terapihundskolan.se/skolhund-hundassisterad-pedagogik/ hämtad 2020-04-23 
https://shop.swedishdogacademy.com/produkt/skolhund/hämtad 2020-04-23; 
https://www.pedagoghunden.se/Pedagogisk-tj%C3%A4nstehund hämtad 2020-04-27 

10 https://www.pedagoghunden.se/PedagogHunden, hämtad 2020-04-27 

11  http://www.vardhundskolan.se/read.html, hämtad 2020-04-27; 
https://terapihundskolan.se/skolhund-hundassisterad-pedagogik/ hämtad 2020-04-23 
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(ibid., s. 46) är en bokhund specifikt utbildad för att skapa en lugn och trygg miljö för eleven. 

Bokhunden ska genom uppmuntran få eleven att vilja läsa. Vidare exemplifierar Ceder (ibid.) att 

det kan handla om att hunden ger eleven en form av belöning när eleven läser med inlevelse, som 

att ge eleven ögonkontakt eller vifta på svansen. 

   Bokhunden skiljer sig från en pedagoghund vars arbetsområde är bredare. En pedagoghund 

arbetar med elevens lärande och utveckling medan en bokhund ger uppmuntran till elever att vilja 

läsa. Bokhunden är väldigt lik en skolhund och läshund, då alla främjar läsandet. Det som skiljer 

sig är att bokhunden endast finns med i projektet “Bokhunden och Astrid Lindgren”, vilket gör att 

bara hundar som har varit delaktiga i projektet får kallas för bokhund. 

 

2.4 ”Bokhunden och Astrid Lindgren” 

Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, påbörjade ett projekt år 2013 

med namnet “Bokhunden och Astrid Lindgren” (2016, s. 11).  Projektets syfte var att använda 

hunden som hjälp för att ge barn en starkare koppling till litteratur och öka deras läsande, främst 

med litteratur skriven av Astrid Lindgren. Projektet hämtade inspiration från andra länder, använde 

hundar i skolor och bibliotek och anpassade studien till svenska förhållanden (ibid., s. 11, s. 13). 

Anledningen till att projektet nämns i vår studie är för att det är få svenska projekt som gjorts om 

läshundar tidigare i denna omfattning.  

   Hundarna inom projektet var tvungna att gå igenom prövningar och tester genom en utbildning 

för att få vara ute på skolorna och biblioteken. Kriterier för att hundarna skulle få arbeta med elever 

var bland annat följande: 

● vara lugna runt elever. 

● vara tysta runt elever. 

● vara uppmärksamma på eleverna. 

● kunna hantera enskilda elever och grupper. 

● kunna hantera plötsliga ljud som höga smällar, skrik, skolklockor etc. 

● vara tålmodiga och uppföra sig väluppfostrat. 

● kunna förstå varje individ. 

Kriterierna åskådliggör de förmågor hunden förväntades klara av. När hunden klarat av 

utbildningen blir hunden en bokhund (ibid., ss. 13–14). Projektet hjälpte till att utbilda 25 

bokhundar i Sverige år 2016 som då kunde arbeta på olika skolor i hela landet som bokhundar. 

Utbildningen fortsatte även efter 2016, men med tillägget att hundföraren (vilket ofta var hundens 

ägare) också utbildades. (ibid., ss. 14–15). Genom att gå denna utbildning blir hunden en bokhund.  
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2.5 Begreppet läshund 

I denna studie har begreppet läshund valts att utgå från. Det finns olika benämningar för en hund 

som arbetar i skolan: skolhund, pedagoghund, bokhund eller läshund. Eftersom vår studie 

fokuserar på elevers läsning har vi valt att benämna hunden som läshund. Trots detta är vi 

medvetna om att några pedagoger i intervjuerna använder sig av bokhund respektive pedagoghund 

i sina svar. Syftet för dom olika hundarna är liknande varandra, se även kapitel två. I denna studie 

använder vi ett gemensamt begrepp för skolhund och läshund, nämligen läshund. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel lyfts tidigare forskning som berör läshundar, läsmotivation och elevers läsande. Det 

som lyfts upp är tidigare forskning internationellt, tidigare forskning i Sverige samt tidigare 

forskning om läsmotivation och elevers läsning. I slutet av kapitlet belyses studiens bidrag till 

framtida forskning. 

 

3.1 Tidigare forskning internationellt 

Läshundar är någonting som är relativt nytt i världen. Det första projektet med läshundar gjordes 

så sent som 1999 (therapyanimals.org, 2019).12 Med detta i åtanke finns inte forskning om läshundar 

i särskilt stor grad ännu jämfört med exempelvis annan forskning om hundar och pedagogik. Jerri 

Kropp och Mikaela Shupp (2017, s. 1) från Georgia Southern University har undersökt över 30 

stycken artiklar, bokkapitel och liknande källor där alla fokuserar på användningen av hundar i 

klassrum. Dessa källor publicerades mellan 2001 och 2017. Kropp och Shupp (ibid., s. 15) kom 

fram till att majoriteten av den tidigare forskning de undersökte pekade på att hundar i klassrummet 

hade generellt positiva effekter. Exempelvis kunde eleverna få en mer positiv inställning till läraren, 

skolan och läsningen (ibid., ss. 4 - 5). Det beskrivs också hur hundar kan ge eleverna en känsla av 

att de får vara med och ta ansvar och dessutom öka deras prestation (ibid., s. 1). Även om Kropp 

och Shupp drog denna slutsats, poängterade de även att det fanns negativa aspekter med en hund 

i klassrummet. Detta togs upp i ett flertal av artiklarna (ibid, s. 15). Främst handlade det om en 

tveksamhet till hundens kapacitet, lärarens övervakning över läsningen, eleven och hunden, samt 

allergi (ibid.). Allt detta skulle kunna försvåra för eleven och för själva inlärningen. Kropp och 

Shupp (ibid., s. 16) menar dock att de positiva aspekterna väger tyngre totalt sett. Det finns däremot 

inte många empiriska studier av ämnet (ibid.). 

   I likhet med de generellt positiva aspekterna som Kropp och Shupp visade på, beskriver även en 

studie från en skola i Portugal (Canelo, Elsa, 2020) resultaten av att ha en hund i klassrummet för 

elever i årskurs 2 med lässvårigheter. Hunden fanns med och lyssnade när eleverna läste högt och 

undersökningen pågick mellan oktober 2016 och juni 2017 (ibid., s. 92). Resultaten visade att elever 

som läste för en läshund ökade chansen att känna sig mindre stressade och ångestfyllda. Majoriteten 

fick större självtillit och ökad tro på sin läsning, trots sina lässvårigheter som upplevts som ett 

hinder innan (ibid., s. 106). 

   I en studie från en skola i Kanada av Friesen (2012, s. 98) som undersökte ett lågstadieklassrum 

med ett hundassisterat läsprogram, hänvisas det till tidigare forskning (Nagengast, Baun, Megel och 

 
12 http://www.therapyanimals.org/Read_Team_Steps.html, hämtad 20 april 2020 
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Leibowitz, 1997) som undersökte den fysiologiska påverkan på barn som besökte en 

läkarmottagning där en hund närvarade. Studien visade att trots att läkarmottagningen i sig utgjorde 

en stressfull situation, gjorde hundens närvaro att barnens oro minskade. Friesen (2012, s. 41) 

nämner ytterligare en studie (Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch och Messent, 1983) som visade 

att när ett barn läste högt med en hund närvarande, minskade blodtrycket och hjärtslagen. Denna 

studie ger även exempel på att det är bättre för en terapeut att ha med sig ett djur än att terapeuten 

var ensam med barnet, då det skapade mindre oro hos barnet (ibid., s. 464). Friesen (2012) nämner 

i sitt abstract att hon utfört en studie om hur elever upplever läsningen med läshund respektive en 

vuxen samt vad läshundar har för typ av påverkan på elevers lässtudier. Detta gjordes genom 

observationer i ett klassrum för årskurs 2 i tio veckor. Det var totalt arton elever och två hundar 

(ibid., ss. 99, 103). Hundarna fick vara med eleverna i en avskärmad del av klassrummet, detta för 

att motverka allergi, och eleverna fick läsa högt och skriva sagor med hundarna (ibid., s. 102). 

Projektet gjordes två gånger i veckan och Friesen befann sig på plats i klassrummet dessa gånger 

(ibid., ss. 97, 109). Studien pekade på att eleverna hade utvecklat något positivt från att läsa för och 

skriva med en hund i klassrummet i tio veckor. Det gällde inte enbart för läsandet och skrivandet, 

men också för elevernas nyfikenhet och intresse för djur (ibid., s. 170). De elever som haft svårt 

för eller varit omotiverade att läsa fick enligt Friesen (ibid., s. 174) högläsning med hundarna som 

sin favoritstund på dagen. Dessutom menar hon att eleverna var mer samarbetsvilliga med en vuxen 

när en läshund befann sig i närheten (ibid., s. 187). Hon föreslår också att framtida forskning bland 

annat kan fokusera mer på hur läshundar kan bygga sociala broar mellan elever och vuxnas relation 

till varandra samt hur vuxna kan påverka en elevs deltagande i program som har bland annat 

läshundar (ibid., ss. 195–196). Ett första steg till detta skulle exempelvis kunna vara att forska mer 

om pedagogers uppfattning av läshundar och hur det i sin tur påverkar pedagogers relation till 

eleverna. 

   Generellt går det att se att den internationella forskningen ofta tar upp pedagogik och de positiva 

aspekterna med läshundar. Mycket pekar särskilt på elevers lärande. Det finns studier som kommer 

fram till negativa aspekter, men de övervägs ofta av den positiva påverkan som läshundar tycks ha. 

Få studier menar vi har fokus på pedagogens uppfattning om läshundars effekter på eleverna, utan 

fokuset ligger ofta på själva eleven, lärandet och hunden. 

 

3.2 Tidigare forskning i Sverige 

Genom våra sökningar har vi endast hittat en svensk vetenskaplig studie om läshundar. Resterande 

var studentuppsatser på kandidatnivå, bland annat en magisteruppsats, samt en slutrapport för ett 

projekt. 
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   Den vetenskapliga studien är skriven av Helene Ehriander och Ewa Bergh Nestlog (2018) och 

finns tillgänglig på engelska. Författarna har skrivit om läshundens betydelse för ett barns läsning 

och funnit att hunden bidrar till den meningsskapande processen för barnet. Studien har gjorts på 

ett barn som fick läsa för en bokhund. I resultatet presenterar författarna (ibid., s. 547) att 

bokhunden har fungerat som en mellanhand mellan barnets erfarenhetsvärld och litteraturen 

genom att göra textvärlden i boken mer verklig för hen. Detta har ökat barnets läsförståelse och 

hens tilltro till sig själv som läsare (ibid., s. 548). Vidare resulterade det i att barnet fick mer läsflyt 

och hittade ett meningsskapande med texterna hen läste (ibid.). Genom att hunden petade med sin 

nos på boken eller gjorde ljud upplevde barnet hunden som delaktig och intresserad av hens läsning 

(ibid.). Författarna menar även att det kan göras vidare forskning på vilket engagemang, 

uppmärksamhet och attityder bokhunden skapar vid högläsning (ibid., s. 549). Sammanfattningsvis 

går det att tolka Ehriander och Bergh Nestlogs studie som förespråkande av användningen av i 

detta fall bokhundar, då det har visat goda resultat för ett barns läsning på flera olika domäner. 

   Ehriander skriver i Bokhunden– och en och annan läshund (2016, s. 17) i samband med sitt 

projekt ”Bokhunden och Astrid Lindgren”, att det finns lite forskning om ämnet och därför syftar 

även projektet till att samla in forskning. Vidare menar hon att med hjälp av projektet skulle det 

kunna vara möjligt att forska utifrån fler forskningsperspektiv (ibid.). Vår tolkning av detta är att 

det kan vara möjligt att forska utifrån olika utgångspunkter med olika syften och frågeställningar. 

Projektet startade år 2013 och slutade tre år senare (ibid., s. 11). Boken som är utgiven 2016, pekar 

på att det är på längre sikt som man kan veta vad resultatet egentligen innebär (ibid., s. 17). Men 

Ehriander påpekar att de är säkra på att deras syfte med projektet kommer uppfyllas och att det 

kommer bli en spridning av användningen av bokhundar (ibid., s. 18). 

   Bibliotekarie Eva Töllner vid Bankeryds bibliotek startade ett projekt om läshundar år 2013. Hon 

skriver om detta i en slutrapport där både förstudiens och projektets resultat redovisas (Töllner, 

2015: https://lashundar.files.wordpress.com/2014/02/lc3a4shundar-i-smc3a5land-rapport-med-

bilagor.pdf, hämtad 2020-04-22). Projektet gjordes med elever från årskurs två på ett bibliotek 

(ibid., s. 4). Eleverna hade efter projektet ökat sitt intresse för läsning enligt enkäterna, då de 

upplevde det som roligt och vågade läsa högt. Slutbetyget av projektet var att föräldrarna och 

pedagogerna önskade mer av läshundsverksamheten i framtiden (ibid., ss. 12–14). Töllner avslutar 

rapporten (ibid., s. 15) med slutsatsen att läshundsverksamheten inte är tänkt att ersätta ”vanlig” 

läsundervisning, utan att vara ett komplement. Den kan även hjälpa eleverna att stärka sina sociala 

förmågor, då barnet utvecklar empati och sin kommunikationsförmåga genom att vara nära ett 

djur. Det kan även vara bra för flera elever att känna sig ”utvalda”, då dom annars kan känna sig 

osynliga. Hon nämner problem med liknande projekt och det är att det krävs pengar, och det fanns 
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ingen kommun som vid tidpunkten ville satsa pengar på projektet. Anledningen till att 

kommunerna är försiktiga menar Töllner (ibid.) är för att det behövs akademiska studier av 

läshundsverksamheten. 

   Ellinor Karlsson (2015, ss. 7–8) skrev en magisteruppsats om Läshundens betydelse för elevers 

läslust och motivation i skolan genom att sammanfatta resultaten från svenska studentuppsatser 

och internationella avhandlingar. Hon menar att detta var för att vid tidpunkten hittades bara en 

svensk artikel om hur läshundar kan hjälpa elevernas motivation vid läsinlärning (ibid., s. 9). 

Resultatet visade att tidigare uppsatser och internationell forskning var överens om att läshundar 

kan motivera elever till att läsa, då hunden har möjlighet att stötta eleven (ibid., s. 20). 

 

3.3 Tidigare forskning om läsmotivation med stöd av hjälpare 

I en portugisisk artikel skriven av Vera Monteiro (2013, s. 301) om att främja läsmotivation genom 

att läsa tillsammans, visade resultatet att läsmotivationen ökade med hjälp av detta. Elever i årskurs 

2 läste för en “hjälpare” i årskurs 4 och detta bidrog till att båda eleverna gynnades av metoden, 

genom att deras läsmotivation ökade på flera sätt. Exempelvis visade båda grupperna efter studien 

mer glädje av att läsa. En orsak till att eleverna ökade sin läsmotivation kan ha varit för att de fick 

välja vilken bok de ville läsa och även ta med sig böcker hemifrån (ibid., ss. 324–325). Författaren 

(ibid., s. 326) menar att studiens mål var att uppmuntra till kooperativt arbete genom att arbeta 

tillsammans med en skolkamrat och att hitta motivation genom sitt samspel med skolkamraten. 

   Vidare har Ehriander (2016, s. 13) belyst hur bokhunden används som en motivator för eleven 

och att läsning för en hund kan bidra till att läsningen blir mer lustfylld. Eberhard Hummel och 

Christoph Randler (2011, s. 102) är ytterligare några som har belyst läsmotivation. De genomförde 

en studie på levande djur i mellanstadieklassrum och de menade även att motivationen hos eleverna 

ökade om ett djur befann sig i klassrummet. I likhet med tidigare nämnda studier om läshunden 

beskriver Holly Lane och Shannon Zavada (2013, s. 91) i deras studie att elevernas motivation för 

läsning ökade. Dessutom visade studien att läshunden stärkte elevernas självförtroende vid 

läsningen. Även Jerri Kropp och Mikaela Shupp (2017, s. 11) menar i sin översikt av tidigare 

forskning att elevernas läsmotivation ökade generellt i samband med att de läste för en hund. Det 

går alltså att hitta en stor del forskning som menar att läshundar gynnar elevers motivation för 

läsning. 
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3.4 Tidigare forskning om elevers läsning 

Denna del berör läsförståelse, vilket inte ligger som grund i denna studie. Trots detta anser vi att 

läsförståelseförmåga kan vara en aspekt som gynnar motivation för läsning i det långa loppet och 

därför är viktigt att nämna. 

   Skolverket rapporterade om det senaste resultatet från Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS) som visade att svenska elever har blivit bättre på att läsa till skillnad från föregående 

mätning (Skolverket.se).13 PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityd 

till läsning hos elever i årskurs 4, testet genomförs var 5:e år, och det senaste gjordes 2016. 

Resultatet visar att svenska elever har blivit bättre på att läsa och ligger på samma nivå som de 

gjorde år 2001. PIRLS går ut på att testa elevernas läsförståelseförmåga av faktatexter och 

skönlitteratur. I mätningen 2016 visade det att eleverna var lika bra på båda typerna.  

   Ett annat sätt att mäta svenska elevers läsning är genom de nationella proven för grundskolan i 

svenska, som utförs på uppdrag av Skolverket och möter kraven i läroplanen. Proven görs i årskurs 

3, 6 och 9. Syftet med att ha proven i årskurs 3 är att kunna: “stödja bedömningen av uppnådda 

kunskapskrav” (Skolverket.se).14 Inom läsning i de nationella proven 2018 var det ca 95 procent 

som klarade delproven (ibid., s. 7). Det var dock färre som klarade av den läsande delen i svenska 

jämfört med de som klarade av den muntliga delen. 

   PISA är en annan mätning som mäter 15-åringars kunskaper i bland annat läsförståelse som 

utförs var tredje år och den senaste gjordes 2018 (Skolverket, 2019, s. 9). Skolverket (ibid.) har i en 

sammanfattning skrivit att fler svenska 15-åringar har ökat sina förmågor i läsförståelse, jämfört 

med testet som gjordes 2015, men att gruppen med lågpresterande är oförändrad. Detta gör att det 

finns en större spridning i resultaten från 2015 till 2018 (2019, s. 6). När det kommer till läsning 

visar resultatet att svenska elever läser mindre och att intresset har minskat, trots en ökad läsning 

på nätet menar Skolverket (ibid., s. 7). I vår studie är vi medvetna om att PISA mäter 15-åringars 

kunskaper i läsförståelse och att detta inte är applicerbart för lågstadieelever. Däremot anser vi att 

det är viktigt att poängtera att 15-åringars intresse för läsning har minskat i Sverige och att det kan 

vara en god idé redan i lågstadiet att försöka förhindra denna minskning av intresse. 

 

 

 

 
13 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-

utbildningsomradet/pirls-internationell-studie-om-lasformaga-hos-elever-i-arskurs-4, hämtad: 2020-04-22 

14 https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande/statistik/2019/pm---resultat-pa-nationella-prov-i-

arskurs-3-6-och-9-lasaret-2018-19, s.2, hämtad 2020-04-22 
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan vi se att den tidigare forskningen angående hundar i klassrummet har 

oftast ett pedagogiskt syfte och pekar på att hunden gynnar elevers läsande. Detta genom att 

exempelvis öka motivationen eller intresset för läsningen hos eleven (Canelo, 2020; Ehriander, 

2016; Ehriander och Bergh Nestlog, 2018; Friesen, 2012; Karlsson, 2015; Kropp & Shupp, 2017; 

Töllner, 2015). De flesta studier fokuserar på elever, lärandet, läsandet och pedagogiken. Utifrån 

våra sökningar genom databaserna ERIC via EBSCO och DiVA är den generella bilden att mycket 

av den tidigare forskningen kommer från Nordamerika och ytterst lite från Europa, än mindre från 

Sverige. 

   I Sverige önskas mer nationell forskning om hundar i klassrummet (Ehriander, 2016, s. 17; 

Töllner, 2015, s. 15) för att få större belägg för läshundsverksamheten. 

   Den tidigare forskningen om läsmotivation visar att eleverna blir mer motiverade om de har 

någon att läsa med, till exempel en pedagog eller hund (Monteiro, 2013; Hummel, Randler, 2011; 

Lane, Zavada, 2013; Kropp, Shupp, 2017). 

   Tidigare resultat om elevers läsande pekar på att elever i Sverige generellt har goda resultat i 

läsförståelse (skolverket.se, 2018; skolverket.se, 2019; skolverket.se, 2019)15. Gällande läsning har 

intresset minskat för 15-åringar trots internets ökade möjlighet till läsning (skolverket.se, 2019)16. 

 

3.6 Hur utgör vår studie ett kunskapsbidrag? 

Till skillnad från den internationella tidigare forskningen fokuserar vår studie på hur pedagoger 

uppfattar hundars effekter på elevernas motivation. Ett fokus som är relativt outforskat. I denna 

studie kommer pedagogernas erfarenheter och upplevelser fram. Den svenska forskningen om 

läshundar är fortfarande mycket begränsad och är i stort behov av att fortsätta forskas om. All typ 

av svensk forskning om läshundar behövs för att kunna forska djupare om ämnet. Studien bidrar 

också till mer kunskap om hur läshundar kan motivera eleverna att läsa, samt en djupare inblick i 

hur hundar skulle kunna fungera som ett verktyg i elevers läsutveckling. Detta är något som skolan 

och pedagoger i framtiden skulle kunna ta del av. Det finns också tidigare forskning som nämner 

att det behövs fler studier om läshundar. Denna studie fokuserar på pedagogers upplevelser och 

 
15 Nationella Prov, https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-statistik/2019/pm---resultat-pa-

nationella-prov-i-arskurs-3-6-och-9-lasaret-2018-19, hämtad 2020-04-22 

PISA https://www.skolverket.se/getFile?file=5347 hämtad 2020-05-04 

PIRLS https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-

pa-utbildningsomradet/pirls-internationell-studie-om-lasformaga-hos-elever-i-arskurs-4 hämtad 2020-04-22 

16  https://www.skolverket.se/getFile?file=5347 hämtad 2020-05-04 
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inte exempelvis effekterna läshundar har. På detta sätt utgör denna studie ett kunskapsbidrag 

utifrån att pedagogers upplevelser och erfarenheter kan bekräfta respektive spinna vidare på 

tidigare forskning. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Under detta kapitel kommer det teoretiska perspektivet bakom studien presenteras. Kapitlet inleds 

med en definition av begreppet läshund och går sedan djupare in på den teoretiska delen. I studien 

utgår vi från två olika motivationsteorier. 

 

4.1 Motivationsteorier utifrån Deci & Ryan och Bråten 

I denna studie undersöks pedagogers uppfattningar om hur läshundar skapar motivation hos elever 

när de läser. Därför är utgångspunkten i Edward Decis och Richard Ryans (2000) motivationsteori 

SDT (self determination theory) med fokus på intrinsic motivation, ett begrepp som denna studie 

använder sig av med grunderna i kommande stycke om motivation. Studien utgår också från 

Bråtens (2008) definition på begreppet läsmotivation. 

 

4.1.1 Motivation 

Deci och Ryan (2000, s. 69) beskriver motivation som något som driver en människa framåt. 

Människan handlar efter olika faktorer. Dessa skiljer mellan människor i form av deras erfarenheter 

och människorna kan bli motiverade genom intresse eller med en muta. Deci och Ryan (ibid.) 

påpekar att människor som följer sin intrinsic motivation, snarare än extrinsic motivation, uppvisar 

större intresse, självsäkerhet och glädje. Detta leder till att personen får ett generellt bättre 

välmående, med bättre prestationsmöjligheter, uthållighet, kreativitet, livskraft och självkänsla. 

   Ivar Bråten (2008, s. 75) definierar motivation som ett begrepp som svarar på varför människan 

”gör som den gör” och vilka bakomliggande anledningar som bestämmer varför man väljer en sak 

framför den andra. I likhet med Deci och Ryan (2000, s. 69) påpekar Bråten (2008, s. 75) att 

människors motivation varierar, utifrån vad Bråten menar är uppfattningar, värderingar och mål 

hos människan som bestämmer motivationen. Decis och Ryans definition på motivation, samt 

Bråtens definition, är tillsammans de teorier denna studie utgår ifrån. 

 

4.1.2 SDT (self determination theory) 

Deci och Ryan (2000, s. 68) använder förkortningen SDT som står för self determination theory. 

Fokuset ligger på människans inre resurser för självutvecklande och självreglering av sitt beteende, 

med hänvisning till Ryan, Julius Kuhl och Decis tidigare forskning (1997). Det finns tre 

komponenter som ökar utvecklingen av intrinsic motivation: självständighet, kompetens och 

tillhörighet (2000, s. 68). Enligt Ryan, Cody DeHaan och Tadashi Hirai (2016, s. 2039) innebär 

självständighet att beteendet sker frivilligt och självvalt och förhindras när individen känner sig 

pressad eller tvingad av faktorer som uppfattas som främmande. Vidare menar författarna (ibid.) 

att kompetens uppnås när individen klarar av viktiga aktiviteter effektivt och behärskat. Tillhörighet 
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menar författarna (ibid.) är att känna sig betydelsefull och att ha en anknytning till ett sammanhang. 

Om individen istället är utanför sammanhanget förhindras möjligheten att känna tillhörighet. 

   Med hjälp av SDT går det att identifiera olika typer av motivation, som vardera har olika 

konsekvenser för inlärning, prestation, personliga erfarenheter och välmående (Deci, Ryan, 2000, 

s. 69). 

   Ryan, tillsammans med DeHaan och Hirai (2016, s. 2039), definierar SDT som en teori som ser 

på människor som drivande att genomföra sina förmågor genom bland annat intrinsic motivation. 

De processer som skapas av motivationen kan ta hjälp från omgivningen, vilket resulterar i tillväxt 

och välbefinnande för individen, men omgivningen kan även fungera som ett hinder för 

processerna, vilket då ger negativa effekter. 

 

4.1.3 Intrinsic motivation respektive extrinsic motivation 

Det finns två olika typer av motivation utifrån Deci och Ryan. I studien utgår vi från intrinsic 

motivation. 

   Deci och Ryan (2000, s. 70) visar hur naturligt intrinsic motivation ligger, med hjälp av ett 

exempel från Harter (1978) som visar hur (friska) barn redan från födseln är aktiva, nyfikna och 

lekfulla trots avsaknaden från belöningar. Med intrinsic motivation söker individen efter 

utmaningar och utforskar sina förmågor och testar möjligheten att utöka dessa. Trots att det finns 

naturligt hos människor behöver intrinsic motivation stöttning då den lätt kan påverkas av olika 

omständigheter. Författarna (Deci, Ryan, 2000, s. 70) påpekar att deras teori om intrinsic 

motivation inte undersöker vad det är som påverkar motivationen, utan vilka omständigheter som 

skapar och bevarar vad som är medfött sedan födseln. Vi har valt att tillämpa deras teori på det sätt 

att vi undersöker vilka kännetecken som ökar intrinsic motivation. 

   Deci och Ryan talar också om en annan motivation än den inre. Denna kallar de för extrinsic 

motivation (ibid., s. 71). Det är yttre, långvariga faktorer som påverkar denna motivation. Eleven i 

det här fallet styrs inte av det som kännetecknar intrinsic motivation, utan styrs av det större 

resultatet. Exempelvis de elever som studerar hårt för att komma in på en specifik utbildning och 

få ett specifikt jobb behöver nödvändigtvis inte känna något intresse eller nyfikenhet för ämnet, 

utan då är det extrinsic motivation som drar (ibid., s. 71–72). Denna typ av motivation är inte 

aktuell i denna studie därför att vi vill fokusera på läshundars påverkan på elevers motivation. 

Elever som drivs av extrinsic motivation skulle inte bli motiverade av själva hunden, utan snarare 

av det faktum att hen kommer bli bättre på att läsa vilket kan stärka hens framtida läsning. Hunden 

skulle i det fallet inte ha en betydande roll för elevers motivation. 
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4.2 Läsmotivation utifrån Bråten 

Bråtens begrepp för läsmotivation är centralt i vår studie tillsammans med Deci och Ryans begrepp 

intrinsic motivation. Bråten (2008, s. 75) pekar på tre viktiga komponenter för att uppnå 

läsmotivation, dessa är: 

 

1) förväntningar på att klara av uppgiften 

2) inre motivation 

3) bemästrandemål 

 

Förväntningar på att klara av uppgiften handlar om att eleven gör en värdering av den egna 

läskompetensen och utgår då från tidigare prestationer. Detta betyder att för den som tidigare har 

lyckats, förväntar den sig att lyckas även i framtiden. Men den som har misslyckats tidigare 

förväntar sig stöta på nya problem i framtiden också (ibid., s. 76). När eleven läser för att hen har 

lust att göra det, istället för att få beröm eller belöningar, finns det en inre motivation som styrs 

inifrån. Inre motivation består av nyfikenhet, engagemang, utmaning och frivillighet (ibid., s. 76). 

Eleven vill ta reda på mer om ett ämne eller en författare då en nyfikenhet har introducerats och 

känner även engagemang genom att den tappar bort tiden då eleven är så pass uppslukad av det 

hen läser. När eleven väljer utmanande böcker som kräver mer tankearbete och ser läsning som 

självvalt snarare än påtvingat, har eleven en inre motivation för läsning (ibid.). Bemästrandemål 

handlar om att en elev med inre motivation för läsning har som mål att förbättra sina färdigheter 

för att få fler kompetenser istället för att jämföra sina resultat med klasskamraterna. Eleven ser 

bemästrandet och lärandet av en uppgift som ett mål snarare än att sätta upp som mål att bli 

“duktig” (ibid., s. 77). 

 

4.3 Intrinsic motivation respektive inre motivation 

Då vi i denna studie kommer använda oss av både begreppen intrinsic motivation och inre 

motivation är det viktigt att kunna skilja dessa åt. När intrinsic motivation benämns är fokuset på 

Decis och Ryans teori (2000) och syftar då på deras definition av begreppet. Den motivationen är 

medfödd och styrs av individens nyfikenhet, utforskande och jakt efter utmaningar (ibid., s. 70). 

Då den inre motivationen benämns ligger fokuset på Bråtens (2008) benämning av begreppet 

läsmotivation. Den inre motivationen enligt Bråten (2008) byggs upp av nyfikenhet, engagemang, 

utmaning och frivillighet (ibid., s. 76). Vi ser att de här begreppen kompletterar varandra och att vi 

får en bättre bild av hur läsmotivation kan analyseras. Genom att använda oss av båda begreppen 
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anser vi att studien stärks och bevisen för elevers motivation i läsning tillsammans med läshundar 

blir fler och därför starkare. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om och hur pedagoger upplever vilka effekter 

läshundar har på elevers läsning och motivation i lågstadiet och på vilket sätt dessa pedagoger 

uppfattar effekterna. 

 

Frågeställningar 

● Vilka uppfattningar har pedagogerna om läshundens effekter på elevernas läsning och 

motivation? 

● Hur kan pedagoger se och beskriva dessa effekter? 
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6. Metod 

I denna del kommer studiens metod att redovisas. Denna del innehåller valet av metod, urval av 

deltagare, genomförandet av studien och vald analysmetod för resultatet. Dessutom presenteras 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Utförandet av denna studie valdes att göras genom intervjuer med pedagoger om deras 

uppfattningar om läshundars effekter på elevers motivation inom läsning. Eftersom att 

pedagogernas olika tankar och erfarenheter skulle stå i fokus utfördes en kvalitativ intervjustudie. 

Med tanke på denna studies mindre omfattning är det inte möjligt att göra slutsatserna 

generaliserbara, något som Trost (2010, s. 34) menar är kvalitativa intervjustudiers nackdel. Utifrån 

att studien syftar till att få insikt i olika upplevda effekter på en mer detaljerad nivå, valdes 

kvantitativ ansats bort som hellre hade fokuserat på ytan av resultatet. (ibid., s. 32). Vidare menar 

Trost (ibid., ss. 31–32) att en kvalitativ intervjustudie är användbar om man vill studera människors 

sätt att tänka eller se olikheter mellan handlingsmönster. 

 

6.1.1 Utformning av frågor och intervju 

Inför intervjuerna formulerades intervjufrågor av öppen karaktär i en intervjuguide (se bilaga 1). 

Frågornas utgångspunkt låg i begreppet standardisering. Det innebar att frågorna skulle vara 

likadana för alla deltagare och därför undvika variation, något som tyder på en hög grad av 

standardisering. Dock kunde det ske att frågorna gick att omformulera och ställa i en annan ordning 

om det krävdes, vilket istället tydde på en låg grad av standardisering. Frågorna var öppna och gav 

därför deltagaren en möjlighet att svara brett. Enligt Trost (2020, ss. 39–42) är frågorna då av en 

ostrukturerad karaktär. För att undvika att den tillfrågade valde strukturen, vilket Trost (ibid., ss. 

39–42) menar är risken med ostrukturerade frågor, tillämpades extrafrågor och följdfrågor för att 

syftet med intervjun inte skulle försvinna under samtalet. 

   Vid utformningen av intervjufrågorna valdes begreppet läshund som benämning för en hund 

som arbetar med lästräning i skolan. I intervjuerna har andra benämningar som pedagoghund, 

skolhund och bokhund uppkommit från deltagarnas svar. Trots detta utgår denna studie från 

begreppet läshund, vilket går att läsa mer om i kapitel två. En deltagare med pedagoghund har vi 

valt att skriva fram som pedagoghund i resultatet, då detta är ett varumärke. Men i 

sammanfattningen av analysen och i diskussionen används begreppet läshund. 
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6.1.2 Intervjuguide 

Innan intervjuguiden skapades, formulerades ett tydligt syfte till studien. Intervjuguiden delades 

upp i olika ämnesområden; om deltagaren och läshundens del. Dessa är två större områden som 

behandlar flera frågor, vilket Trost anser ger större möjlighet för deltagaren att välja vilken aspekt 

de vill välja (2010, s. 71). För att undersöka om intervjuguiden var av god kvalité valdes tillägget av 

att ha provintervjuer med en grundlärare som inte har någon koppling till läshundar men som 

arbetar inom årskurserna 1–7 och en person utanför den pedagogiska verksamheten. 

Provintervjuerna genomfördes innan intervjuerna. Grundläraren som deltog i provintervjun hade 

ingen erfarenhet av att arbeta med läshundar, istället fick hen testa svara hypotetiskt. Efter 

provintervjuerna gjordes en korrigering i ordningen av frågorna, detta för att det skulle bli mer 

tydligt för den intervjuade. Att testa intervjuguiden menar Trost (ibid., s. 72) är klokt för att 

undersöka hur frågorna uppfattas och för att ha möjligheten att göra förändringar innan den riktiga 

intervjun. Med detta i åtanke valdes två personer utan koppling till ämnet som därför kunde vara 

neutrala och fokusera på formuleringen av frågorna. 

 

6.1.3 Intervjusituation 

Intervjuerna gjordes på distans, på grund av begränsningarna som kom med virusutbrottet Covid-

19 våren 2020. Deltagarna fick själva välja hur intervjun skulle genomföras utifrån följande 

alternativ: telefonsamtal, mejl eller videosamtal. Deltagarna fick även information om att intervjun 

beräknades ta cirka 30 minuter, en tidsram som sattes upp för att ge deltagarna möjligheten att få 

svara mer utförligt om de önskade. Deltagarna fick välja metod efter att informationsbrev och 

medgivandeblankett hade skickats ut till dem. När de väl gett sina godkännanden påbörjades 

intervjuerna. De två deltagarna som gjorde intervjun via mejl fick frågorna och informationen att 

följdfrågor kunde skickas ut om något svar var oklart eller behövde fördjupas. När intervjusvaren 

mejlades tillbaka, frågades deltagarna om de kunde tänka sig svara på följdfrågor genom ett 

telefonsamtal istället. Detta skulle i så fall ge en möjlighet att utföra intervjun på ett mer spontant 

och öppet sätt, där deltagaren hade chansen att gå mer djupgående in på frågorna. Båda deltagarna 

föredrog följdfrågorna på mejl och alla mejl sparades och sammanställdes på flera håll. Två 

deltagare valde att göra intervjun via telefonsamtal och fick intervjufrågorna skickade till sig innan 

intervjun skulle genomföras. Detta var för att deltagarna skulle kunna tänka igenom sina svar innan 

de svarade. Trost (2010, s. 124) menar att om deltagarna inte vet om frågorna innan intervjun gör 

det att utförarna av intervjun får ett övertag. Ett övertag som alla deltagare inte nödvändigtvis är 

bekväma med. Medan intervjun gjordes spelades den in med hjälp av ett ljudinspelningsprogram 

på datorn och via telefonen som intervjun gjordes på. Efter att intervjun var färdig på telefon skrevs 
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samtalet ned och transkriberades. Ingen av deltagarna valde att göra intervjun via ett videosamtal. 

   Intervjuerna valdes att delas upp, Tilda tog pedagog B och C och Lina tog pedagog A och D. 

Efter att alla intervjuer var genomförda sammanställdes dem med alla deltagarnas svar för att kunna 

se likheter och skillnader. 

 

6.1.4 Urval av deltagare 

I januari 2020 i en Facebook-grupp vid namn; “Årskurs F-3 Tips och idéer (Endast för pedagoger 

och studenter)” valde en lärare att dela med sig av en bild på en hund och skrev att det som visades 

var en läshund. Genom det väcktes tankarna på att undersöka närmare om läshundar. Efter detta 

söktes deltagare upp som kunde matcha syftet med vår studie. Bland annat kontaktades personen 

i nämnd Facebook-grupp. Den fortsatta sökningen efter deltagare gjordes via internet med hjälp 

av sökorden; “läshund” och “bokhund”. Eftersom arbetet med läshundar är relativt ovanligt i 

Sverige påbörjades sökningen genom att specifikt försöka hitta pedagoger med en koppling till 

läshundar. Deltagarna valdes strategiskt utifrån lämplighet, vilket Trost menar är ett 

bekvämlighetsurval (2010, s. 141). För en kvalitativ intervjustudie är det enligt Trost (ibid., ss. 140–

141) viktigt att utifrån sin grupp försöka få variation bland deltagarna. Ett exempel på detta är att 

urvalet av deltagare var brett geografiskt sett och begränsades inte av en kommun eller en 

yrkesgrupp. 

   Vi sökte kontakt via mejl med Ehriander efter tips på personer att kontakta varpå hon tipsade 

om vår studie i en Facebook-grupp som hon administrerade i (2020-04-03). Dock var det ingen 

som hörde av sig innan vi var tvungna att påbörja intervjuerna och därmed var det inte möjligt att 

ta in fler deltagare. 

   Trost (2010, s. 141) påpekar att om man väljer att använda ett bekvämlighetsurval för en kvalitativ 

intervjustudie ska fokus ligga på vilka mönster som visas i svaren istället för hur många som svarar 

a eller som inte svarar a. Om studiens resultat ska fokusera på det senare karaktäriseras den istället 

som en kvantitativ intervjustudie (ibid.). 

   När deltagarna till studien hittats mejlades det ut en intresseanmälan där studien beskrevs kort. 

Eftersom att få deltagarna gick att hitta på detta sätt valdes även att slumpmässigt mejla ut till 

rektorer på ungefär 40 grundskolor i Göteborgsområdet och Malmöområdet. Det förekom också 

att personer som ville vara med i intervjun eller tyckte ämnet var intressant tillfrågades om 

kontakter till andra personer som möjligen skulle vilja delta i en intervju också. Detta kan jämföras 

med en variant av ett bekvämlighetsurval vid namn snöbollsurval. Det innebär att man genom tips 

från originaldeltagarna hittar fler deltagare. Det kan likställas med en snöboll som blir större genom 
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att man rullar den i snön (Trost, 2010, s. 141). När studien uppnått ett antal deltagare gjordes en 

matris för att visa vilka personerna var, se tabell 1. 

 

Tabell 1. 

 

 

6.2 Metod för bearbetning av data 

Alla intervjuer transkriberades innan analysen startade på grund av att den skulle vara lättillgängligt 

att referera till. I resultatdelen redovisas delar av intervjuerna som var relevanta för studien. Den 

intervjuguide som skapats behandlade två teman: om pedagogen och om läshundar och dessa 

teman valdes att dela upp för att göra det mer lättöverskådligt vilka svar som var till vilken fråga. 

Innan analysen påbörjades bestämdes vilken metod analysen skulle genomföras med och det 

anpassades även utifrån den teoretiska utgångspunkten. Alla svar fanns med i transkripten men 

några av dem sållades bort i medtagandet av svar i uppsatsen, för att fokusera på läsmotivation. 

Transkriptionerna tilldelades båda författarna av denna studie vilket gjorde det lättare att analysera 

datan.  

 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för analysen: 

1. I det första steget samlades materialet in för att underlätta uppdelningen av våra två teman. 

För att underlätta resultatsdelen som skulle fokusera på läshundar var det viktigt att se över 

materialet. I denna studie samlades materialet in genom att utföra kvalitativa intervjuer. 



 

28 

Trost (2010, s. 147) menar att när kvalitativa intervjuer genomförts ska materialet ses över 

genom att läsa och lyssna på intervjuerna. Man ska lägga stor vikt på vad som sägs och få 

ihop egna tankar över vad detta kan innebära. 

 

2. Det andra steget fokuserar på att dela upp materialet i olika tematiseringar. Utifrån all data 

från intervjuerna, delades svaren som gavs in i olika tematiseringar. Med detta betyder det 

att om det fanns svar som var lika så lades de i samma kategori. Detta skapade olika 

svarsgrupper för att det skulle bli lätt att se hur många som hade svarat samma (för att 

sammanställa svaren) eller vad som inte var lika vanliga svar. I en kvalitativ intervjustudie 

analyseras datan genom att lyssna på det inspelade materialet eller läsa igenom transkripten 

och samtidigt fånga upp det som är intressant (Trost, 2010, s. 147). 

 

3. I det tredje steget lyfts det material som hade fokus på motivation fram. De svar som hade 

annat fokus sållades bort, men togs fortfarande med i beräkning. Trost (2010, s. 150) menar 

att även om det är bra att lägga fokus på det som är intressant för studien är det fortfarande 

viktigt att bearbeta allt material eftersom det ger en helhetsbild. Dock varierar det på hur 

mycket man ska bearbeta på olika delar. I denna studie har man exempelvis tagit hänsyn till 

allt material i det första steget och inte utelämnat någon information, däremot har den del 

av materialet som varit mest relevant fått bearbetats mer i senare steg. 

 

4. I det sista steget analyserades och tolkades materialet med större fokus på om det fanns 

likheter eller olikheter i svaren, som kunde skapa olika mönster. Trost (2010, s. 151) nämner 

att leta efter mönster är ett sätt att kategorisera studiens resultat. I detta steg lades även 

mycket fokus på att tolka materialet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, något som 

Trost (ibid., s. 147) också nämner som en viktig del av analys och tolkning av materialet. 

Däremot är det viktigt att påpeka att de teoretiska utgångspunkterna alltid fanns med i 

åtanke redan från det första steget av bearbetning av materialet. En viktig del av 

bearbetandet av intervjuerna var att de blev bearbetade flera gånger på olika sätt. Trost 

(2010, s. 154) påpekar att när intervjuerna väl skrivits ned till text kan det underlätta arbetet 

att skriva ut dem och sedan läsa igenom dem igen, stryka under viktiga delar och helt enkelt 

se texten med nya ögon. En tolkning som går att göra är att nya tankar och idéer kan uppstå 

i detta steg, som kan ha betydelse för analysen. 
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6.3 Forskningsetiska principer 

När man utför en studie bör man följa vissa etiska principer. Dessa principer finns för att skydda 

de som valt att medverka i studien. I denna uppsats användes Vetenskapsrådets God 

Forskningsetik (2017). Detta verk tar bland annat upp fyra principer som man studien bör hålla sig 

till (ibid., ss. 40–41): 

1. Sekretess 

2. Tystnadsplikt 

3. Anonymitet 

4. Integritet 

Med sekretess menar Vetenskapsrådet (2017, s. 40) att uppgifter och handlingar av de som deltar i 

studien inte ska lämnas ut. Om någon skulle begära uppgifter av individerna som deltagit i studien 

bör man först granska om dessa kan lämnas ut. Det innebär också att allmänna handlingar kan 

lämnas ut. All information som inte finns med i uppsatsen skyddas av en sekretessprincip (ibid.). 

   Vetenskapsrådet (2017, s. 40) tar sedan upp tystnadsplikt, vilket innebär att författarna till studien 

inte har rätt att prata om exempelvis deltagarna, intervjuerna eller resultaten så länge det inte sker 

inom ett forskningssammanhang. Om det däremot kommer fram att ett grovt brott begåtts kopplat 

till en eller flera deltagare behöver det anmälas.  

   Den tredje principen är anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41) Det innebär att 

personuppgifter, namn eller annat som kan avslöja vem individen är tas bort i studien. Efter att en 

läsare läst uppsatsen ska man utifrån anonymiteten inte kunna identifiera de exakta personer som 

deltog i studien. Därför valdes namnen på deltagarna bort och de kallades istället för pedagog A, 

B, C och D. 

   Den sista principen handlar om integritet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). Det innebär att de som 

delar i studien är skyddade från att exempelvis besvara frågor om hens privatliv eller de frågor som 

inte ställs i forskningssyfte. 

   Det är alltså viktigt att dessa principer följs. Det är också viktigt att informera deltagarna om vad 

det är som gäller och att de får godkänna sitt deltagande skriftligt. På grund av detta fick deltagarna 

ett informationsbrev (se bilaga 2) om studien och en medgivandeblankett (se bilaga 3). Deltagarna 

fick skriva under med sin signatur efter de läst igenom informationsbrevet. Medgivandet scannades 

in eller fotades av och skickades tillbaka till given mejladress. 

 

6.4 Reliabilitet och validitet 

För att kunna mäta hur tillförlitlig eller giltig studien är används begreppen reliabilitet och validitet 

för att avgöra i vilken grad studien stämmer överens med dessa (Trost, 2010, s. 131–133). När det 
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kommer till tillförlitlighet, eller begreppet reliabilitet, ska studien vara stabil och inte ha påverkats 

av slumpmässiga influenser. Detta betyder att intervjusituationen ska vara densamma för alla 

deltagare och att frågorna ska ställas på samma sätt till deltagarna (ibid., s. 131). Studiens giltighet 

mäts med hjälp av begreppet validitet som undersöker om intervjufrågorna syftar till att mäta det 

som studien ämnar sig till att mäta (ibid., s. 133). 

   För att få studien att vara tillförlitlig användes en intervjuguide (se bilaga 1) vid intervjuerna för 

att intervjusituationen och frågorna skulle vara detsamma för alla deltagare. Detta betyder alltså att 

studien fått en högre grad av reliabilitet. Öppna frågor med lägre grad av struktur ställdes, vilket 

underlättade för följdfrågor eller byte av ordning av frågorna. Detta var för att kunna öka studiens 

trovärdighet, då läsaren kan ta del av vilka slags följdfrågor detta kunde vara i intervjuguiden och i 

våra transkriberingar (Trost, 2010, s. 134). På grund av detta kan reliabiliteten tänkas sänkas i grad, 

då det ska finnas kongruens. Med detta menas att frågorna ska vara likadana för alla deltagare (ibid., 

s. 131). Frågorna utformades på det sätt att deltagaren skulle kunna berätta om hur hen såg på 

frågan och att det inte fanns något rätt eller fel, då det var personens erfarenheter som var viktiga 

för studien. Detta stämmer överens med studiens syfte, vilket gör att studiens validitet är av hög 

grad (ibid., s. 133). 
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7. Analys 

I denna del presenteras resultatet och analysen av studien. Under 7.1 och dess underrubriker 

beskrivs resultaten från deltagarnas svar. I punkt 7.2 och dess underrubriker redovisas en analys av 

resultaten med utgångspunkt i de valda teoretiska utgångspunkterna. 

 

7.1 Resultat av intervjusvar 

Denna del presenterar resultatet av studien, vilket beskriver intervjuerna utan egna värderingar eller 

tolkningar. Det är enbart återgivningar av intervjusvaren som lyfts fram. För att besvara studiens 

frågeställningar beskrivs endast relevant information utifrån deltagarnas svar. Resultatet är uppdelat 

i fyra delar där varje del fokuserar på en pedagogs intervjusvar. 

  

7.1.1 Pedagog A 

Pedagog A kom i kontakt med bokhundar då hen blev kontaktad av ett bibliotek som hade påbörjat 

Ehrianders bokhundsprojekt. Pedagogen menar att hen nappade direkt, då hen hade en del elever 

“inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och även elever med talängslan” och “ville 

hitta en ny väg till läsinlärningen som skulle motivera dem att läsa”. I samband med förfrågan hade 

pedagogen läst en studie om djurs inverkan på barn med autism, vilket låg som grund till att hen 

tackade ja. 

   På frågan om vilka effekter läshunden ger svarade pedagog A att ”det var en fantastisk 

progression inom läsinlärningen som läshunden gav”, då elevernas läsutveckling hade ”tagit stora 

steg framåt – från att läsa enstaka ord högt till att läsa kortare texter med inlevelse”. Pedagogen 

menade att eleverna fick bättre självkänsla när det kom till att ”möta böcker och våga välja en bok 

att läsa för hunden”. Hen påpekar också att elever som tidigare hade talängslan, ”vågade läsa högt 

i det mindre sammanhanget för någon som inte var dömande”. Ett annat sätt som pedagogen 

kunde se effekterna var genom att eleverna som läste för bokhunden, fick göra en PowerPoint-

presentation och visa för resten av klassen. Detta medförde att ”eleverna vågade läsa högt för sina 

klasskamrater och även senare kontinuerligt deltog i de mindre läsgrupperna.” Hen påpekar att 

”eleverna fick tilltro till sina muntliga framställningar genom bokhunden”, detta på grund av att de 

andra eleverna (som inte gick till bokhunden) var nyfikna på arbetet och vill höra om det. Eleverna 

som inte fick läsa för bokhunden, uppmanades av pedagogen att läsa för sina husdjur hemma och 

några av dessa tyckte att det “hade varit en mysig stund att göra läsläxan för husdjuret.” 

   Eleverna började även läsa ”mer med inlevelse och vågade använda olika röster för karaktärerna 

i böckerna.” Bokhunden blev en ”bro, anpassad till dem, in i läsvärlden”. Pedagogen har även tagit 

del av elevernas upplevelser, vilka var att de kände att ”hunden verkligen lyssnade på deras läsning” 
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och att man kände sig trygg. En orsak till detta är att bokhunden upplevdes som en ”aktiv lyssnare 

och dömer inte elever om hen råkar läsa fel” och att hundens päls har en ”lugnande inverkan och 

eleven kan klappa hunden medan hen läser”. Ett resultat av detta var att eleverna ”upplevdes som 

mer harmoniska och ha [hade] en god självkänsla efter att det startat med att läsa för bokhunden”. 

   En nackdel som pedagogen såg var att några elever som sågs som lämpliga för att läsa för hunden, 

var hundrädda. Hen menar att de “behövde träna upp sin läshastighet lite mer enligt de 

screeningtester de gjort”, men att läshunden inte gick att ta hjälp av i detta fall. 

 

7.1.2 Pedagog B 

Pedagog B hade läst en hel del forskning kring läsning och blev på så sätt intresserad av att arbeta 

med läshundar. Hen intresserade sig framförallt av den verksamhet med läshundar som drivs i 

USA. Pedagog B tyckte det skulle vara roligt att få testa att arbeta med någonting annat än sitt 

dåtida yrke och valde därför att arbeta med läshundar. Både av intresse för hundar och läsning. 

   Under intervjun bads pedagog B att beskriva vilka effekter hen tyckte att läshunden gav. Hen 

svarade att eleverna: “blir lugna och vågar prova sin läsning som de inte gör i större sammanhang. 

De får en ökad ansvarskänsla, empati och respekt.” De får även en ökad självkänsla och självbild 

och ökar uppmärksamheten. Elever utvecklar större lust till skolarbete. Pedagogen beskriver hur 

eleverna får en bättre självkänsla och vågar mer i sin vardag, samt att de får en bättre läsutveckling 

och att de vill vara mer i skolan. Resultaten av läshunden beskriver pedagogen som bland annat att 

elever som “varit mycket autistiska och inte velat läsa alls varken i skolan, för föräldrar eller lärare” 

har velat läsa specifikt för pedagogen och hunden. Eleven blir glad av hunden och vill läsa för den 

och pedagogen. Eleverna brukar längta efter att få jobba med hunden. Hen beskriver även hur 

elevens inställning till sina klasskamrater påverkats och att eleven gärna vill leka med dem efter en 

lektion med läshunden. Pedagogen berättar också om hur “många utav de elever som har dyslexi 

har utvecklats från att ha kunnat läsa 8 minuter till att numera kunna ha en uthållighet på 30 minuter 

läsning med hjälp av hunden.” Hen berättar också att flera lärare sett att elevernas självkänsla 

stärkts. Pedagogen beskriver fler liknande effekter: 

“Ett argt (oftast elev med diagnos) barn kan komma in och ska jobba men vill inte det. Utan att 

man säger något trollas ilska bort och vi kan skratta och jobba och när eleven sedan går är den glad 

och som sagt det kan sitta i länge. Eleverna får ett lugn inombords som både syns och känns.” 

Även utvärderingar som pedagogen gjort har visat på att eleverna utvecklats inom läsning, en 

utveckling som bland annat föräldrar, elever och lärare också märkt. De har tyckt att barnens 

läsutveckling gått positivt framåt. Några barn menar att den bästa dagen i veckan är att få komma 
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till hunden. De till och med längtar efter att få komma dit och jobba. Elever som tidigare varit tysta 

i sina grupper börjar prata och blir mer självsäkra med hunden. 

   Den enda nackdelen som pedagogen såg med att använda läshund i skolan var att allergi kan vara 

ett problem, men ger ingen mer kommentar på frågan om detta. 

 

7.1.3 Pedagog C 

I och med att pedagog C genomgick en vårdhundsutbildning fick även hen kontakt med läshundar 

och valde att gå pedagoghundsutbildningen och läshundsutbildningen. I nuläget arbetar pedagogen 

med läshundar, framför allt med elever med svårigheter för läsandet och gör detta genom att driva 

ett eget företag. 

    Pedagog C beskriver effekterna av läshunden som många. Dels är det motivationen som ökar 

och viljan att arbeta och vilja göra saker. Hen nämner också att eleverna som läste för läshunden 

inte ville sluta läsa, utan att de läste gärna vidare och fick därför mer träning. Pedagogen menar att 

om det är något man tycker är roligt, så lär man sig mer också. Hen understryker att det “hela tiden 

var lustbetonad [lustbetonat] [...] det kändes aldrig jobbigt” för eleverna när de läste för hunden. 

Undersökningar som pedagogen genomfört på läsförmågan visade att alla elever som deltagit hade 

utvecklats. Pedagog C hade en uppfattning att föräldrar märkte att läshunden har hjälpt sitt barn. 

Alla barnen visade att de ville fortsätta läsa efter att de hade läst för hunden. Lärarna märkte också 

av detta. Även elever som haft svårt att ta sig till lektionerna har haft 100% närvaro med pedagogen 

och läshundarna. Förutom läsningen skrevs det även meddelanden av eleverna, som tidigare inte 

har velat hållit i en penna, som de lämnade över till hunden. Pedagogen menar att eleven kan ha 

valt att göra detta för att det skedde på ett roligare sätt. Hen ger även ett exempel på en elevs 

utvärdering. Denna utvärdering görs genom att eleven får visa ett visst kort med en specifik färg 

efter lektionen. Om färgen på kortet är röd betydde detta att eleven känt ilska eller skam under 

lektionen. Blå innebär nyfikenhet och viljan att jobba och komma vidare. Grön innebär att eleven 

är lugn och tillfreds.  

“[...] Och den här eleven har aldrig sagt att [hen] är röd. Och ofta blå om [hen] kommer igång och 

jobbar och är på det och alltid grön också. [Hen] är alltid lugn och glad, ja. Och det tycker jag säger 

mycket hur det är.” 

Barn som fått tillbringa tid med pedagogen och läshunden i bibliotek har även visat på att de vill 

läsa för hunden igen genom att skynda sig att boka in ännu ett besök med läshunden så att de kan 

få komma tillbaka och läsa. Pedagogen nämner även att det uppstår ett känslomässigt band mellan 

eleven och hunden när eleven läser om något känslosamt: “då kommer de [hundarna] genast och 

vill vara nära och känna av den där känslan som eleven har”. En elev som haft det svårt med 
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läsningen på grund av dyslexi har efter läshundens stöd hittat egna verktyg till att underlätta 

läsandet. Pedagogen beskriver detta som: “men att få läsa för Mitzy [hunden], det gjorde 

underverk.” 

   En nackdel med att använda läshundar i skolan, som kan tolkas som en önskan, är att det finns 

för få utbildade menar pedagogen. En fara med detta menar pedagogen är att ta in hundar utan 

utbildning, vilket kan vara en fara för elever då de inte uppfyller samma krav som en utbildad hund 

menar hen. Eleverna kan råka ut för olyckor då hunden exempelvis kan bita eller riva eleverna. 

Pedagog C nämner dock att hen själv inte upplevt några nackdelar med läshund i skolan. 

 

7.1.4 Pedagog D 

För pedagog D väcktes idén till att ta med en hund till skolan tack vare några ”jobbiga grabbar i 

klassen”. Under en utflykt såg hen direkt hur elevernas beteende ändrades helt vid hundens närvaro. 

Pedagogen har arbetat med elever med NPF och menar: “att det kan vara svårt att sitta still, [...] 

hålla fokus, [...] svårt att [...] vilja visa att man faktiskt kan läsa”. Pedagogen menar att hunden 

märker när eleverna har svårt att sitta still och kan då peta till eleven med tassen, vilket gör att 

eleverna får ett lugn i läsningen. Eleven får gosa med hunden och på så vis orka fortsätta läsa. Även 

elever som inte kan vara i klassrum, för att de bland annat kan vara utåtagerande, kan sitta och läsa 

med hunden utan problem. 

   Det har även gjort att eleverna är koncentrerade och det syns även på motivationen menar 

pedagog D. Det största resultatet som pedagogen tycker syns är på beteendet och menar att 

beteendet ”stärker självförtroendet, det ökar motivationen och det skapar då ett intresse för att 

hitta böcker och bli fångad av bokens innehåll”. Hen liknar detta som en kedja av effekter för 

läsningen/läsupplevelsen. Pedagogen menar att beteendet ändras, vilket stärker självförtroendet, 

ökar i sin tur motivationen och skapar ett intresse. Självförtroendet syns även när eleven går tillbaka 

till klassrummet för att arbeta med annat. Med hjälp av pedagoghunden Chelsea har pedagogen 

kunnat se resultat som att elevernas måenden har förbättrats, vilket hen menar: ”med bättre mående 

så får man […] ett större lugn, en […] högre motivation”. Fortsättningsvis menar pedagogen att 

måendet även har påverkat självförtroendet, vilket efter en lässtund med hunden har förbättrats 

och tagits med in i klassrummet (då arbetet med hunden har gjorts på annan plats). 

   Pedagogen nämner ett exempel med en elev som har varit i slagsmål på rasten, som kommer in 

till pedagogen och hunden efter och beskriver vad som sker. Med hjälp av ”Chelsea som får ner 

[…] ångesten […] ilskan på ett sätt som jag aldrig skulle kunna få ner” kan hunden ses som ett 

verktyg i skolan. Anledningen till att pedagogen valde att använda hunden som verktyg är för att: 

“det är mitt absolut bästa specialpedagogiska verktyg: […] min hund”. 
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   Pedagogen menar att “hunden ställer inga krav” och pekar på att skolan idag har många elever 

som är känsliga för krav. Hunden blir ett hjälpmedel för att pedagogen ska kunna “skapa situationer 

så att inlärningen ökar drastiskt hos eleven”. Hunden är mycket följsam menar pedagogen, då den 

väntar in eleven. När pedagogen vågar backa och låta hunden visa vad som behövs göras, menar 

pedagogen är stunden “då det blir bra”. När eleven börjar läsa för hunden och pedagogen upplevs 

det som att eleven inte lägger märke till att hen sitter med, vilket pedagogen menar är fascinerande 

att se. 

   Pedagogen nämner att för många elever är det svårt att kunna se den röda tråden i texten, dra 

slutsatser eller att kunna sammanfatta en text vilket hen kan sticka in frågor om, till exempel: ”vad 

betyder det ordet?” eller ”vad tycker du om det?” och då får man igång ett boksamtal med hjälp av 

hunden. Med hjälp av hunden öppnar det upp för pedagogen att ställa frågor som dessa, då det 

utan hunden kanske inte hade gått att diskutera. 

   När pedagogen ombeds nämna vilka fördelar som finns med att arbeta med en pedagoghund, 

menar hen att elevens måluppfyllelse ökar. Angående hur pedagogen har sett effekterna, 

återkommer hen till elevernas självförtroende och intresse som har skapats, men även att eleven 

själv är medveten om vad den klarar av, exempelvis att sitta och läsa i 10 minuter. En fördel för 

pedagogen är att hunden fungerar som en bro för att nå fram till eleven, som pedagogen inte hade 

kunnat göra på egen hand. Hen menar att det finns andra sätt för elever att lära sig på, men påpekar 

att med hunden går det mycket fortare och lättare att hitta denna bro. Utan hunden hade 

relationsbyggandet gått långsammare. 

   En nackdel som pedagogen nämner för eleverna är att det kan vara svårt att säga hejdå till hunden, 

om man till exempel kommer till en gymnasieskola där hunden inte får vara. Hen menar också att 

”man kanske inte kan ha hunden med sig i alla situationer i klassrummet när man läser” och att 

eleverna inte kan ”komma till hunden varje dag”. Detta kan ha en negativ inverkan på eleverna. 

 

7.2 Analys av resultatet 

I den här delen lyfts de centrala delar av intervjuerna fram kopplat till våra teoretiska 

utgångspunkter. En av dessa var Decis och Ryans (2000, s. 70) intrinsic motivation, med fokus på 

den medfödda motivationen som drivs av nyfikenhet, jakten på utmaning och utforskande. Den 

andra teoretiska utgångspunkten var Bråtens (2008, s. 76) läsmotivation, som byggs upp av 

nyfikenhet, engagemang, utmaning och frivillighet. I följande delar presenteras analysen av 

resultatet. Analysen är uppdelad i fem delar. De fyra första delarna handlar om analysen av 

pedagogernas intervjusvar. Den sista delen sammanfattar analysen av resultatet. 
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7.2.1 Pedagog A 

Pedagog A berättade att det fanns elever som tidigare hade talängslan, men som med hunden kunde 

läsa mer. Detta kan ha varit på grund av att hunden bara lyssnade och inte dömde eleverna genom 

att rätta fel. Trots att eleverna tidigare inte hade vågat läsa högt, utmanade de sina förmågor och 

testade möjligheten att utveckla dessa, vilket Deci och Ryan (2000, s. 70) menar är ett kännetecken 

på intrinsic motivation. Hunden kan vid första anblick ses som en extrinsic motivation då det är en 

yttre faktor, men den påverkar elevens inre motivation. En anledning till att hunden fungerar som 

en hjälp till inre motivation snarare än en yttre motivation, är för att eleverna såg fram emot stunden 

att läsa för hunden och på det sättet visade ett intresse. Detta beskriver Deci och Ryan (ibid., ss. 

71–72) som något som inte har med extrinsic motivation att göra, då det inte är för långsiktiga 

planer. Det hör då till intrinsic motivation. Ett intresse visas för stunden, vilket pedagogen kunde 

se före och efter lässtunden att eleverna hade. Både eleverna som läste för hunden och de som inte 

läste för hunden, visade en nyfikenhet för aktiviteten, vilket Bråten (2008, s. 76) menar är en 

egenskap för att det finns en inre motivation. 

   Eleverna som inte läste för hunden fick berättat för sig om hur upplevelsen var genom 

elevgruppen som deltog, vilket väckte en nyfikenhet och intresse hos dem. Pedagogen berättade 

även att hen uppmanade eleverna som inte läste för bokhunden att läsa för ett husdjur hemma, 

vilket några elever gjorde och de menade att det hade varit en mysig stund. Bråten (2008, s. 76) 

menar att om en elev läser för att den har lust att göra det, finns det en inre motivation för läsning. 

Genom att läsa för ett husdjur, frivilligt, fick även eleverna som var nyfikna på aktiviteten 

möjligheten att testa. Att det skedde frivilligt menar även Bråten (ibid.) är ett kännetecken för inre 

motivation. 

   Bokhunden fungerade som en bro (anpassad till eleverna) in i läsvärlden, menade pedagog A, 

vilket kan ha öppnat möjligheten för att välja mer utmanande böcker och det menar Bråten (2008, 

s. 76) också är ett bevis på att det finns en inre motivation som eleverna styrs av. 

   Pedagogen menade också att hen kunde se att de deltagande eleverna hade ökat sin självsäkerhet, 

vilket även eleverna själva upplevde då de vågade genomföra muntliga framställningar inför resten 

av klassen. Deci och Ryan (2000, s. 69) menar att om man styrs av intrinsic motivation visar 

personen större självsäkerhet, vilket eleverna gjorde genom att våga läsa högt och berätta om 

bokhunden inför klassen. 

   Eleverna fick även känna en tillhörighet med bokhunden, då de var utvalda för att läsa för 

hunden. Att känna tillhörighet är ett steg för att utveckla sin intrinsic motivation (Deci, Ryan, 2000, 

s. 68). De kan även ha känt en självständighet då de fick berätta om upplevelsen att läsa för en 

hund och känna sig stolta över att vara den som återberättade om något ”nytt och spännande”. 
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Lektionen blev mer på elevens villkor genom att de fick välja bok, dela med sig av sina erfarenheter 

för klasskamraterna och känna sig hörd. Att känna självständighet är även en bidragande faktor till 

utvecklingen av intrinsic motivation (ibid.). 

   Resultaten av arbetet med bokhunden syntes även på elevernas läsinlärning, då flera hade gjort 

stora framsteg. Pedagogen ger exempel på att eleverna hade gått från att kunna läsa enstaka ord till 

att läsa kortare texter med inlevelse. Deci och Ryan (2000, s. 69) menar att om man följer intrinsic 

motivation presterar personen bättre, har större uthållighet och bättre självkänsla. Flera elever 

vågade välja ut en bok att läsa för hunden, vilket grundade sig i deras självkänsla. 

   Hunden gav en trygghet för eleverna som läste för den, då eleverna kunde klappa hunden medan 

de läste och att den mjuka pälsen hade en lugnande inverkan. Efter att eleverna hade läst för hunden 

upplevdes de som mer harmoniska. En tolkning av detta är att eleverna skapade ett positivt minne 

från lässtunderna och att det kunde ligga som grund för framtida uppgifter. För att utveckla sin 

läsmotivation måste eleven ha goda förväntningar på att kunna klara av en uppgift (Bråten, 2008, 

ss. 75–76). Om eleven har positiva minnen från lässtunden med hunden, kan det återspeglas i 

framtida situationer utan läshunden. 

 

7.2.2 Pedagog B 

Pedagog B vittnar om hur elevernas intresse har ökat. Inte enbart för läsningen utan även till 

skolarbetet och att befinna sig på plats i skolan. Exempelvis har flera elever berättat för pedagogen 

att den bästa dagen på veckan är när de får läsa med läshunden. De berättar även hur de vill komma 

till lässtunden och jobba. Eleverna känner också en stor glädje efter att ha läst med hunden. 

Exempelvis har de elever som till en början av lektionen känt ilska eller aggressivitet känt en större 

glädje mot lektionens slut och även efteråt. Deci och Ryan (2000, s. 69) nämner hur intresse och 

glädje finns hos de som styrs av intrinsic motivation. Detta visar att eleverna har en intrinsic 

motivation, men når den bättre med hjälp av läshunden och pedagogen som ett verktyg. 

   Pedagogen berättar hur elevernas lust till att utföra skolarbetet har ökat. De vill läsa för hunden 

och pedagogen, samt att de längtar efter nästkommande läslektioner. Bråten (2008, s. 76) definierar 

den inre motivationen bland annat genom nyfikenhet och engagemang, något som eleverna visar 

att de har. Pedagogen vittnar även om att med bland annat utvärderingar som underlag har det 

visat sig att elevernas läsning har utvecklats, något som märkts av både elever, föräldrar och andra 

lärare. Elever som tidigare inte har velat läsa för varken lärare eller föräldrar har visat att de gärna 

läser för hunden och pedagogen. Det går alltså att tolka detta som att deras nyfikenhet för läsningen 

har ökat. Eleverna får vara med läshunden och pedagogen i en miljö där hen trivs och antagligen 

upplever som trygg. Ett exempel är att pedagogen märkt hur eleverna kan skratta och vara glada 
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tillsammans med hunden. De får en större glädje och slappnar lättare av under läsningen. Det finns 

en självsäkerhet hos eleverna enligt pedagog B. Hen berättar om att de får en ökad självkänsla och 

bättre självbild och vågar pröva sin egen läsning, deras ansvarskänsla ökar. Eleverna beskrivs våga 

mer i sin vardag och vågar leka med klasskamrater efter att ha läst med hunden. De elever som kan 

ha svårt att tala och varit tysta kan ha börjat prata mer med hunden och visat tecken på 

självsäkerhet. Allt det här skulle kunna tyda på en känsla av tillhörighet och självständighet som 

Deci och Ryan beskriver som två av komponenterna till SDT (2000, s. 68). 

   En annan komponent handlar om elevernas kompetens (Deci, Ryan, 2000, s. 68). Enligt pedagog 

B har eleverna fått en ökad prestationsförmåga och gör detta genom att exempelvis utforska sina 

förmågor inom läsningen och testa sig fram. De upplevs få en bättre läsutveckling som inte enbart 

märkts genom utvärderingar, utan också från pedagogens egna observationer. Exempelvis har 

elever med dyslexi fått en ökad läsning från 8 minuter till 30 minuter. Det märks alltså att elevernas 

uthållighet ökat i takt med läsningen med en läshund. Detta menar Deci och Ryan (ibid., s. 69) är 

ett resultat av att personen i fråga har drivits av intrinsic motivation. 

 

7.2.3 Pedagog C 

Pedagog C menar själv att hen har sett att motivationen hos eleverna har ökat efter projektet med 

läshunden. Det har synts genom att eleverna ville arbeta och göra saker, vilket indikerar att 

läshunden har varit den bidragande faktorn till detta. Pedagogen vittnar om att flera av eleverna 

innan projektet hade hög frånvaro men med hjälp av läshunden hade de alltid 100% närvaro vid 

lässtunderna. En tolkning av detta är att dessa elever har förbättrat sin uthållighet, då hunden gjorde 

att eleverna ville fortsätta arbeta och komma till skolan. Om en människa agerar efter intrinsic 

motivation, kan en påföljd bli att uthålligheten förbättras (Deci, Ryan, 2000, s. 69). 

   Enligt Decis och Ryans (2000, s. 69) definition på motivation kan det kännetecknas som en 

drivkraft som för människan framåt. Läshunden har i detta fall fungerat som en drivkraft, då 

eleverna har visat ett starkt intresse för att arbeta med hunden. Detta har även synts på efterfrågan 

på att boka in nya besök hos läshunden menar pedagogen. 

   Utöver läsningen delar pedagogen även med sig om att flera elever som tidigare inte har velat 

hålla i en penna har med hjälp av hunden velat skriva meddelanden på papper. Det visar på ett 

intresse och engagemang från elevernas sida, som är betydande för att främja den inre motivationen 

(Bråten, 2008, s. 76). Eftersom eleverna gjorde något som de tidigare inte har velat göra, visar det 

även på att eleverna utmanade sig själva genom att frivilligt ta del av uppgiften. Bråten (ibid.) menar 

att utmaning och frivillighet är centrala delar för att nå resultat inom den inre motivationen. 

Pedagogen menar att det alltid var lustbetonat och aldrig jobbigt, vilket märktes på eleverna som 
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tyckte det var roligt att genomföra och eleverna kände inte samma ”måsten.” Detta kan även gå att 

koppla till Bråtens (ibid., 77) senare komponent om bemästrandemål för läsmotivationen. Han 

menar att om eleven har som mål att förbättra sina färdigheter snarare än att bli ”duktig” på något, 

har eleven en inre motivation då den ser läsningen som ett lärande. Eleverna ville ogärna sluta läsa, 

utan fortsatte gärna för att det var roligt. 

   Förutom elevernas upplevelser syntes resultaten även på undersökningar som gjordes efter 

projektet, då alla elever som läste för hunden hade utvecklats enligt pedagog C. Eleverna hade fått 

bättre resultat och alltså förbättrat sina prestationsmöjligheter, vilket är en konsekvens av att 

eleverna drivs av intrinsic motivation (Deci, Ryan, 2000, s. 69). 

   Pedagogen vittnar även om att det har skapats ett känslomässigt band mellan hunden och 

eleverna vid tillfällen där det eleven har läst har varit känslosamt. Hunden har då sökt sig till eleven 

för att få vara delaktig i vad eleven känner, vilket kan tolkas som att det öppnar upp möjligheten 

för eleven att känna sig trygg i hundens närvaro. Trygghet kan bidra till att eleven kopplar 

lässtunden till positiva minnen och kan på så sätt bli motiverad att återvända till lektionen. 

 

7.2.4 Pedagog D 

Pedagog D har berättat om att läsa för en pedagoghund hjälper eleverna att ändra sitt beteende. 

Med detta menar hen att om beteendet ändras så stärks även självförtroendet, motivationen ökar 

och att eleven finner ett intresse för böcker. Det går hand i hand med hur Deci och Ryan (2000, s. 

69) beskriver intrinsic motivation, då det innehåller intresse och självsäkerhet. Ett resultat som 

pedagogen kunde se var att eleverna själva såg vad som hade förbättrats, bland annat att de kunde 

prestera bättre genom att läsa en längre tid. I och med att eleverna ökade sina prestationsmöjligheter 

kan det tolkas som att eleverna handlade efter deras intrinsic motivation (Deci, Ryan, 2000, s. 69). 

En annan tolkning av detta är att eleverna kan känna en större självständighet eftersom att de 

klarade av att läsa längre, vilket också är att agera utifrån intrinsic motivation (ibid.). 

   En fördel med att läsa för en pedagoghund menar pedagog D är att eleverna ökar sin 

måluppfyllelse och det kan kopplas till elevernas kompetens som utforskas och utökas. Vidare 

menade även pedagogen att inlärningen ökade drastiskt med hjälp av hunden, vilket även påverkade 

elevernas kompetens. Deci och Ryan (2000, s. 68) menar att en persons intrinsic motivation ökar 

om kompetensen utvecklas, vilket eleverna gjorde med stöd av hunden. 

   Pedagogen menade att måendet var det viktigaste resultaten hen kunde se hos eleverna, då många 

elever tidigare hade mått dåligt av olika anledningar men som med hjälp av hunden mådde bättre. 

Detta smittade även av sig på andra lektioner efter lässtunderna. En tolkning av detta är att eleverna 

kände en glädje av att ha hunden i sin närvaro, vilket kan kopplas till att personer som följer intrinsic 
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motivation även upplevs och känner sig glada (Deci, Ryan, 2000, s. 69). Det går även att tolka 

elevernas mående som att de visade ett engagemang när de fick läsa för hunden. Bråten (2008, s. 

76) menar att inre motivation består av engagemang, vilket eleverna kan ha visat då det fanns elever 

som ändrade sitt beteende och upplevdes som glada när de kom in till pedagogen och hunden för 

att läsa. Pedagogen berättar också om hur eleven upplevdes som så pass uppslukad av läsningen 

att hen inte märkte av att pedagogen var i rummet. Detta går att koppla ihop med Bråten (ibid., s. 

77) som menar att en av komponenterna till läsmotivation är bemästrandemål. Eleven fann 

läsningen så pass rolig och givande att hen inte ville sluta läsa. 

 

7.3 Sammanfattning av analys 

Resultatet av intervjuerna visar att alla deltagare i studien har märkt en skillnad på elevers 

motivation efter att de fått läsa med en läshund. Pedagogernas uppfattningar är att läsmotivationen 

ökat och gynnat elevernas läsinlärning. 

   Generellt antyder intervjuerna att pedagogerna A, B, C och D sett hur läshunden påverkat 

elevernas motivation genom att bilda ett intresse för läsning. Alla vittnar om hur lusten till att läsa 

har ökat för eleverna. Läshundarna har fått eleverna att vilja och kunna läsa mer, men det är tack 

vare elevernas egna nyfikenhet och lust som har fått dem att delta i lektioner med läshunden. Utan 

elevernas intrinsic motivation (se Deci & Ryan, 2000) skulle intresset för läshunden inte finnas där 

och i sin tur inte kunna hjälpa eleverna på vägen i lärandet. Det går alltså att öka elevers intresse 

för skolarbete genom att använda sig av motivationsfaktorer som väcker deras intrinsic motivation. 

Analysen visar att pedagogerna märkt en annorlunda inställning hos eleverna före och efter de kom 

i kontakt med läshunden och att det bland annat kan bero på elevernas nyfikenhet. Denna 

förändrade inställning har även märkts av föräldrar, lärare och andra på skolan. Elevernas 

nyfikenhet för läsning har ökat, precis som deras intresse för skolan. Elevernas känsla av tillhörighet 

har blivit större, både när det handlar om att känna sig sedd av hunden eller sina klasskamrater. 

Alla pedagoger är överens om att läshunden har bidragit positivt till elevernas läsutveckling, samt 

att det finns en skillnad mellan då eleven läst för pedagog jämfört med en läshund. Genom att 

fungera som en motivator och ett hjälpande verktyg har läshundarna och pedagogerna tillsammans 

öppnat upp en ökning av elevernas intrinsic motivation, men att det är eleverna själva som haft 

denna motivation inom sig. Alla pedagoger vittnar om elever som bland annat genom nyfikenhet 

och engagemang fått en ökad inre motivation (se Bråten, 2008). Det finns också de elever vars 

mående tycks ha blivit förbättrat genom läsningen. Några pedagoger menar även själva att elevernas 

motivation har ökat med hjälp av läshunden.  

 



 

41 

8. Diskussion 

I diskussionen tas resultatet upp i kontrast med tidigare forskning. Resultatet diskuteras genom 

tolkningar och koppling till relevant forskning. Diskussion om framtida forskning och 

användningen av läshundar i skolan lyfts också fram mot slutet av detta kapitel. I diskussionsdelen 

är det resultatet och analysen som står i fokus, genom att återkoppla till resultaten från tidigare 

kapitel och studier från kapitlet om tidigare forskning. 

 

8.1 Diskussion av resultatet 

I likhet med majoriteten av tidigare forskning visar denna studie hur elever som läst med hundar 

haft en positiv effekt på elevers läsande. Pedagoger vittnade om hur elevers motivation ökat i form 

av att deras nyfikenhet och intresse förbättrats. Till skillnad från tidigare forskning visar denna 

studie att resultatet är pedagogers upplevelser. Det är alltså människors erfarenheter av och åsikter 

om läshunden och eleven som varit centrala. 

   Denna studie visar att de intervjuade pedagogerna uppfattar läshundars effekter som positiva på 

elevernas motivation. Pedagogerna beskriver detta genom att berätta om elevernas engagemang, 

nyfikenhet, intresse och glädje över att få läsa med hundarna. Enligt läroplanen för grundskolan 

ska “Undervisningen [...] stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Lgr11, 2019, s. 257) 

och skolan “ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (ibid., s. 5). 

Det är möjligt att diskutera hur en läshund är ett verktyg för detta.   Studiens resultat kan vara en 

påverkan av att deltagarna har läshundar som arbetsfält. Vi kan se att vi har fått ett enhälligt positivt 

besvarande från pedagogerna, vi behöver dock belysa att resultatet kan bli missvisande då det ligger 

ett egenintresse i frågan. Vi har fått tydliga exempel på positiva effekter, vilket kan vara påverkat 

utifrån att pedagogerna väljer att bara lyfta dessa effekter. Trots detta överensstämmer 

pedagogernas uppfattningar med vad tidigare forskning har visat, vilket gör att användningen av 

läshundar bekräftas. 

  Vår studie bekräftar resultat av tidigare forskning (Canelo, 2020; Ehriander och Bergh Nestlog, 

2018; Friesen, 2012; Karlsson, 2015; Kropp & Shupp, 2017; Töllner, 2015) då de poängterar även 

liknande resultat. Exempelvis pekar Ehriander och Bergh Nestlog (2018) på att hunden ökat 

barnets tilltro till sig själv som läsare (ibid., s. 548). Pedagog A och B tycker sig exempelvis kunna 

se ett liknande resultat då de menar att eleverna tycks vara mer säkra på sig själva. Även Canelo 

(2020) menar att resultatet av sin studie var bland annat att majoriteten av eleverna fick större 

självtillit och ökad tro på sin läsning (ibid., s. 106). Alla pedagoger talar om hur de märkt att eleverna 

påverkats av hundarna på ett positivt sätt som lyft elevernas läsning. Detta kan även jämföras med 

Kropp och Shupps (2017) resultat i sin studie som tyder på att majoriteten av den tidigare forskning 
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de undersökte pekade på hur hundar i klassrummet hade generellt positiva effekter, så som att 

eleverna fått en positiv inställning till läsningen. De nämner även hur majoriteten av eleverna fått 

en positiv inställning till skolan (ibid., ss. 4 - 5) vilket kan jämföras med svaret från pedagog C då 

hen nämner hur elevernas närvaro ökade sedan de började läsa för en hund. Även pedagog B 

nämner hur eleverna vill vara mer i skolan än tiden innan läshunden. Karlssons (2015) resultat går 

även att jämföra med Kropp och Shupp (2017) då hennes magisteruppsats visade att tidigare 

uppsatser och internationell forskning var överens om att läshundar kan motivera elever till att läsa, 

då hunden har möjlighet att stötta eleven (Karlsson, 2015, s. 20). Även Töllner (2015, ss. 12–14) 

menar att relevanta enkäter i sin studie pekar på att eleverna fått ett ökat intresse för läsning med 

hjälp av läshunden. Friesen (2012, s. 174) menar att elever som varit omotiverade eller haft svårt 

för att läsa fick högläsning med hunden som sin favoritstund på dagen. Detta kan jämföras med 

svaret från pedagog B som menar att eleverna berättat för pedagogen hur den bästa dagen i veckan 

är den dag de får läsa med hunden.  

   Det är viktigt att poängtera att denna studies tolkning gjorts utifrån Deci och Ryans (2000) 

definition av SDT, samt Bråtens (2008) definition av inre motivation. Det är deras beskrivningar av 

motivation som hjälpt att tolka pedagogernas svar. Visserligen nämnde pedagog C och D ordagrant 

att motivationen ökade, men detta gjorde inte alla pedagoger. Om studien exempelvis utgått från 

andra teoretiska utgångspunkter är det inte säkert att resultaten blivit desamma. Det är också viktigt 

att komma ihåg att det var fyra pedagoger som deltog i intervjuerna. För att få ett bredare perspektiv 

behövs det göras fler intervjuer, varpå resultatet i så fall kan visa annorlunda. Pedagogerna som 

deltog i studien hade alla en bred erfarenhet av läshundar och var själva mycket insatta i ämnet.  

   Pedagogerna deltog även under elevernas lässtunder med hunden och kunde se resultatet av 

läsningen. Deltagarnas svar skulle möjligtvis sett annorlunda ut om pedagogerna haft mindre 

erfarenhet av hundar, till exempel att pedagogen inte var närvarande under lässtunderna med 

hunden. Det är dessutom svårt att generalisera studiens resultat då det var få deltagare. Det hade 

exempelvis kunnat underlätta att intervjua ett mycket större urval av pedagoger. Eftersom 

läshundar dock är relativt nya i Sverige och det var svårt att få tag i deltagare som ville delta, var 

det svårt för denna studie att få ett större antal deltagare. En framtida studie som har tillgång till 

mer material och pedagoger att använda sig av kan däremot ha en bredare möjlighet att genomföra 

fler intervjuer. Fördelen med få deltagare är att det har funnits en möjlighet att analysen av 

materialet har kunnat genomföras på en mer djupgående nivå. 

  Något annat som är värt att nämna är hur denna studie fokuserat på hundar i grundskolan. Vårt 

resultat är därför inte generaliserbart när det gäller alla elever då studien fokuserat på grundskolan, 

främst F-3. 
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   Tidigare forskning (Canelo, 2020; Ehriander, 2016; Friesen, 2012; Töllner, 2015) har varit 

bredare, antingen genom fler elever i studien eller fler pedagoger, vilket har gjort deras resultat mer 

generaliserbara. Däremot gäller detta inte all tidigare forskning. Ehriander och Bergh Nestlog 

(2018) utförde exempelvis sin studie på ett barn som var deras deltagare.  Tidigare forskning har 

även haft möjlighet till att utföra större och bredare projekt. Detta genom forskarnas möjligheter 

att göra etnografiska forskningsansatser, genom exempelvis långa och detaljerade 

klassrumsobservationer, med elever där de även haft tillgång till en läshund. Huvudsyftet i denna 

studie var dock att undersöka pedagogers uppfattningar, men observationer av exempelvis 

pedagoger, elever eller läshundar hade kunnat bidra ytterligare i denna studie. Författarna till 

tidigare forskning har även haft möjligheten att göra sina studier på en högre och mer avancerad 

nivå då de haft mer resurser.  

   Precis som den tidigare forskningen i både Sverige och andra delar av världen visat verkar elever 

utvecklas positivt i sitt läsande med läshundar. Oavsett om det är pedagogers uppfattningar eller 

vetenskapliga insamlade fakta som visat detta är det fortfarande liknande resultat. Det är dock få 

studier som tidigare undersökt pedagogers uppfattningar om läshundens påverkan på elevers 

motivation. Det går därför inte helt och hållet att jämföra denna studie med en annan vars syfte 

var att undersöka själva effekterna på eleverna. 

 

8.2 Diskussion inför framtiden  

Eftersom att resultatet ändå visar att pedagoger uppfattar läshundars påverkan på elever som 

positiv, kan det vara relevant för exempelvis framtida skolor att ha detta i åtanke. Det kan innebära 

att fler undersökningar i Sverige görs om läshundar och att det blir ett bredare hjälpverktyg än vad 

det är idag. Det kan också vara viktigt för exempelvis rektorer att överväga möjligheten att ha en 

läshund på skolan och för framtida pedagoger att överväga möjligheten att lära ut läsning med hjälp 

av en hund. För skolor kan det även innebära att det görs mer forskning inom området som kan 

komma att påverka personalen och eleverna på skolan. Om mer forskning bedrivs inom området 

samt att behovet av läshundar blir större, kan skolan behöva tänka om när det gäller på vilket sätt 

man ska bedriva delar av framtida undervisning. Detta kan även komma att påverka framtida 

pedagoger och framtida pedagogiska utbildningar.  

   Det kan vara relevant att dessutom forska om läshundens eventuella nackdelar och hur de 

påverkar eleverna, lärarna och skolan kortsiktigt men även långsiktigt. I denna studie tillfrågades 

även pedagogerna efter vilka nackdelar de såg med att använda en läshund i skolan. Allergier är ett 

stort problem men också att det är svårt att få skolor att våga testa att ta in en hund på skolan, då 

det är en lång organisatorisk process att gå och det finns för lite forskning om det. En pedagog 
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menade att en nackdel var att eleverna som har läst för en hund kan ha svårt att säga hejdå till 

hunden, när hen byter skola till exempel. 

   I tidigare forskning gav Friesen (2012, ss. 195–196) förslag på att det skulle kunna göras 

forskning om hur läshundar kan bygga en social bro mellan elevers och vuxnas relation till varandra. 

Två av pedagogerna uttryckte i denna studie att hunden fungerat som en bro mellan eleven och 

pedagogen i fråga. Hen menade att hunden underlättade för att det gick fortare och lättare att bygga 

relationen till eleven. Med detta i åtanke kan det vara intressant att fortsätta forska om ämnet. 

För att få en mer djupgående inblick av hur pedagoger uppfattar hundens effekt på eleven, samt 

att kunna bidra till mer kunskap om ämnet, behövs mer forskning på området. Exempelvis att det 

görs en liknande studie med fler intervjuer, eller att man gör observationer av stunder när eleverna 

är tillsammans med hundar i skolan. Det kan vara en god idé att undersöka hur kunskap om 

läshundar tas upp i dagens samhälle, i exempelvis pedagogiska utbildningar och i media, och vad 

det kan ha för påverkan på elevers läsande i framtiden. Det kan också vara relevant att undersöka 

hur läshundar påverkar eleverna jämfört med ett vanligt husdjur och hur detta i så fall skulle kunna 

vara relevant för framtida pedagoger. Alternativt att man jämför läshundar som verktyg med andra 

vanliga läsverktyg i Sverige och ser vilket resultat det ger. Det kan också vara relevant att undersöka 

läshundars påverkan på elever i olika årskurser. 

   Författarna Nestlog Berg och Ehriander (2018, s. 549) gav förslag på att det kan genomföras mer 

forskning på hur läshunden kan skapa engagemang, uppmärksamhet och attityder vid högläsning. 

I Sverige finns en bred möjlighet att forska om läshundar då det knappt finns någon tidigare 

forskning kopplad till ämnet. Särskilt med tanke på att tidigare internationell forskning visar 

positiva effekter av läshundar, känns det relevant för Sverige att forska mer och lära sig mer om 

området. En annan möjlighet för framtida forskning är att utforska mer om läshundars effekter på 

alla elever. Alla elever, inte bara elever med behov av särskilt stöd eller extra anpassning, behöver 

utvecklas i sitt läsande. Då pedagoger vittnar om hur elevernas mående blivit bättre i hundarnas 

närvaro kan det också vara relevant att forska vidare på hundars effekter på elevers psykiska och 

mentala hälsa. 

Den översikt som går att få av resultatet i denna studie är att många pedagoger upplever eleverna 

som mer engagerade och visar en positiv attityd till att läsa högt, med hjälp av läshunden. Vid en 

större studie, som utförs på en högre nivå, finns det möjlighet till att detta visas i större utsträckning 

och att läshundar därför kan ses som ett alternativt redskap i skolan.  
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9. Konklusion 

I detta kapitel sammanfattas studiens upptäckter och undersöker hur framtida forskning om 

läshundar skulle kunna se ut och vad detta skulle kunna innebära för skolans värld. 

   Denna studie visar på att de pedagoger som deltagit i intervjuerna har uppfattat läshundens effekt 

på elevernas motivation genom elevernas beteende, stämningen i rummet och den stigande 

läsutvecklingen för eleverna. Alla deltagare beskriver hundens effekter som något positivt på 

eleverna och poängterar hur eleverna mått bättre av att läsa för en hund. Med utgångspunkt i vad 

tidigare forskning har visat kan det gynna både vidare forskning och framtida skolan att utforska 

mer om hundens roll i skolan. Forskningen skulle kunna bidra att utveckla eller omforma 

läroplanen på det sätt att det hjälper eleverna att utvecklas inom läsning. Framtida forskning skulle 

även kunna visa i vilken sorts grad läsningen med en hund påverkar, jämfört med andra läsverktyg 

och hur samhället, framförallt skolan och pedagoger, behöver anpassa sig efter detta. 

   En bredare vidd av forskning om läshundar och hundar inom skolans verksamheter kan öppna 

upp fler dörrar till att få kunskaper om elevers läsande och på vilket sätt man ska uppmuntra till 

läsning. Det kan även ge en möjlighet att undersöka vilka fler djur eller faktorer som kan ha liknande 

effekter som en läshund. 

   Eftersom det var svårt att hitta tidigare forskning i Sverige om läshundar, och eftersom läshundar 

ännu inte är särskilt stort inom Sverige, finns det ett behov av framtida forskning om läshundar. 

Vår studie skulle kunna göras om men förbättras genom att exempelvis ha fler intervjudeltagare, 

alternativt att man undersöker fler effekter på eleverna och inte enbart utgår från deras motivation. 

Det kan också vara en idé att undersöka fler typer av människor med olika erfarenheter av 

läshundar. Det kan också vara viktigt att uppmärksamma läshundars fördelar respektive nackdelar 

och lyfta fram dem på ett tydligt sätt. Om det i framtiden visar sig att läshundar är en nödvändig 

resurs behöver man reflektera över möjligheterna samt vilka resurser och utbildningar som kan 

tänkas behöva.  

   Det är även fler pedagoger som deltagit i studien som har önskat att det borde finnas mer 

forskning i ämnet. Även en av pedagogerna menar att anledningen till att det finns få hundar ute i 

skolverksamheten är delvis på grund av att det finns för lite information och forskning om 

läshundar. Okunskap och osäkerhet kring ett ämne kan bidra med att det inte förekommer mer än 

vad det möjligtvis borde. 

   För att sammanfatta visar vår studie att pedagoger märker att elevers motivation ökar i läsandet 

med en hund, men för att få ett bredare perspektiv över läshundar som helhet behövs mer 

forskning. 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om en studie om läshundar 

Vi är 2 lärarstudenter som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Studien handlar om läshundar och vilka effekter de har på elevers läsning i årskurs F-3. Frågorna 

som ställs kommer att undersöka hur pedagoger uppfattar dessa effekter. Deltagandet i studien 

innebär en enskild intervju via telefon, mejl, videosamtal eller annan genomförbar metod där 

antingen en eller vi båda studenter kommer att närvara. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och 

kommer äga rum på distans. 

Intervjuer kommer att genomföras under april månad. Vi kommer att samla in data från 

intervjuerna kommer genom att spela in och transkribera dessa. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan 

ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (ventilering samt 

publicering i DiVA) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Om du går med på att delta i studien skriver ni under bifogad medgivandeblankett och skannar in 

eller fotar till vår mejl (se nedan för kontaktuppgifter). Om du har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

Studiens handledare: Eva-Lena Stål, doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

15 april, Uppsala 

Lina Fransson 

Tilda Nordenholm 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer handla om läshundar och vilka effekter de har på elevers läsning, kommer 

att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Tilda Nordenholm och Lina 

Fransson som går sjätte terminen på Grundla ̈rarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

● Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie 

 

● Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer 

att spelas in och transkriberas. 

 

● Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och na ̈r som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att studier inte utförs pa ̊ 

insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts 

 

 

● Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

Deltagarens namn: ……………………………………………………….…..   

Adress: ……………………………………………………………………..………..  

Telefon: …………………………………………………………………………….….  

Ort och datum: …................................................................................................................... 

Deltagarens underskrift: ………………………………………..………………………..        


