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Abstract 

This master´s thesis in Library and Information Science examines the experiences of children who read to a dog. 

The purpose of this thesis is to examine the interactions between the librarian, the readingdog-handler, the child-

ren and the dogs and what the benefits from the interactions might be. The aim is also to examine how the child-

ren express their literacy during the readingsessions and how to develop the readingsessions at a specific library. 

The author follows a reading dog project for seven weeks, in collaboration with a specific school and library. 

Action research was used as a research strategy, and since action research is done on the basis of practice, a coll-

laboration with the participating children, the librarian and the readingdog-handler was significant in this study.  
The theoretical framework concists of theory and concepts from the sociocultural theory developed by Ro-

ger Säljö, and human-animal studies with concepts from Donna Haraway. The method used to collecet data was 
qualitative interviews, participant observation, logbook and tutoring.  A total of 33 observations was collected, 
33 short interviews were conducted and 6 tutoring meetings. Also the author, readingdog-handler and the lib-
rarian kept a log for this seven week long readingdog project. A total of five third grade children participated in 
this study. 
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involved in planning and developing the readingdog-sessions. All of the children participating in this study had a 
positive experience of the readingsessions and felt that their readingskills improved by reading to a dog.  
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Inledning  

Min barndoms största sorg var när familjens hund Laban gick bort, sexton år 

gammal. Laban var gråsprängd i pälsen, trött och ganska blind, men han var en 

familjemedlem, vilken jag älskade på samma sätt som jag älskade min bror eller 

syster. Döden kom som en chock, iskall och oåterkallelig. Några år senare, när vi 

alla bearbetat sorgen, lyckades jag övertala mina föräldrar att skaffa en ny hund. 

Buffy, en blyg liten blandrastik, kom in i våra liv. Buffy blev min bästa vän och 

följeslagare, och hon följde mig från mellanstadiet till universitetet. Hennes tassar 

invigde min första lägenhet, och hennes närvaro var lika förväntad som min egen i 

de flesta sociala sammanhang. Buffy hade en fantastisk personlighet, och jag har 

aldrig, och kommer kanske aldrig, uppleva en djupare vänskap. Sorgen efter Buffy 

var lika plötslig och avgrundsdjup som den efter Laban, om möjligt ännu kallare 

och ensammare. Men jag kan också se allt vackert vänskapen med Buffy har givit 

mig, och hur mycket Buffy hjälpt mig under min uppväxt. Hur hon varit ett stöd, 

en motivator, en lyssnare. Hon har hjälpt mig att bli en mer empatisk människa, 

gett mig bättre självförtroende och oändligt mycket livsglädje.  

”Hunden – människans bästa vän” är ett talesätt som de flesta någon gång har 

hört. Hunden var det första djuret som domesticerades av människan för ungefär 

15 000 år sedan.1 Sedan dess har hundar och människor levt sida vid sida, och på 

flera sätt påverkat varandras liv och evolution. Hunden ses som ett husdjur, en 

vän, en följeslagare eller en familjemedlem. Men förutom rollen som husdjur, vän 

eller familjemedlem har hunden under de senaste decennierna även tagit klivet ut 

ur hemmets vrå och in på arbetsmarknaden. Hundar har historiskt sett varit både 

sällskapsdjur och nyttodjur, och arbetat med till exempel vaktning, vallning och 

jakt. 2 Men under de senaste decennierna har hundarna även börjat med andra yr-

ken som kräver formell utbildning, exempelvis som polishundar, ledarhundar, 

vårdhundar och terapihundar.  

Bevisen på att djurassisterad terapi (AAT) har effekt beskrivs som överväldi-

gande, och studie efter studie stödjer påståendet att djur, och specifikt hundar, gör 

människor gladare, hälsosammare och mer sällskapliga.3 I AAT erbjuder den 

                                                 
1 Hundgenetikgruppens hemsida > Vår forskning >  Hundens unika genetik >  När varg blev hund. [2015-02-

24].  
2 Altshiller, Donald. (2011) Animal-assisted Theraphy. Introduction. 
3 Altschiller, Donald. (2011) Animal-assisted Theraphy, s. 5.  
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ovillkorliga acceptansen och kärleken från djur en trygg och varm miljö för barn 

och vuxna, och ökar deras förmåga att anpassa sig bättre psykologiskt till andra 

personer.4  

En läshund är en vidareutvecklad form av terapihund, som arbetar lässtimule-

rande med barn eller vuxna. Läshundar kan jobba på bibliotek eller skolor, men 

även på andra platser. Läshundar är ett relativt nytt fenomen i Sverige, och ordet 

läshund var ett svenskt nyord år 2012.5 År 2015 finns flera läshundsprojekt på 

olika platser i landet, och ett flertal läshundar arbetar på skolor och bibliotek i 

Sverige. Även om ordet läshund fortfarande är relativt nytt för gemene man, upp-

märksammas det mer och mer i dagspress och tv. I dagsläget är läshundverksam-

heten i Sverige ganska utspridd, och saknar ett omfattande nationellt nätverk. Men 

det finns en stark vilja att ändra detta hos läshundsaktörer och utvecklingen verkar 

gå snabbt framåt.   

Att arbeta lässtimulerande och läsfrämjande är ett uppdrag den svenska rege-

ringen år 2014 ville satsa extra resurser på, för att initiera och förbättra litteraci-

tetsprojekt utanför skolan, på bland annat bibliotek.6 Även år 2015 har anslag 

öronmärkts i detta syfte.7 Samtida studier, som exempelvis PISA och PIRLS, visar 

att barn läsförmåga drastiskt försämrats under de senaste åren.8 I andra länder har 

det fungerat bra att använda läshundar som en del av det lässtimulerande arbetet, 

och nu har turen kommit till de svenska biblioteken att slå upp portarna för denna 

fyrfota yrkeskår.  

Eftersom jag själv vuxit upp med hundar och upplevt det starka band och vän-

skapen som kan växa fram mellan ett djur och en människa, och de positiva effek-

ter detta kan medföra, tycker jag personligen att det nyväckta intresset för hundar 

på bibliotek är väldigt spännande. Flera skolor och bibliotek visar intresse för att 

arbeta med läshundar, och anmälningar till olika läshundsutbildningar ökar. Jag 

tycker därför att detta högst aktuella ämne bör undersökas, och jag har i den här 

uppsatsen följt ett pågående läshundsprojekt på ett bibliotek. 

Syften och frågeställningar 

På grund av det i nuläget ännu inte finns mycket forskning kring läshundar i Sve-

rige är syftet med uppsatsen att undersöka praktiken där barn läser för hundar på 

bibliotek. Därför har jag valt att följa ett läshundsprojekt på ett bibliotek i en tätort 

nära Stockholm. De flesta läshundsprojekten idag är ett samarbete mellan biblio-

tek och skola och så är fallet även i detta projekt.9 Skolan står för finansieringen av 

                                                 
4 Altschiller, Donald. (2011) Animal-assisted Theraphy, s. 4- 5. 
5 Språkrådets nyordslista 2012.  
6 Ekonomistyrningsverket > Verktyg och stöd > Myndighet statens kulturråd > Regleringsbrev för budgetåret 

2014 avseende Statens Kulturråd. 
7 Ekonomistyrningsverket > Verktyg och stöd > Myndighet statens kulturråd > Regleringsbrev för budgetåret 

2015 avseende Statens Kulturråd. 
8 PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. (2013) & PIRLS 2011 

Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. (2012). 
9 Anteckningar från nätverksträff i Jönköping, 2015-12-01. 
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läshundsekipaget och biblioteket för lokalerna. Barnen som medverkar i studien 

går i skolår tre. Uppsatsen ämnar undersöka hur barnen själva upplever lässtunden 

med hundarna, och deras upplevelser och erfarenheter av lässtunden. Men även 

bibliotekariens, hundförarens, och i möjligaste mån även hundarnas perspektiv 

upplevs som viktiga. Frågeställningarna är genererade utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv där kommunikation, praktik och redskap är viktiga begrepp, samt Hu-

man Animal studies där interaktionen mellan människa och djur är essentiell, samt 

begreppen natureculture och companion animal.10 

 

Frågeställningarna lyder som följande:  

 

- Hur fungerar interaktionen mellan bibliotekarien, hundföraren, barnen 

och hundarna?  

 

- Vad karakteriserar läsningen för hundar på ett bibliotek?  

 

- Hur upplever barnen lässtunderna och hur kommer deras litteracitet till 

uttryck?  

 

- Hur kan kunskap och erfarenheter från den här studien användas för att 

utveckla lässtimulerande arbete med läshundar på bibliotek?  

 

För att undersöka dessa frågeställningar används aktionsforskning som forsk-

ningsmetod. Data samlas in genom dels observationer av själva lässtunden, dels 

genom intervjuer med barnen, loggboksanalys, samt handledningstillfällen med 

hundföraren och bibliotekarien. Jag hoppas därmed att de resultat analysen av 

materialet synliggör kan användas för att vidareutveckla läshundsverksamheten på 

svenska bibliotek. En annan förhoppning är att resultaten ska inbjuda till vidare 

forskning inom detta högst aktuella ämne.  

Begreppsdefinitioner 

De begrepp jag kommer att definiera är läshund, hundförare, Animal-assisted 

Therapy (AAT) samt lässtimulerande arbete.  

Läshund 

Läshund är det begrepp jag kommer att använda genomgående i den här uppsat-

sen. Ute på fältet finns en del begreppsförvirring, och namn som bokhund, fadder-

hund och terapihund används ibland när man syftar på läshunden. Exakt vilken 

hund som kan defineras som en läshund är en het debattfråga inom läshundsprak-

tiken. Eftersom ingen egentlig definition finns kan alla hundar kallas för läshun-

                                                 
10 För mer information om teorier och begrepp, se kapitlet Teoretiska utgångspunkter.  
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dar, även outbildade. Men vanligtvis brukar en syfta på en specialutbildad hund 

som arbetar läsfrämjande med barn och vuxna när en använder ordet läshund. För 

att kunna bli en officiell läshund måste både hunden och dess hundförare genomgå 

en utbildning, samt personligen passa bra för att få certifiera sig som läshundseki-

page. För att få utbilda sig till läshund måste hunden genomgå vissa tester. Det 

finns utbildningar med lite olika upplägg i Sverige, och lite olika utbildningsar-

rangörer.11 Utbildningar av R.E.A.D-hundar sker i Svenska Terapihundskolans regi 

sedan 2013, Svenska Terapihundsinstitutet vänder sig till pedagoger och hos dem 

utbildas pedagoghundar som ska vara verksamma i skolor. Bokhunden utbildar det 

som de kallar för bokhundar sedan ett år tillbaka och Hundens hus utbildar Kompis-

hundar som arbetar i skolor och där även med läshundsverksamhet.12 Alla dessa ut-

bildade hundar kan sägas falla in under termen läshund. Praxis är att hunden måste 

vara minst ett år innan utbildningen får påbörjas inom alla utbildningar. Viktigt är 

att hunden är lugn, tycker om barn och inte skäller. Det finns inga regler för vilka 

raser som får och inte får utbildas, utan det handlar om personlig lämplighet.  

Hundförare 

Ett läshundsekipage består av en läshund och dess hundförare. En hundförare kan 

även arbeta med flera hundar. Hundförare kallas den som utför vissa uppgifter 

tillsammans med sin hund, inom till exempel vård eller terapi. Hundföraren i ett 

läshundsekipage har gått en utbildning tillsammans med sin läshund, och är certi-

fierad att arbeta läsfrämjande tillsammans med hunden.13 Oftast är hundföraren 

också hundens ägare.  

Animal-assisted Therapy (AAT)  

AAT eller djurassisterad terapi kan definieras som en form av terapi där kontakt 

med djur är en fundamental del av behandlingsprocessen.14 Oftast är terapidjuren 

hundar, men även andra djur som katter, ökenråttor, kaniner och fåglar används. 

Även större djur kan användas, som delfiner, elefanter eller hästar. Hundar är dock 

det vanligaste djuret.15  

AAT kan användas på en bredd av både psykiska och fysiska problem. Oftast 

används djur för att behandla generell stress eller emotionella stressrelaterade 

symptom, men djurinterventioner kan även involvera behandling av kognitiva 

funktioner och sociala interaktionsproblem. AAT har visat sig vara mycket effek-

                                                 
11 Exempel på utbildningsarrangörer är Svenska Terapihundskolan, Svenska Terapihundsinstitutet, Hundens 

Hus och Bokhunden. 
12 Töllner, Eva & Ruokula, Kari.(2015) ”Rapport från läshundar i Småland”. s.7. 
13 Anteckningar från nätverksträff i Jönköping. 2014-12-01.    
14 Fine, Aubrey. (2010) Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for 

Practice. s. xv. 
15 Fine, Aubrey. (2010) Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for 

Practice. s. xv. 



 10 

tivt även vid extrema förhållanden som till exempel autism.16 Under de senaste 

åren har det terapeutiska arbetet med djur expanderats till att även innefatta djur i 

lärandemiljöer, där djur används för att öka barns motivation och koncentration, 

genom hjälp av till exempel fadderhundar och läshundar.17 Animal-assisted le-

arning (AAL) kallas det arbete man utför med hjälp av djur som pedagogiska re-

surser. Animal-assisted activities (AAA), har till skillnad från AAL inte syftet att 

lära ut något, utan är en lustfylld aktivitet tillsammans med ett djur. Aktiviteten i 

sig är målet, och man söker inte ett mätbart resultat.18 Både AAL och AAA är 

olika slags AAT.  

Lässtimulerande arbete 

Jag har valt att använda termen ”lässtimulerande arbete” i stället för ”läsfrämjande 

arbete” som är det traditionella uttrycket och som används av exempelvis Kultur-

rådet. Jag tycker liksom Amira Sofie Sandin i samlingsverket Barnbibliotek och 

lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete att ”läsfrämjande” har en 

ton av missionerande och övertalning.19 Lässtimulans kan sägas vara en öppnare 

och mera positiv term, som snarare har en ton av uppmuntran och samspel. Detta 

kan naturligtvis diskuteras, men jag anser att termen lässtimulans passar mitt syfte 

med att undersöka barns perspektiv på läshundsverksamheten bättre än termen 

läsfrämjande.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Fine, Aubrey. (2010) Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for 

Practice. s. xv. 
17 Fine, Aubrey. (2010) Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for 

Practice. s. xv. 
18 Intermountin Therapy Animals > R.E.A.D > R.E.A.D Traningvideos and FAQs.  
19 Sandin, Amira Sofie. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete. s. 

12. 
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Bakgrund 

Detta kapitel presenterar Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D) verksam-

het i USA, läshundsverksamheter i Norden samt i Sverige. Läshundar finns i nulä-

get på betydligt fler platser i världen än de verksamheter som beskrivs nedan, men 

jag har valt att exemplifiera just den amerikanska verksamheten eftersom den 

svenska läshundsmodellen är framsprungen ur det amerikanska R.E.A.D-

programmet. Jag har även valt att presentera den nordiska verksamheten, då verk-

samma aktörer inom svensk läshundspraktik i nuläget arbetar för ett nordiskt sam-

arbete. Bakgrunden avslutas med ett stycke om läsfrämjande arbete på svenska 

bibliotek.  

 

Reading Education Assistance Dogs i USA 

År 1999 startade Intermountain Therapy Animals (ITA), som är en ideell organi-

sation, ett läsprojekt med hundar; Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D.). 

Det var en av ITAs styrelseledamöter som kom på idén att använda terapidjur i 

lässtimulerande arbete. ITA var den första organisationen som utvecklade en pro-

gramverksamhet av att läsa för en hund, som ett färdigt koncept med en egen ut-

bildning kopplad till detta koncept.20  

R.E.A.D-programmet kan sägas vara en vidareutveckling av ITA:s tidigare te-

rapiarbete med hundar. Syftet med R.E.A.D är att uppmuntra barn med lässvårig-

heter att överkomma sina rädslor genom att para ihop barnet med en tränad läs-

hund.21 Att läsa högt kan för många barn vara en stressfull situation, och rädsla, 

stress och nervositet påverkar både läsningen och upplevelsen av att läsa negativt. 

När man har nära kontakt med ett djur utsöndras ett speciellt hormon; oxytocin. 

Oxytocin ger en känsla av välmående, och kallas för ”kärlekens och närhetens-

hormon” och minskar stress och nervositet.22 Att läsa högt för kamraterna i ens 

klass eller för en vuxen kan upplevas som en pressad situation där barnet känner 

sig orolig för att inte prestera. I högläsning inför en läshund blir läsandet prestat-

                                                 
20 Intermountin Therapy Animals > R.E.A.D > R.E.A.D Traningvideos and FAQs. 
21 Altschiller, Donald. (2011) Animal-assisted Therapy. s.11. 
22 Beck-Friis, Johan. (2009). ”Underskattat samspel människa och djur”.  
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ionslöst, då en läshund lyssnar okritiskt. Den rättar inte barnet om det uttalar ett 

ord fel eller stakar sig. Dessutom är barnet, i relation till hunden, alltid expert på 

läsningen.  

Målet med att arbeta lässtimulerande med läshundar är att det som till en bör-

jan upplevdes som en stressfull eller obehaglig situation; högläsningen, efter kon-

tinuerlig lästräning med en läshund, ska upplevas som en rolig och givande aktivi-

tet. Läshundarna ska bidra till en mer positiv inställning till läsning, där läsning 

kan uppfattas som något roligt och spännande. I R.E.A.D:s pilotstudie i Salt Lake 

City visade resultaten att barnen i studien snabbt utvecklade en bättre ordförståelse 

(så mycket som två till fyra årskurser), blev mer självsäkra i relation till sina 

klasskamrater, fick bättre hygien, och utvecklade starka empatiska band till hun-

darna.  

R.E.A.D-programmen har prövat lite olika upplägg på bibliotekens lässtunder 

med läshundar, dels tidsbegränsade läsprojekt där barnen får träffa hundarna i ett 

visst intervall under ett förbestämt antal veckor, till exempel en gång i veckan i 

fem veckor, och dels projekt med bokningsbara tider där barnen kan komma när 

de vill under vissa veckodagar.23  ITA har efter att ha prövat dessa olika upplägg 

under flera år kommit fram till att tidsbegränsade läshundsprojekt på bibliotek 

fungerar bättre, eftersom aktiviteten på grund av sin tidsbegränsning känns mer 

speciell och uppskattas mer. Om hunden finns på biblioteket hela tiden, tycker 

ITA att lässtunderna förlorar lite av sin exklusivitet och bara blir en programverk-

samhet bland flera andra.24  Tidsbegränsade läshundsprojekt förlorar inte sin ex-

klusivitet på grund av att de har ett slutdatum, men de bör ändå vara så pass långa 

att barnen hinner träffa hundarna regelbundet och lära känna dem.  

Hur framgångsrik R.E.A.D-verksamheten är mäts på olika sätt i skolmiljö re-

spektive biblioteksmiljö. I skolmiljö väljer läraren ut de barn som behöver pro-

grammet. Dessa barn får sedan specifika mål uppsatta och barnet börjar läsa re-

gelbundet för en hund för att uppnå dessa mål. På bibliotek mäts hur framgångs-

rikt R.E.A.D-programmet är genom hur många barn som vill boka en lässtund 

med hunden och barnens entusiasm istället för specifika provresultat.25 Man kan 

säga att R.E.A.D-projekt i skolan handlar om AAL och R.E.A.D på biblioteken 

om AAA. 

Sedan R.E.A.D startade har R.E.A.D expanderat över hela USA samt till flera 

andra delar av världen. Över 3500 läshundsekipage har utbildats i ITAs R.E.A.D-

utbildning, i bland annat Kanada, Italien, Slovenien, Sydafrika, USA, Storbritan-

nien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Sverige.   

 

                                                 
23 Intermountin Therapy Animals > R.E.A.D > R.E.A.D Traningvideos and FAQs. 
24 Intermountin Therapy Animals > R.E.A.D > R.E.A.D Traningvideos and FAQs. 
25 Intermountin Therapy Animals > R.E.A.D > R.E.A.D Traningvideos and FAQs. 
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Läshundsprojekt i Norden 

I våra grannländer finns flera olika läshundsprojekt. Jag har valt att ge några ex-

empel från ett urval av läshundsprojekt för att exemplifiera hur praktiken kan se ut 

under olika förhållanden, samt visa både likheter och skillnader mellan verksam-

heterna. Eftersom det inte finns något omfattande nordiskt eller nationellt nätverk 

är det svårt att få en överblick över all bedriven läshundsverksamhet, och urvalet 

syftar därför inte till att vara representativt för all pågående läshundsverksamhet, 

utan snarare exemplifierande. Det finns dock försök till att skapa ett nationellt och 

nordiskt nätverk genom en facebookgrupp ”Läsa för hunden” skapad av Eva Töll-

ner.
26

 Eva Töllner var den första som genomförde ett läshundsprojekt i Sverige, 

vid ett bibliotek i Bankeryd år 2013.
27

 I rapporten ”Läshundar i Småland” fram-

kommer att aktörer inom fältet saknar en form för officiella arrangemang och 

värdskap, där ett förbund som till exempel Skandinaviska Vård- och Terapihunds-

föreningen eller Sociala Tjänstehundar kan stå bakom nätverket, och en tjänst för 

att samordna läshundsverksamheten skapas.
28

 Att samordnadet av läshundar i Sve-

rige i nuläget sker på frivilligbasis är problematiskt på grund av att det blir bero-

ende av eldsjälar som Eva Töllner. Förutom att läshundsverksamhetens samord-

ning inte borde stå och falla med en persons engagemang, skulle fastare samar-

betsformer med gemensamma riktlinjer och målsättningar även öka läshundsverk-

samhetens legitimitet. 

 

Exempel på projekt 

I Norge arbetar hundteamet Carol Østby och kungspudeln Molly. De utbildade sig 

år 2011 till R.E.A.D-team efter att Østby hade läst mycket om terapi- och läs-

hundsarbete i England och USA och blivit intresserad av verksamheten. Østby och 

Molly är ett hundekipage utbildat både som besökshund och terapihund, genom en 

gemensam utbildning. De har även vidareutbildat sig för att få jobba med barn. 

Østby och Molly har jobbat bland annat med barn med Cerebral Pares, på vård-

centraler och med barn på bibliotek. I dagsläget har de ett samarbete med skola 

och bibliotek och arbetar främst med barn i 8-11 års ålder med lässvårigheter. De 

finns på biblioteket varje måndag, och har ett eget rum för lässtunden, med en 

soffa där Molly och barnet sitter, och en stol till Carol Østby som sitter bredvid. 

Tre barn läser för Molly varje måndag, och de läser tjugo minuter var. Förutom 

läsningen pratar och kelar de med Molly. Østby och Molly arbetar också en dag i 

veckan på två lågstadieskolor där de arbetar efter samma upplägg som på biblio-

teket med elever i skolår tre. Just elever i skolår tre har valts ut på grund av att 

                                                 
26 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 2. 
27 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 2. 
28 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 25. 
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skillnaden mellan de elever som klarar läsningen bra och de elever som har större 

problem med läsningen upplevs som stor i detta skolår. Hundteamtet jobbar just 

nu på frivilligbasis och får alltså ingen ersättning för det arbete de utför, förutom 

reseersättning. På grund av att Østby är pensionär ser hon inte detta som ett stort 

problem, utan ser sin verksamhet som ett meningsfullt sätt att tillbringa sin fritid 

på. Østby säger dock att tiden verkar vara inne för att börja ta betalt för sina tjäns-

ter nu när terapi- och läshundsarbete blivit mer etablerat och välkänt. 29 

På Sello bibliotek i Esbo i Finland arbetar hundteamet Raisa Alameri och 

Bichon Maltesen Börje. Börje har arbetat på biblioteket sedan sommaren år 2011. 

Alameri är utbildad specialbibliotekarie och har tidigare jobbat med barn och ung-

domar i över tio år. Alameri upplever att läsning av böcker i dagsläget inte är en 

lika populär hobby som det brukade vara i Finland, och anser att detta påverkar 

barn och ungas litteracitet.30 Målet med att arbeta lässtimulerande tillsammans 

med Börje på Sello bibliotek är att förbättra barn och vuxnas läs- och kommuni-

kationsförmågor, och att väcka deras intresse för läsning. Börje är även aktiv i 

sociala medier, vilket gör att de personer som läser för Börje även kan följa ho-

nom på till exempel facebook eller Börjes egen blogg.31 Börje har ett eget tjänste-

rum på biblioteket, där han tar emot barn som vill läsa för honom. Inte heller 

Alameri och Börje tar betalt för sina tjänster, förutom vid föreläsningar på andra 

orter om deras arbete.32  

I Danmark har Nordisk Innovations Hundeskolen (NDA) utbildningar för läs-

hundar. NDA:s läshundar har haft två projekt på Fredricia bibliotek i Danmark, 

och utvärderingar av dessa har visat att lästräning i projektform under cirka fem 

till sju veckor med korta intervaller mellan varje lästillfälle ger bäst resultat på 

biblioteket.33 Detta stämmer överens med R.E.A.D-projektets slutsatser om tidsbe-

gränsade läshundsprojekt. Fredricia bibliotek uppskattade läshundsverksamheten 

och ville gärna att den skulle bli ett bestående inslag, men på grund av kostnaden 

för att hyra in de specialtränade hundarna var detta inte möjligt inom bibliotekets 

budget. Istället prövande biblioteket i Fredericia ett annat alternativ: I oktober år 

2014 fick barnen på Fredricia bibliotek läsa för ledarhundar, hundar som special-

tränats för att assistera blinda personer.34 Dessa hundar är redan välutbildade, 

trygga och säkra, även om de inte är läshundsutbildade. Ledarhundarna bedöms 

som riskfria att arbeta med tillsammans med barn, under överinseende från deras 

hundförare/ägare. Biblioteket ser detta samarbete som en dubbel vinst. Dels får 

barnen läsa för utbildade, trygga och säkra hundar, och dels får de också möjlighet 

att lära sig om livet som blind genom interaktion med ledarhundens hundförare 

                                                 
29 Mail från Carol Østby till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo.   
30 Alameri, Raisa. (2012). ”My mission is to listen: Read to a dog – but not just any dog”. s. 2.  
31 Facebook > Börje Lukukoira. & Blogspot > Börje Lukukoira. 
32 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s.10. 
33 Fredricia bibliotek > Information > Læser for hunde. 
34 Fredricia bibliotek > Blinde hjælper læsesvage børn med at få læselusten tilbage. 
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som sitter med under lässessionerna. Detta arbete utförs på frivilligbasis av fem 

blinda personer som vill ge tillbaka till samhället och dela med sig av sina erfa-

renheter.35 Projektet pågick under tre söndagar med ett blandat resultat, vissa av 

barnen kom varje vecka även om de var sjuka, och vissa förlorade intresset och 

uteblev.36  

Yrsa Finne arbetar med sin Pumi Alma på skolbiblioteket på Ytternäs skola på 

Åland. De utbildade sig till terapihundteam på Hundens Hus i Stockholm. Skol-

biblioteket på Ytternäs skola blev inspirerade av Alameris och Börjes arbete i 

Esbo och annonserade därför efter en egen läshund. Finne och Alma började våren 

2012 som praktikanter och fortsatte sedan på hösten 2012 som en konternuerlig 

verksamhet på skolbiblioteket. De arbetar med barnen under en längre tidsperiod 

och får därför chans att följa barnens utveckling.37 Finne får till skillnad från Østby 

och Alameri betalt för sina tjänster, och har läshundsverksamheten som en del av 

hennes yrkesverksamhet.38 

Dessa exempel är bara ett urval ur en alltmer växande läshundspraktik, för att 

visa på den bredd och de olika villkor som finns för läshundar idag. Vissa läshun-

dar är utbildade läshundar och vissa hundar har en annan slags utbildning men 

arbetar som läshundar. I vissa fall är hundföraren även bibliotekarie, i andra inte. 

Vissa projekt bedrivs i projektform medan andra är konstanta. Vissa hundteam 

jobbar på frivilligbasis medan andra får betalt. Finansiering av läshundsverksam-

heten har av utövare på fältet beskrivits som svår, och det är vanligt att jobba på 

frivilligbasis eller för mindre bidrag. Det är svårt att få kommuner eller andra 

samarbetsparter att finansiera större och längre pågående projekt.39 Inte sällan ar-

betar läshundarna oavlönade, till skillnad från andra sociala tjänstehundar, exem-

pelvis polishundar eller vårdhundar, som har en ersättningsnivå på cirka 1520-

1760 kr/mån.40 Denna summa ska täcka hundförarens utgifter för hunden, som till 

exempel hundens försäkring, foder, slitage i bil och bostad och utgifter i samband 

med kurser eller annat.41 I de fall där ersättning till läshundar inte ges, måste hund-

föraren, förutom att kanske själv arbeta oavlönat, betala även dessa kostnader ur 

egen ficka.  

Intresset för att läsa för en hund beskrivs som stort i alla projekten, och re-

sponsen från allmänheten är positiv. Østby uppger att allergirisken ibland har varit 

                                                 
35 Fredricia bibliotek > Blinde hjælper læsesvage børn med at få læselusten tilbage. 
36 Mail från Lone Petersen till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
37 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 9. 
38 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 10. 
39 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 20. 
40 Skatteverket > Rättsinformation > Arkivrättslig vägledning > Ställningstaganden > Avdrag för godkända 

tjänstehundar. 
41 Skatteverket > Rättsinformation > Arkivrättslig vägledning > Ställningstaganden > Avdrag för godkända 

tjänstehundar. 
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ett problem, men att det ofta går att lösa genom rätt lokalval och noggrann städ-

ning efter läshunden.42  

Även i Sverige finns det ett flertal läshundsverksamheter. Nedan följer exem-

pel på lite olika svenska projekt.  

Läshundsprojekt i Sverige 

I Sverige finns det i skrivande stund ett stort intresse för att arbeta med läshundar. 

Exakt vilken kompetens som krävs av ett läshundsteam är som tidigare nämnts ett 

hett diskussionsämne i läshundskretsar. Något som betonas hos alla utbildningsar-

rangörer är att det inte bara är hundarna som utbildas, utan också deras hundfö-

rare. Det är essentiellt att samspelet mellan hund och hundförare fungerar bra, och 

att hunden känner sig trygg i en lässituation.43 Ifall det är viktigt att hundföraren 

förutom att vara utbildad hundförare också är pedagog eller bibliotekarie diskute-

ras också. En del utbildare hävdar att utbildningen i sig ger tillräckligt med kun-

skaper för att arbeta läsfrämjande med barn, medan andra enbart utbildar hundfö-

rare som redan är utbildade lärare eller bibliotekarier.44 Vissa tycker inte heller att 

det räcker med att barnet bara läser för hunden, i en utbildningsverksamhet ska 

arbetet vara kopplat till de läroplaner som finns i skolan, och därför krävs en pe-

dagogisk kompetens.45  

Inom läshundsfältet anser de flesta aktörerna att det faktum att helt outbildade 

hundar kan kallas för läshundar urholkar hela branschen. Outbildade hundteam är 

inte lämplighetstestade och är därför osäkra att jobba med. Om en outbildad läs-

hund exempelvis skulle bita ett barn skulle alla läshundars rykte bli lidande, me-

nar kritikerna.46 Att alla hundar kan kallas för läshundar gör det också svårare för 

de team som genomgått långa och dyra utbildningar och besitter olika specialist-

kompetenser att konkurrera med billigare outbildade ekipage som heter samma 

sak men saknar en motsvarande utbildning. I nuläget kan alltså vem som helst 

med en hund påstå att det är en läshund. Så har också gjorts, ett pilotprojekt med 

Studiefrämjandet och Region Skåne som finansiärer, som hette ”Läsa med hund” 

arbetade med outbildade hundar.  

Syftet var att undersöka hur hundar kan vara en tillgång i barn och ungas läs-

utveckling och om detta kan vara en del av ordinarie folkbildningsverksamhet.47 

Projektet fick en hel del kritik på nätverksträffen för läshundsverksamhet i Jönkö-

                                                 
42 Mail från Carol Østby till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo.  
43 Svenska terapihundskolan > Djurassisterad pedagogik  & Bokhunden > Utbildning > Utbildning Bokhund. & 

Svenska terapihundsinstitutet > Utbildningar > Diplomerat Läshundsteam.  
44 Bokhunden > Utbildning > Utbildning Bokhund 
45 Svenska terapihundsinstitutet > Utbildningar > Diplomerat Läshundsteam.  
46 Anteckningar från nätverksträffen i Jönköping, 2014-12-01. 
47 Anteckningar från nätverksträffen i Jönköping, 2014-12-01. 
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ping år 2014, där även jag närvarade, då dessa hundar inte är lämplighetstestade 

och därmed osäkra att jobba tillsammans med barn. Dessa hundar har inte genom-

gått några lämplighetstester och en kan därför inte veta hur de reagerar i en stress-

full situation, den enda garantin för en säker praktik är hundägarnas egna utsagor 

om att deras hundar är snälla och lugna.  

Initiativtagaren och projektledaren Markus Jensen menar dock att en utbild-

ning är viktigare när hundarna ska arbeta i skola eller på bibliotek. Som del av ett 

fritidsprojekt är inte utbildningen essentiell enligt Jensen, och dessutom var hun-

dens ägare med under hela lässtunden för att hunden skulle känna sig trygg, samt 

ägaren gripa in ifall något händer.48 Projektet ”Läsa med hund” har bedrivits på tre 

platser, två av dessa var sammankomster i studiecirkelform och den tredje som 

enskild läsning för en hund. Deltagarna hade enligt Jensen enbart positiva kom-

mentarer om verksamheten.49 Eftersom det var ett kort projekt tycker Jensen inte 

att man kan dra några slutsatser om barnens läsutveckling under projektet, men 

bara det faktum att många barn valde att komma för att läsa med hundarna anser 

Jensen innebär en läsutveckling i sig, att barnen frivilligt väljer att delta i en läsak-

tivitet på sin fritid.50 

Jensen upplever att hundarna fungerat bra, men kanske visat mindre intresse 

för själva boken än en utbildad hund skulle ha gjort. Kommentarer från deltagarna 

är att läsning tillsammans med en hund varit exempelvis mysigt och roligt.51 Trots 

att Jensen tyckte att projektet fungerade bra med outbildade hundar hade han 

gärna arbetat med utbildade läshundar då det ger större legitimitet. Han tror att 

projektet gett ringar på vattnet då både hundförare och hundklubbarna velat veta 

mer om läshundar, och media har fått upp allmänhetens ögon för läsning med 

hundar.52  

På biblioteken i Falköping och Ulricehamn arbetar lästeamet Agneta Sa-

gebrand och Welsh springer spanieln Cocos. Läshundsverksamheten är ett samar-

bete mellan biblioteken och närliggande skolor. Studiefrämjandet är projektägare 

till verksamheten, men biblioteken utför själva projektet, och bidrar med sina per-

sonalresurser. Projektet riktar sig till elever med lässvårigheter och koncentrat-

ionssvårigheter i åldern 8-15 år och elever med funktionsnedsättning i gymnasie-

ålder. Totalt ska 32 elever under ett års tid medverka under totalt 24 veckor. Varje 

lästillfälle är 30 minuter, och varje elev får sex lästillfällen. Lästillfällena sker inne 

på biblioteket.53 Barnen går två och två från skolan till biblioteket med biblioteka-

rien. Väl där får det ena barnet vänta utanför medan det andra barnet läser för 

hunden. Barnet som väntar pratar om läsning med bibliotekarien, och dricker varm 

                                                 
48 Mail från Markus Jensen till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
49 Mail från Markus Jensen till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
50 Mail från Markus Jensen till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
51 Mail från Markus Jensen till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
52 Mail från Markus Jensen till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
53 Mail från Markus Jensen till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
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choklad eller äter en frukt. Förutom lässtunden med hunden har bibliotekarien 

märkt att även denna väntan är en viktig tid. Att som barn i en stor klass få egen 

tid med en vuxen kan vara värdefullt, och kanske medföra att barnen känner sig 

mer välkomna på biblioteket. Det är också värdefullt för bibliotekarien att lära 

känna barnen i dennes omnejd.54 Läshundsprojektet erbjöd även studiecirklar för 

de medverkande barnens föräldrar för att stödja föräldrarna i hur de kan hjälpa 

sina barn med lästräningen. Dock dök ingen upp till dessa träffar, och biblioteka-

rierna var besvikna över att intresset var så litet från föräldrarnas sida.55   

På Västra Stenhagenskolan i Uppsala jobbar Borderterriern Agnes tillsam-

mans med hundförare Lena Johnsson.56 Planer finns på att Agnes även ska börja 

jobba på Stenhagenbiblioteket, men på grund av bemanningsproblem dröjer in-

stallationen av Agnes på biblioteket till våren eller hösten år 2015.  Därefter ska 

läshunden bli en del av den ordinarie programverksamheten som ett samverkans-

projekt i Stenhagens bildnings- och kulturcentrum. Troligtvis kommer långsiktigt 

arbete med fritidsklubben och fritids i huset att prioriteras, det vill säga barn i för-

skoleklasser upp till och med årskurs sex. Förutom dessa barn hoppas biblioteka-

rie Sofia Thorell på Stenhagens Bibliotek att även en öppen verksamhet, med 

bokningsbara tider för allmänheten ska kunna inrättas.57 Stenhagens bibliotek in-

spirerades dels av arbetet med Agnes på fritidsgården men också genom om-

världsbevakning, där de urskiljer en trend i att använda djur i vård och skola. I 

Stenhagens biblioteks handlingsplaner för barnverksamheten är läsfrämjande pro-

gram och åtgärder en viktig punkt. Sofia Thorell tycker att läshundar är ett strå-

lande exempel på en sådan aktivitet, och säger att man inte kan missa en chans till 

ett sånt här projekt, när man har möjlighet att samarbeta i samma hus.58  

I Linnéuniversitetets regi pågår ett stort projekt vid namn ”Bokhunden och 

Astrid Lindgren”. Projektet drivs i samarbete med Dyslexiförbundet Nordväst-

skåne, Åstorps kommun, föreningen Hundsam, Wallåkra skola samt Fajanskolan. 

Projektet fick 8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden år 2013 för att under de 

nästföljande tre åren etablera bokhunden i Sverige. Bokhunden är en läshund som 

tillsammans med sin förare genomgått en längre utbildning än vad som är vanligt 

för läshundar i andra länder, och utbildningen är formad efter våra svenska skol- 

och bibliotekssystem och det svenska kulturarvet.59 För att antas till bokhundsut-

bildningen måste hunden klara ett två timmar långt inträdesprov och föraren vara 

utbildad pedagog eller bibliotekarie. För att examineras ska en ettårig utbildning 

genomgås, där hunden ska klara 35 olika moment. Utbildningen innefattar hund-

kunskap, träning av hund, pedagogiska förhållningssätt, kunskap om dyslexi och 

                                                 
54 Mail från Britt Dahlström till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo.   
55 Mail från Britt Dahlström till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo.   
56 UNT >  Kultur & Nöje > Ett hundjobb i läsningens tjänst.  
57 Mail från Sofia Thorell till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
58 Mail från Sofia Thorell till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo. 
59 Tala med barnen om Bokhunden. (2014).  
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AST, litteraturpedagogik och undervisning av barnlitteratur. 60 Utöver detta måste 

hundföraren själv vara aktiv läsare och ha ett intresse för litteraturpedagogiska 

arbetsmetoder för att litteraturen på ett intressant sätt kan presenteras för barnlä-

sarna. Tre utbildade bokhundsteam arbetar i nuläget i Åstorps och Falkenbergs 

kommun och fler team är under utbildning.61 

I Sverige finns alltså ett brett spektrum av läshundar som är aktiva inom fältet, 

vilka varierar från helt outbildade hundteam till hundteam som deltagit i långa 

utbildningar med flera lämplighetstester, där hundföraren sedan tidigare även har 

en relevant hög akademisk utbildning. Att det finns en sådan stor skillnad mellan 

läshund och läshund är såklart en aning problematiskt, speciellt i förhållande till 

potentiella arbetsgivare som inte är så pålästa om läshundsverksamheten.  

En vägledning från Socialstyrelsen har utfärdats för hundar inom vård och 

omsorg, som i många fall är applicerbart på läshundsverksamheten då de arbetar 

inom liknande verksamheter och organisationer.62 Men läshunden skiljer sig också 

från vårdhundarna på en del punkter, och en separat vägledning för läshundar 

skulle därför kunna vara behjälplig för branschen. Kravet på utbildning kunde i en 

sådan vägledning för läshundar bli en viktig punkt för läshundspraktiken, liksom 

detta krav för hundar inom vård och omsorg.  

 
Det är olämpligt att en hund vistas okontrollerat i någon vård- eller omsorgs-

verksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt. En verksamhet som bed-

rivs på ett kvalitetssäkert sätt sker med ekipage, vilket innebär att hunden och dess 

förare tillsammans genomgått adekvat utbildning för sin uppgift. Det är också 

lämpligt att hundföraren har utbildning och erfarenhet inom det verksamhetsområde 

där ekipaget kommer att utföra sina uppgifter. De här ekipagen har olika benäm-

ningar, t.ex. vård- eller terapihund. Det är dock samma regler som gäller – oavsett 

vilken benämning ekipagen har.63   

 

Det framgår tydligt av vägledningen att en adekvat utbildning behövs för att 

verksamheten ska bedrivas på ett kvalitetssäkert sätt. Men i läshundarnas fall finns 

det en hel del olika utbildningar, och det är upp till arbetsgivaren att bestämma 

vilken kompetens som krävs på dennes arbetsplats. Detta öppnar upp för att out-

bildade hundar kan ta plats på arbetsmarknaden. Ett förslag som kom fram på nät-

verksträffen var att använda en extern och oberoende testinstruktör i examination-

en av läshundar för att kvalitetssäkra branschen. Denna instruktör skulle inte vara 

kopplad till någon av utbildningarna utan utgå från en gemensam standard för läs-

hundar.64 Detta upplägg kan liknas vid en uppkörning. De enskilda körskolorna 

examinerar inte sina elever, utan en oberoende myndigheten: trafikverket. En ge-

                                                 
60 Bokhunden > Hur arbetar en bokhund?  
61 Bokhunden > Hur arbetar en bokhund? 
62 Socialstyrelsen (2014). Hundar i vård och omsorg: vägledning till gällande regelverk. 
63 Socialstyrelsen (2014). Hundar i vård och omsorg: vägledning till gällande regelverk. s.9. 
64 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 23. 
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mensam standard för alla bilister upprätthålls därmed för att maximera vägarnas 

säkerhet. 

De pågående och planerade läshundsprojekten visar att det finns ett stort in-

tresse för läshundsverksamhet i Sverige. De flesta läshundprojekten finansieras 

med hjälp av bidrag eller stipendier, via exempelvis Studiefrämjandet och All-

männa arvsfonden. Liksom i Norden upplever aktörer inom fältet i Sverige att det 

är svårt att finansisera läshundsprojekt, särskilt under en längre projektperiod.65 På 

nätverksträffen lyftes det fram att mer forskning om läshundar är ett måste för att 

söka bidrag och kunna finansiera läshundsprojekt.66 Johan Beck-Friis, informat-

ionschef vid Sveriges Veterinärförbund och medförfattare till ”Hundar i vård och 

omsorg: vägledning till gällande regelverk” förbluffas över den stora bristen på 

svensk forskning kring de positiva effekter som människor får av att umgås med 

djur. Beck-Friis säger att Sverige kan liknas vid ett u-land när det gäller att an-

vända djur i vård och omsorg, trots att Sverige i övrigt anses vara ett djurvänligt 

land, där en stor andel av befolkningen har egna husdjur.67 I Sverige finns över två 

miljoner hundar och katter, varav knappt hälften är hundar. Utöver dessa husdjur 

finns även en halv miljon gnagare, fåglar och reptiler.68 Att det svenska folket hål-

ler sig med så hög andel husdjur visar att djuren fyller en funktion och att vi inser 

djurens nytta i det vardagliga livet. Besk-Friis säger att statistiken talar sitt tydliga 

språk, men att mer forskning behövs för att Sverige ska kunna tvätta bort u-

landsstämpeln.69 

Lässtimulerande och läsfrämjande arbete på svenska bibliotek 

I den gällande bibliotekslagens paragraf nummer sju står det att folkbiblioteken 

särskilt ska främja läsning och tillgång till litteratur.70 I paragraf nummer åtta står 

också att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 

att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.71 Att använda läshundar i 

läsfrämjande syfte kan ses som ett sätt att implementera denna lag. Forskningen 

visar att läshundar ofta uppfattas som ett roligt och nytänkande inslag i bibliotek-

verksamheten, och bidrar till ökad utlåning av viss litteratur. Till exempel märkte 

Biblioteket i Stenhagen i Uppsala att utlåningen av både faktaböcker och skönlit-

terära böcker om hundar hade ökat signifikant efter att skolan påbörjat sitt läs-

                                                 
65 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 24. 
66 Töllner, Eva & Ruokola, Kari. (2015). ”Rapport från Läshundar i Småland”. s. 24. 
67 Beck-Friis, Johan. (2009). ”Underskattat samspel människa och djur”.  
68 Beck-Friis, Johan. (2009). ”Underskattat samspel människa och djur”. 
69 Beck-Friis, Johan. (2009). ”Underskattat samspel människa och djur”. 
70 Bibliotekslag (2013:801). 
71 Bibliotekslag (2013:801). 
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hundsprojekt.72 Tidigare forskning visar att barn tycker att det är viktigt att kunna 

identifiera sig med karaktärerna i en bok, vilket skulle kunna förklara den ökade 

utlåningsstatistiken på böcker om hundar på Stenhagens bibliotek.73  

I Hedemarks studie ”Barn berättar: en studie om 10-åringars syn på läsning 

och bibliotek” ger barnen flera handfasta tips på hur biblioteken kan uppmuntra 

barn att läsa mer och förbättra sin verksamhet. Att göra mer reklam för biblio-

tekens verksamhet, antingen genom att sätta upp affischer eller att spela in boktips 

som visas på tv, är det flera barn som föreslår. De berättar också att barn skulle 

kunna informera andra barn om alla roliga och spännande aktiviteter som biblio-

teket bedriver.74 När det handlar om själva verksamhetsutvecklingen så vill barnen 

kunna påverka bokinköpen mer och förbättra hyllplaceringen. Barnen uttrycker 

frustration över att vissa populära böcker köps in i för få exemplar och att biblio-

teket dröjer för länge med att köpa in nyutkomna böcker. Tvåspråkiga barn efter-

frågar fler böcker på modersmålet. Relativt ofta ger barnen uttryck för att själva 

miljön inne på biblioteket är viktig genom att de efterfrågar mysiga läsplatser och 

tycker att det borde vara tillåtet att ta med sig lite fika eller frukt in på biblioteket. 

Flera barn nämner också att de hoppas att biblioteket kunde ha öppet oftare och att 

det borde finnas mer personal.75  

Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen beskriver de framtida 

barnbiblioteken som en plats för barn att vara, lära och göra något.76 Det blir allt 

vanligare med användarstyrd förnyelse på biblioteken, och biblioteken ämnar vara 

levande och mångsidiga institutioner.77 Ett sätt att göra biblioteken mer levande är 

att låta barnen vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Barn som deltar i olika 

lässtimulerande åtgärder har flera förslag på hur dessa skulle kunna förbättras. 

Flertalet barn menar att det gärna kunde förekomma mer bokprat, inte minst ge-

nom att bibliotekarien kommer till skolan. Utifrån barnens utsagor kan konstateras 

att de gärna vill att böcker och berättelser levandegörs på olika sätt exempelvis 

genom teater eller utställningar. De föreslår också att biblioteket kunde anordna 

tillfällen där barnen själva är mer aktiva, bland annat framkommer att de vill 

skriva egna berättelser som andra barn kunde låna eller att det fanns möjlighet att 

prata om de böcker som barnen läser. Att låta författare besöka biblioteket efter-

frågas också, liksom olika typer av tävlingar. Flera barn menar också att biblio-

teket kunde satsa mer på aktiviteter som inte är kopplade till böcker såsom kara-

                                                 
72 Mail från Sofia Thorell till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo.  
73 Hedemark, Åse. (2012). ”A study of Swedish Children´s Attitudes to Reading and Public Library Activi-

ties”.  s. 7. 
74 Hedemark, Åse. (2011). ”Barn berättar: en studie om 10-åringars syn på läsning och bibliotek”. s. 44. 
75 Hedemark, Åse. (2011). ”Barn berättar: en studie om 10-åringars syn på läsning och bibliotek” s. 45. 
76 Hvenegaard Rasmussen, Casper. & Jochumsen, Henrik. (2010). ”Från läsesal till levande bibliotek: barn, 

ungdomar och biblioteksrummet.” s. 224. 
77 Hvenegaard Rasmussen, Casper. & Jochumsen, Henrik. (2010). ”Från läsesal till levande bibliotek: barn, 

ungdomar och biblioteksrummet.” s. 235-237. 
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oke eller play-station-turneringar.78 Hedemarks studie visar att barn gärna vill vara 

delaktiga på biblioteken, och har många idéer kring hur verksamheten kan utveck-

las. Välståndet i Sverige ökar trots ekonomiska kriser, vilket gör att människor har 

råd att köpa exempelvis litteratur, musik och film. På samma gång utmanar den 

nya teknologin biblioteks position som förmedlare av kunskap, kultur och upple-

velser.79  Biblioteken måste därför utvecklas för att behålla sin attraktionskraft för 

såväl vuxna som barn och unga. Barbro Johansson skriver i ”Barnbibliotekariers 

och forskares barnperspektiv” att barnbibliotekariens viktigaste uppgift är att 

lyssna på barnen och deras åsikter, att se och välkomna barnen och att ge dem 

inflytande över biblioteket.80  

 

                                                 
78 Hedemark, Åse. (2011). ”Barn berättar: en studie om 10-åringars syn på läsning och bibliotek” s. 45. 
79 Hvenegaard Rasmussen, Casper. & Jochumsen, Henrik. (2010). ”Från läsesal till levande bibliotek: barn, 

ungdomar och biblioteksrummet.” s. 236. 
80 Johansson, Barbro. (2010) ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”. s. 29. 
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Tidigare forskning 

Den här studien lägger fokus på den svenska läshundsverksamheten på bibliotek. 

Forskningsområden som jag har funnit intressanta för denna studie utöver forsk-

ning om läshundar är forskning om barn och läsning, om barn och bibliotek samt 

olika studier om litteracitet. Dessa forskningsfält har i hög grad påverkat hur läs-

hundsverksamheten på bibliotek ser ut idag. Jag kommer ta upp internationell 

forskning som är av betydelse för hur den svenska läshundsverksamheten ser ut 

idag, samt ge en överblick av forskningsläget. Men jag ämnar inte ge en heltäck-

ande bild av all bedriven forskning och praktik, utan endast presentera ett pas-

sande urval inom ramen för min uppsats.  

Tidigare forskning har visat att det finns en del könsskillnader när det kommer 

till pojkars och flickors läsning, men jag har valt att inte anlägga ett genusperspek-

tiv i den här studien. Genusanalysen uteblir på grund av att könsfördelningen mel-

lan barnen i studien är ojämn. Några av barnen riskerar att identifieras trots ano-

nymisering av namn om kön skrivs ut, varvid jag valt att inte använda denna ana-

lysmetod, även om viss tidigare forskning finner könsskillnader i barns läsning 

intressanta. Jag har också valt att enbart fokusera på hundar, och inte involvera 

andra djur som kan arbeta med AAT, eftersom hundar är mest vanligt förekom-

mande. I det här kapitlet ges en överblick av tidigare forskning, dels forskning om 

barn och läsning, dels forskning om barn och bibliotek samt forskning om barn 

och läshundar. 

Barn och läsning  

Läsforskning och barns läsning har studerats inom flera olika vetenskapliga disci-

pliner, bland annat utvecklingspsykologi, pedagogik, litteraturvetenskap, etnologi 

och biblioteksvetenskap. Barn och läsning är ett stort och brett område, och jag 

kommer därför främst att fokusera på aktuella studier och studier som är relevanta 

för min uppsats.  

Literacy-studies & litteracitet  

Literacy studies är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsfält. Literacy-

forskaren David Barton säger att termen literacy har blivit ett kodord för en mer 
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komplex syn på läs- och skrivprocessen.81 I literacy-studies kan många infallsvin-

klar undersökas, Barton exemplifierar bland annat den historiska utvecklingen av 

literacy, studier av olika kulturer och subkulturer, skrivet och talat språk, läs och 

skrivprocesser och inlärningsprocesser för barn och vuxna.82 Exakt hur literacy 

bäst bör definieras är en omtvistad fråga. Colin Lankshear och Michele Knobel 

hävdar bestämt att literacy står för ett paradigm. 83 Literacy måste enligt dem alltid 

referera till ett specifikt sociokulturellt förhållningssätt, inte enbart läsande och 

skrivande.84  Enligt John Buschman var literacy ”once thougt to be well under-

stood and well defined”, men synen på vad literacy är och vad literacy-studier ska 

ägna sig åt har förändrats under de senaste decennierna och idag är termen literacy 

snarare bred och svårdefinierad.85 Literacy har gått från att endast betrakta läsande 

och skrivande som en teknisk färdighet, där avkodning av text fokuseras, till att även 

inbegripa tankar kring läsförståelse och läskompetens.86 I takt med att det omgivande 

samhället förändras har även en ny aspekt av literacy vuxit fram i så kallade ”new 

literacy studies” vilka syftar undersöka de nya former av literacy som växt fram i 

samband med den tekniska utvecklingen.  

I ett samhälle med nya medier och nya sätt att kommunicera krävs också nya 

tankar kring literacy. Människans sätt att kommunicera har förändrats i och med tek-

nikens utveckling, det sociala konstituerar sig i dag inte enbart genom verbalitet och 

fysisk interaktion utan är till stora delar digital och skriftspråksbaserad.87 Genom att 

människan interagerar med de nya redskapen som tekniken ger upphov till förändras 

också hennes sätt att se på världen och literacy-studier måste förhålla sig till dessa 

förändringar.88 Sammanfattningsvis kan en säga att literacy-studies idag är ett brett 

fält där både traditionell läs- och skrivinlärning inkluderas men också nya aspekter 

av literacy, med en komplex och bred syn på literacy som inkluderar sociala och 

kulturella kontexter. I Sverige talar en både om literacy och om littera-

citet/litteraciteter.  

Det saknas en tillfredsställande svensk term för ordet literacy. Roger Säljö an-

vänder termen skriftspråkliga aktiviteter istället för literacy, och Olle Josephson 

laborerar med begreppen läs- och skrivförmåga, läs- och skrivkunnighet eller 

skrivkultur.89 I den här uppsatsen kommer jag att använda det direktöversatta ordet 

                                                 
81 Barton, David. (1994). Literacy: an Introduction to the Ecology of Written language. s. 5. 
82 Barton, David. (1994). Literacy: an Introduction to the Ecology of Written language. s. 5. 
83 Lankshear, Colin. & Knobel, Michele. (2003). New Literacies: Changing Knowledge and Classroom 

Learning s. 67. 
84 Lankshear, Colin. & Knobel, Michele. (2003). New Literacies: Changing Knowledge and Classroom 

Learning s. 8. 
85 Buschman, John. (2009). ”Information Literacy, “New” Literacy and Literacy”. s. 95.  
86 Fast, Carina. (2007). Literacy: i familj, förskola och skola. s. 15. 
87 Lankshear, Colin. & Knobel, Michele. (2003). New Literacies: Changing Knowledge and Classroom 

Learning s. 40.  
88 Lankshear, Colin. & Knobe, Michele. (2003). New Literacies: Changing Knowledge and Classroom Le-

arning. s. 40. 
89 Fast, Carina. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. s. 40. 
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litteracitet. Sandin skriver i boken Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete att litteracitet är en försvenskning av det engelska 

ordet literacy. I ordet litteracitet ryms både berättande, läsande, skrivande, sjung-

ande, bilder och symboler, och allt som kan relateras till att läsa och skriva.90 

Denna breda syn på litteracitet medför att läs- och skrivförmågor inte enbart anses 

ske i formella undervisningssituationer utan att litteracitet har potential att utveck-

las i alla möjliga sammanhang där individen deltar.91 Ett bra exempel på detta 

skulle kunna vara lässtunden tillsammans med hunden, som inte kan klassas som 

en formell undervisningssituation utan ett annat sammanhang där barnet kan ut-

veckla och ge uttryck för olika litteraciteter.  

Några exempel på svensk forskning om litteracitet är Carina Fasts Literacy: i 

familj, förskola och skola och Elisabeth Björklunds Att erövra litteracitet: små 

barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan 

vilka båda varit relevanta för denna studie. Carina Fast har också skrivit en dok-

torsavhandling, ”Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i 

möte med förskola och skola” där barns läs- och skrivutveckling från skilda soci-

ala och kulturella kontexter undersöks. 92 I Åse Hedemarks studie ”Barn berättar: 

en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek”, en intervjustudie med 100 

svenska barn om deras syn på biblioteket, undersöker författaren hur barns littera-

citet manifesteras, och ifall främjandet av litteratur på biblioteken har någon rele-

vans för barn idag. Hedemark skriver att utvecklingen av litteracitet inte bara 

handlar om att styrka barns läsförståelse, det är lika viktigt att studera attityder och 

inställningar till läsning för att förstå hur barn uppfattar att läsa i olika miljöer.93 

Hedemark ämnade undersöka barns läsning i en bredare bemärkelse, och inklu-

dera inte enbart läsning av böcker utan även andra medier, som användning av 

internet, spel och film. Dock framgick det av barnens svar att de främst talade om 

böcker och traditionell läsning när det talade om läsning, trots att de, om de speci-

fikt tillfrågades om andra medieformat, uppgav att de även använde dessa.94  

Jag har i min interaktion med barnen i den här studien nått samma slutsats, att 

när barnen talar om läsning menar de traditionell läsning av tryckta böcker. I min 

studie talar de också i hög utsträckning om läsning för just hundar när de talar om 

läsning, på grund av att det är i den kontexten vi befinner oss när intervjuerna ut-

förs. Läsning och läsförståelse kan således sägas vara viktiga aspekter av littera-

citet att undersöka just i läshundspraktiken.  

                                                 
90 Björklund, Elisabeth (2010). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, 

bilder, text och tecken i förskolan. s. 59 
91 Bagga-Gupta, Sangeeta. &  Säljö, Roger. (2013). Literacy-praktiker i och utanför skolan. s. 13. 
92 Fast, Carina. (2007). ”Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och 

skola”.  
93 Hedemark, Åse (2011). ”Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek”.  s. 5. 
94 Hedemark, Åse (2011). ”Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek”. s. 3. 
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Läsning och läsförståelse  

Flera samtida rapporter som PISA och PIRLS visar att barns läsförmåga och läs-

förståelse har försämrats under de senaste åren.95  Sedan den första PISA-studien 

år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genom-

snittsresultaten för OECD-land i alla undersökta kunskapsområden. Inom samtliga 

kunskapsområden är Sverige det land där resultaten försämrats mest.96 År 2000 var 

svenska barns läsförmåga i toppen av PISA resultaten, strax under Finland, Nya 

Zeeland och Kanada.97 I PIRLS-undersökningen år 2001 hade de svenska eleverna 

i skolår fyra det bästa genomsnittliga resultatet av alla trettiofem deltagande län-

der. PIRLS-undersökningen år 2006 visade att en signifikant tillbakagång hade 

skett i andelen mycket starka och starka läsare, vilken blev ännu större i 2011-års 

undersökning. 2011 års PIRLS resultat visade att en förskjutning hade skett inom 

samtliga läsfärdighetsnivåer. Färre elever presterade på den höga och avancerade 

nivån och fler elever på den medelgoda och elementära.98  

Även en större skillnad märktes i PISA-rapporten för de lågpresterande läsar-

na, som nu utgörs av 23 procent av de svenska barnen, och endast fyra OECD-

länder hade större andel svaga läsare, Israel (24 procent), Slovakien (28 procent), 

Chile (33 procent) och Mexico (41 procent). Det finns även en könskillnad, där 

flickor generellt har bättre läsförståelse än pojkar. Fler flickor ligger på den höga 

och avancerade nivån, och andelen pojkar är högst på de lägsta nivåerna. Faktum 

är att nästan var tredje pojke ligger på nivå 2 eller lägre, vilket enligt PISA räknas 

som elever med svaga läsfärdigheter. Jämförande studier på vuxna visar att 

svenska vuxnas läsförståelse inte har försämrats, utan snarare förhåller sig över 

genomsnittet.99  

Det finns även ett flertal nationella rapporter som exempelvis Litteraturutred-

ningens rapport Läsandets kultur: slutbetänkande och Skolverkets Vad händer 

med läsningen? En kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007. 

Skolverket har också gett ut Digital och traditionell läsning: Analys av olika elev-

gruppers läsning utifrån PISA 2009, som är en fördjupad analys av PISA resulta-

ten. Litteraturutredningens rapport sätter som mål att motivationen för att läsa och 

läsförmågan hos svenska barn ska öka till år 2018, speciellt i grundskolans tidiga 

årskurser.100 Denna ökning ämnas ske genom att elevernas intresse för att läsa och 

skriva ska stimuleras, genom bland annat lässtimulerande aktiviteter på biblio-

tek.101 Ulf Fredriksson och Karin Taube skriver i Läsning, läsvanor och läsunder-

sökningar att en god läsförmåga inte bara är viktig i skolan utan även senare i li-

                                                 
95 PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. (2013).  
96 PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. (2013). s. 7. 
97 PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. (2013). s. 15. 
98 PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. (2013). s. 15. 
99 PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. (2013). s. 16. 
100 Läsandets kultur. Slutbetänkande av Litteraturutredningen. (2012). s. 13. 
101 Läsandets kultur. Slutbetänkande av Litteraturutredningen. (2012). s. 408. 
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vet.102 Den tidigare forskningen kring barn och läsning är rörande överens om att 

barns läsförmåga är en otroligt viktig fråga, och att de svenska barnens senaste års 

låga testresultat tyder på att något måste förändras. Men vad är det som gör att 

barns läsförmåga minskar? Varför läser barn mindre och förstår läsningen sämre 

idag än tidigare?  

Varför läser inte barn längre?  

I boken Laes !les Läs: laesevaner og børnebogskampagner i Norden av Anette 

Øster undersöks barns läsvanor. Undersökningen visar att barn som sällan eller 

inte alls blir lästa för hemma i högre grad blir ”icke-läsare” än barn som blir lästa 

för hemma. Högläsning ett viktigt element i barns språkutveckling och tillägnan-

det av språkliga kompetenser.
103

 Maria Westerman instämmer i detta i ”Berättel-

ser hör hemma på biblioteket” där hon skriver att barn vars vårdnadshavare har 

läst sagor högt för sina barn får 20 procent bättre studieresultat än barn vars för-

äldrar inte har läst sagor för sina barn.104 En annan faktor som har visat sig påverka 

barns attityd gentemot läsning är kön; flickor lägger oftast mer tid på läsning och 

har en mer positiv attityd gentemot läsning än pojkar. En ytterligare faktor som 

kan påverka barns läsning är bilingualism. 105 Det är lättare att utveckla litteracitet 

på ett språk som redan bemästrats, och för en person som talar till exempel ett 

minoritesspråk kan det vara svårt att utveckla bra läsfärdigheter i ett samhälle som 

domineras av ett annat språk.106  

I en studie av Anette Earl och Sally Maynard undersöker författarna vad som 

gör ett barn till en motvillig läsare.107 Vilka underliggande skäl gör att barn får en 

negativ attityd till läsning? Tre grupper av motvilliga läsare identifieras, de som 

kämpar med läsningen och inte kan läsa, de som är ointresserade av att läsa och 

inte vill läsa, och de som kan läsa bra och läser, men inte i skolan. I Earl och 

Maynards studie svarade nästan alla barn att de tyckte om att läsa i ett frågeformu-

lär, men i praktiken fann de läsningen svår. Denna svårighet berodde ofta på osä-

kerhet på den egna läsförmågan. Många barn som har svårt för att läsa är med-

vetna om att de har större läsproblem än sina jämnåriga klasskamrater, vilket kan 

leda till låg självkänsla eller en tro att de inte är lika smarta som de andra bar-

nen.108 Earl och Maynard kom fram till att motvilliga läsare måste få chans att ta 

ansvar för sin egen läsutveckling, få hjälp och stöd hemifrån samt lästräna i en 

trygg läsmiljö. Först när läsning tillskrivs värde kan det uppskattas av barnet, och 
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inte betraktas som ett nödvändigt ont. Earl och Maynard ger förslag på att låta 

barnet välja bok själv, och på så sätt läsa det hen är intresserad av samt känner att 

hen klarar av, samt att lästräna med barnet i enrum. 109 Hos barnen i Hedemarks 

studie identifieras tre förhållningssätt till läsning: den lustfyllda läsaningen, läs-

ning som tvång samt den instrumentella läsningen.110 I den lustfyllda läsningen 

beskrivs läsning som något roligt och spännande, och förknippas inte med tvång 

eller plikt. Upplevelsen som läsningen ger är i sig målet med att läsa. Barnen med 

förhållningssättet läsning som tvång beskriver läsning som svårt och tråkigt, och 

ser läsningen som en påtvingad aktivitet, och barnen undviker i möjligaste mån att 

läsa. Barnen med ett instrumentellt förhållningssätt har en ganska neutral inställ-

ning till läsning och tycker varken illa om eller om att läsa. De läser för att uppnå 

andra mål än läsningen i sig, till exempel kunskaper och fakta om olika saker.111  

Karin Taube skriver om vikten av motivation och självförtroende i samband 

med läsning i böckerna Barns tidiga läsning och Läsinlärning och självförtro-

ende.112 Elever som själva upplever att deras läsförmåga är dålig kan helt enkelt 

undvika läsningen för att skydda deras självbild. 113 Avgörande för hur en elev vär-

derar sig själv med avseende på läsning och skrivning är hur viktigt eleven själv 

upplever att en god skrivförmåga är, upplevelsen av kontroll över sina prestationer 

och jämförelsen med kamraters läs- och skrivförmåga.114 Forskning har också visat 

att en negativ självbild och dåligt självförtroende har starkt samband med låg pre-

station.115 Svaga läsare har ofta låga förväntningar på sina egna prestationer och 

ger lätt upp om uppgifter verkar svåra, de har mindre tillit till den egna förmågan 

och ger lätt upp vid motgångar.116 Några studentuppsatser som skrivit om läsning 

och läslust är exempelvis tidigare nämnda författaren Amira Sofie Sandins magis-

teruppsats ”Läslust: en brinnande känsla i magen. En studie av 9-12-åringars upp-

levelser och uppfattningar av läslust”, Caroline Cassel West och Ann-Charlotte 

Knochenhouers uppsats ”Läsningens goda kretslopp. En studie av hemmets, sko-

lans och skolbibliotekets betydelse för barns läsning”, och Åsa Rowall och Char-

lotta Westerbergs magisteruppsats ”Barn läser faktaböcker. En studie om hur 
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några barn använder och uppfattar faktaboken”. 117 Sandin lyfter fram vikten av att 

väcka läslust hos barnen för att på så sätt få dem intresserade av läsningens ma-

giska värld, och hon undersöker barnens uppfattningar om läslust genom en inter-

vjustudie. Cassel West och Knochenhauers studie betonar högläsningens vikt som 

lässtimulering och läsande förebilder hemma, om barn ser vuxna läsa och ha ut-

byte av läsningen är det större chans att de själva blir läsande individer.118 Rowall 

och Westerbergs uppsats undersöker barns läsning av faktaböcker och finner att 

barnen som läser faktaböcker läser både för att lära sig saker men även för nöjes-

läsning. Trots detta hamnar ofta faktaböcker i skymundan vid exempelvis bokprat 

och högläsning.119  

Barn och bibliotek 

Forskningen om barn och bibliotek är relativt begränsad. Dock finns en del undan-

tag, bland annat tidigare nämnda studie av Hedemark, ”Barn berättar: en studie av 

10-åringars syn på läsning och bibliotek”, en intervjustudie med 100 svenska barn 

om deras syn på biblioteket. Pia Borrman och Åse Hedemarks Leonards plåster: 

om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund, som belyser och problema-

tiserar sagostunderna på bibliotek.120 Louise Limbergs Skolbibliotekets pedago-

giska roll: en kunskapsöversikt, handlar om barn och skolbibliotek, och är som 

namnet antyder en kunskapsöversikt över forskning om skolbibliotekets pedago-

giska roll. Limberg vill öka förståelsen för hur barn använder skolbiblioteket som 

en pedagogisk resurs i deras dagliga informationssökande.121 Det finns även en bra 

skriftserie om barnbibliotekens verksamhet sedd ur en teoretisk synvinkel, som i 

nuläget består av tre böcker.  Den första, Studier av barn- och ungdomsbibliotek: 

En kunskapsöversikt av Kerstin Rydsjö och Anna-Carin Elf är en tematiserad 

översikt över den forskning som då fanns om barnbibliotek. Denna har följts upp 

med en antologi med elva bidrag av olika författare, Barnet, platsen, tiden. Teo-
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rier och forskning i barnbibliotekets omvärld.122 Antologin, där olika forskare pro-

blematiserar forskning om barnbibliotek, kan användas som utgångspunkt i ut-

vecklingsarbetet med barnbibliotek. Ytterligare en forskningsöversikt, som be-

handlar barns delaktighet på biblioteken, Barnbibliotek och lässtimulans: delak-

tighet, förhållningssätt, samarbete, av Amira Sofie Sandin publicerades år 2011.123  

Denna bok om lässtimulerande arbete är den tredje i serien om barnbibliotekens 

verksamhet, utgivna som en del av samarbetet mellan Länsbiblioteken i Mellans-

verige (LIM). Sandins verk behandlar vad hon anser vara barnbibliotekets viktig-

aste uppgift, det lässtimulerande arbetet.124 Boken är en resonerande metodgenom-

gång av 93 lässtimulerande projekt. Syftet är att urskilja tendenser och teman och 

utifrån teorier om läsning belysa och analysera faktorer som påverkar projekten 

och därmed ge en bättre grund för det fortsatta lässtimulerande arbetet.125 I Sandins 

studie läggs stort fokus på barns delaktighet i de olika lässtimulerande projekten, 

och i vilken mån barn tillåts vara delaktiga.  

Synen på barn och delaktighet 

Det finns ett resonemang inom biblioteksvärlden om att se barn antingen som 

”human beings”, det vill säga kompetenta subjekt med egna önskningar och tan-

kar, eller som ”human becomings”, ännu inte färdiga människor, blivande vuxna 

som behöver fostras och formas, som kan användas för att diskutera barnsyn.126 

Den första synen på barn som becomings betonar vad barnet inte är men ska bli, 

nämligen vuxen. Det är den vuxne som tilldelas ansvar för att så sker. Den andra 

finner att barnet är en människa bland människor förmögen till egna tankar, käns-

lor och handlingar. Här har den vuxne att underordna sig betydelsen av barnets 

egenvärde.127 I planering av barnaktiviteter på bibliotek, exempelvis läshundsverk-

samhet, är det viktigt att fundera på vilken barnsyn som avspeglas. 

Att anlägga ett barnperspektiv innebär att se något från ett barns synvinkel, 

och här skulle en kunna hävda att inga andra än barn kan ha ett barnperspektiv, 

den vuxne har alltid ett vuxenperspektiv.128 Men begreppet barnperspektiv används 

ofta i betydelsen att vuxna försöker förstå och sätta sig in i barns perspektiv. Inom 

forskningen skiljer en också på ”barns perspektiv” och ”barnperspektiv”, där den 

förra står för mångfalden av barns olika individuella perspektiv och kulturskap-
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ande, medan den senare betecknar hur vuxenvärlden i form av exempelvis besluts-

fattare, myndigheter eller institutioner strävar efter att tillvarata barns intressen.129 I 

praktiken innefattas ofta båda dessa aspekter i begreppet barnperspektiv. Några 

forskare som skriver mer om barnperspektiv är Mats Trondman i ”Att förstå barn-

dom” och Gunilla Halldén i ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt 

perspektiv”.130 

Barns delaktighet i biblioteksverksamheter är också något som diskuteras i 

både teori och praktik inom biblioteksverksamheten. Sandin undersöker som tidi-

gare nämnt barns delaktighet samt delaktighetens olika nivåer i 93 olika lässtimu-

lerandeprojekt i Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, 

samarbete. Även Klara Dolk skriver om delaktighet, i Bångstyriga Barn: makt 

normer och delaktighet i förskolan. Dolk undersöker under ett års fältarbete verk-

samheten på en förskola och deras värdegrundsarbete med fokus på makt, normer 

och delaktighet. Både Sandin och Dolk har varit till stor nytta under analysen av 

läshundsverksamheten och hur barnen varit delaktiga i utvecklandet av lässtunden. 

Dolk beskriver begreppet delaktighet som ett ”gott” begrepp, som alla är positiva 

till, jämförligt med exempelvis jämställdhet eller demokrati. Dock används delak-

tighet olika i olika sammanhang och kan syfta på olika saker. Dolk använder själv 

delaktighetsbegreppet för att närma sig maktrelationen samt de spänningar och 

konflikter som kan uppstå mellan vuxna och barn.131 Dolks definition är väldigt 

aktuell att använda i analysen av lässtunden, då barnens delaktighet och maktrelat-

ionen mellan både vuxen och barn, men även barn och hund, är intressant att un-

dersöka. Hur makten förhandlas mellan de olika parterna, vilka möjligheter som 

finns att aktivt påverka verksamheten samt vilka relationer som skapas.  

Barn och läshundar 

Forskning om djur, och synen på djur, har utvecklats enormt de senaste åren. Det 

tidigare ointresset för djurens inre liv, vilket betraktades som ovetenskapligt att 

forska om, har nu bytts ut mot ett stort intresse och forskningsfältet har formligen 

exploderat inom området.
132

 Flera hundra vetenskapliga arbeten om hundars inre 

liv har publicerats under 2000-talet, och området utvecklas och växer.
133

 Inom 

etologi, psykolog och human- animal studies finns mycket spännande forskning 

om hundar, deras tankar och känslor och relationen mellan människa och hund. 

Internationellt finns en hel del forskning även om läshundar, där bland annat Lori 
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Friesen är ett välkänt namn. Hon har skrivit ett flertal forskningsartiklar om läs-

hundar, främst utifrån sina egna erfarenheter av att arbeta med hundar inom skol-

verksamheten. Bland annat ”The Gifted Child as Cheetah: A Unique Animal-

Assisted Literacy Program”, ”Animal-assisted literacy: A supportive environment 

for constrained and unconstrained learning” och ”Animals in children's literature: 

A powerful motivator for literacy learning”.134 Friesens intresse för läshundsverk-

samhet är sprungen ur hennes egna starka band till hunden Patches, som var Frie-

sens bästa vän under hela hennes uppväxt, och alla de positiva effekter deras vän-

skap gav henne. När Friesen sedan började jobba som lärare och började ta med 

sin nya hund Tango till skolan på fredagsmornar fann hon att Tango var en stark 

motivator för barnen.135 Frisen började då undersöka olika djurassisterade litteraci-

tetsprogram och disputerade sedan med uppsatsen How Your Dog Can Help Your 

Child Read, Lead and Succeed, där Friesen undersöker AAL och AAA med barn i 

fokus, där hon syftar öka förståelsen för och vårda relationen mellan människa och 

djur.136 

Andra forskare inom fältet är bland annat Donita Massengill Shaw, Mary 

Renck Jalango och Marieanna leRoux. Även om de flesta studierna om barn som 

läser för hundar visar på ökad läskunnighet och en mer positiv attityd mot läsning 

så finns det studier som inte haft samma positiva resultat. En studie av Ashley 

Elizabeth Booten ”Effects of Animal-Assisted Therapy on Behaviour and Reading 

in the Classroom”, hade syftet att undersökta om en terapihund har effekt på ele-

vernas beteende och läsning i klassrummet. Barnen i studien gick i årskurs fem 

och ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan de barn som läste för en hund 

och kontrollgruppen.
137

 Lenihan et al. undersökte i ”Benefits of Reading As-

sistance Dogs” om ett projekt med läshundar kunde påverka minskningen av läs-

kunnighet som infaller under skollov. Barnen parades ihop antingen med en hund 

eller med en person, som de skulle läsa högt för 30 minuter varje vecka. Efter ett 

fem veckor långt projekt kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan gruppen 

med barn som läste för hundar och gruppen som läste för människor.
138

 Dock 

uppvisade denna studie en annan intressant bieffekt.  Ingen i gruppen som läste för 

hundar hoppade av projektet. I gruppen som läste för människor hoppade en tred-

jedel av deltagarna av projektet.
139
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En övervägande majoritet av studierna om barn som läser för hundar visar 

dock på en mycket positiv effekt av hundar som lässtimulerande aktivitet och det 

råder koncensus inom forskningen att läshundar och djurassisterade aktiviteter 

medför många positiva effekter och är ett bra sätt att arbeta lässtimulerande med 

barn.140 Några av de dokumenterade effekterna av AAT är långsammare hjärtrytm, 

lägre blodtryck, avslappning och en tendens att glömma smärta och begränsning-

ar.
141

 Att läsa för ett djur stänger av ångest och ilska, och skapar intimitet och sä-

kerhet, samt ökar positiva förväntningar på både en själv och andra.
142

 Barns läs-

förmåga kan öka med upp till fyra klassnivåer efter kontakt med en läshund, bar-

nen får en mer positiv inställning till att läsa och de läser mer flytande och med 

bättre självförtroende än tidigare.
143

  

Studier om läshundar kan sägas ha ett tvådelat fokus, dels de studier som fo-

kuserar på de positiva kroppsliga och känslomässiga aspekterna av att läsa för en 

hund, till exempel att det upplevs som roligt, har en avslappnande effekt och bi-

drar till att barn får en mer positiv syn på läsning, och dels de studier som har ett 

starkare fokus på just hur läsningen förbättras. Dessa studier mäter ofta läsarna 

före och efter kontakt med en läshund, genom till exempel olika läsförståelsetest. 

Givetvis finns flera arbeten som undersöker båda nöjet av att läsa för en läshund 

och nyttan av att läsa för en läshund, men jag har funnit att de oftast finns ett star-

kare fokus på någon av dessa faktorer. Den här uppsatsen kommer att fokusera på 

det tidigare förhållningssättet, med en tydlig inriktning mot barnens upplevelser av 

lässtunden, som de förklaras av barnen själva. 

 

Tidigare forskning i Sverige  

I Sverige är läshundar fortfarande ett nytt fenomen, och det finns nästan ingen 

forskning alls inom området, undantaget en del studentuppsatser och rapporten 

”Läshundar i Småland”.144 Lovisa Öhlund skriver i sin uppsats ”Om man tar en 

tråkig bok så börjar den sova: En kvalitativ intervjustudie av barn som läser för 

hundar i en skolmiljö” om läshundar som arbetar med barn i en skolmiljö.145 I 

Öhlunds uppsats från år 2013 läser barnen högt för hundarna som ett bestående 

inslag i undervisningen. Dessa hundar har dock ingen läshundsutbildning eller 
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annan utbildning av vad som framgår i uppsatsen. Pernilla Peterson undersöker i 

uppsatsen ”Läsa för hund: Förbättrar det läsförmågan?” ifall en mätbar skillnad 

finns för barn som läser för en hund respektive en människa.146 Inte heller i Peter-

sons studie används utbildade hundar. Petersons undersökning visar på minimala 

skillnader i barnens läshastighet, där hunden endast ger en ringa positiv påverkan, 

främst på de svagare läsarnas läsning. Den lilla positiva effekten styrks dock av 

elevernas intervjusvar där de svagare läsarna angav att de kände sig lugnare och 

mindre stressade när de läste för hunden.147 Ett problem med Petersons studie är 

jämförelsen av böckerna som barnen valde och att mätningen av läshastighet un-

der de olika lästillfällena varit problematisk.  Böckerna vid de olika lästillfällena 

varierade ibland i svårighetsgrad och resultaten kanske därför inte var jämförbara, 

då läshastigheten inte påverkades enbart av hundens närvaro utan även böckernas 

svårighetsgrad. En del elever missade också flera lästillfällen, vilket har påverkat 

resultatet.148 Rebecka Dirfeldt och Cecilia Persson har skrivit om läshundar i upp-

satsen ”Att läsa för hunden: en metod i läsfärdighetsträning?”.149 I studien inter-

vjuas barnen och deras upplevelser av att läsa för en hund undersöks. Inte heller 

här arbetas det med utbildade hundar, utan barnen får läsa för sitt eget husdjur. 

Resultatet visade att djur kan påverka barns lärmiljö positivt och vara en lusfyllt 

metod för läsfärdighetsträning.150  

Både utifrån dessa studier och utifrån avsaknaden av andra studier upplever 

jag att det finns ett stort behov av forskning både om läshundar generellt och om 

läshundar i en bibliotekskontext. Det finns ännu inga uppsatser som undersöker 

läshundar på svenska bibliotek, och min uppsats fyller därför en forskningslucka 

samt är unik i sitt ämne. I den här studien används vårdhundar i arbetet som läs-

hundar. Dessa vårdhundar är lämplighetstestade och godkända för att jobba med 

barn och vuxna, och en av dem är även antagen till en bokhundsutbildning. Denna 

utbildning har dock inte påbörjats under tiden då jag följer projektet. 

 

                                                 
146 Peterson, Pernilla. (2013). ”Läsa för hund: förbättrar det läsförmågan?”.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet redovisar uppsatsens teoretiska utgångspunkter som är det sociokulturella 

perspektivet samt human-animal studies, forskning om relationen mellan djur och 

människa. Förhållningssätt och begrepp från dessa teoribildningar används för att 

planera aktioner, utveckla lässtunden tillsammans med läshunden, för att analysera 

empirin och föra en diskussion kring studiens resultat. 

Det sociokulturella perspektivet 

Detta arbete vilar huvudsakligen på en sociokulturell grund. Utgångspunkten inom 

ett sociokulturellt perspektiv är att människors förmåga att förstå omvärlden, vårt 

sätt att tänka, agera och kommunicera bygger på kunskap som utvecklas i interakt-

ion med andra. Begrepp som kommunikation, verktyg och redskap är viktiga i det 

sociokulturella perspektivet.151 Uppsatsens syfte är att genom aktionsforskning 

undersöka läshundspraktiken, där interaktion och kommunikation mellan pro-

jektets deltagare är en stor del av projektet. Roger Säljö är ett välkänt namn inom 

sociokulturell teoribildning, och jag kommer att främst använda mig av Säljös 

tolkning av det sociokulturella perspektivet. En utgångspunkt för ett sociokultu-

rellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande och handlande är att en intres-

serar sig för hur människor tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resur-

ser. Samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus med ett sådant perspektiv.152  

Säljö skriver att människan är en biologisk varelse med en uppsättning fysiska 

och mentala resurser som är mer eller mindre givna av naturen och bestämda av 

den art vi tillhör. Som biologiska varelser har vi uppenbara begränsningar; fysiskt 

sett är vi i jämförelse med vissa andra arter underlägsna.153 Våra sinnen är också i 

flera fall underlägsna andra arters, och inte heller intellektuellt är vi i alla avseen-

den särskilt imponerande, till exempel har vi mycket begränsad förmåga att hålla 

information i minnet, vi är dåliga på att göra många saker samtidigt och vi är i 

många situationer dåliga på att genomföra logiska resonemang.154  Människan har i 
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biologisk bemärkelse inte förändrats särskilt mycket under de senaste årtiotusen-

dena, hjärnan är lika stor, vi har samma sinnen och nervsystem och talapparaten är 

samma. Vi lever lite längre, har fått mindre hår samt har blivit lite längre. Men det 

är ändå uppenbart att det, trots att vi i biologisk bemärkelse är i stort sätt oföränd-

rade, har skett omvälvande förändringar i våra intellektuella och fysiska färdighet-

er samt i våra kunskaper.155 Dessa förändringar blir tydliga när vi betraktar de 

verktyg eller redskap med vilka vi observerar och bearbetar omvärlden och den 

kollektiva kunskap vi byggt upp. Mänskligheten har skapat sig en kultur som in-

nehåller hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera omvärlden är väsentligt 

skild från våra förfäders förmåga, och skillnaderna blir tydliga när man betänker 

hur vi människor utvecklat system för att samarbeta med varandra. Till exempel 

skolor, sjukhus och fabriker är möjliga för att vi lärt oss att organisera mänskliga 

institutioner i olika verksamheter, varaktiga sociala system som bygger på kompli-

cerade former av samverkan mellan människor.  

I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell, 

teknisk betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga, 

intellektuella eller fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi för-

står vår omvärld och agerar i den.156 Hur vi lär blir således en fråga om hur vi 

tillägnar oss resurser för att tänka och utforma praktiska projekt som delar av vår 

kultur och vår omgivning. I alla lärandeprocesser är kommunikation eller interakt-

ion mellan människor avgörande.157 Att kunna läsa är en kommunikativ praktik. I 

ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utvecklig är kommunika-

tiva processer centrala. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter. För att kunna förstå mänskligt handlande är det viktigt 

att se till flera komponenter enligt det sociokulturella perspektivet: individen, den 

sociala praktiken och redskapen eller verktygen, eftersom alla dessa hör sam-

man.158 Därför kommer jag i den här uppsatsen att fokusera på praktiken där bar-

nen är delaktiga, redskapen de använder samt hur kommunikationen och samspe-

let ser ut mellan praktikens deltagare.  

Praktik 

Läsning kan ses som en kommunikativ praktik där barn lär sig att behärska red-

skapet text, ofta i form av till exempel en bok. Den här uppsatsen undersöker en 

läspraktik som sker inom både skolan och bibliotek, och de kontexter dessa in-

stitutioner för med sig. För att kunna förstå lärande måste praktikerna som männi-

skor utvecklar till redskapen och de tolkningsgemenskaper som uppkommer för-
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stås.159 Läspraktiker utvecklas och förs vidare inom ramen för olika institutionella 

miljöer, som till exempel skolan och biblioteket.160 Lässtunden tillsammans med 

hunden är läspraktik som sker både inom skolan och biblioteket, vilket gör att 

dessa miljöer påverkar läspraktiken.  

Kommunikation, redskap & artefakter 

För att undersöka kommunikationen mellan barnen, hundföraren och biblioteka-

rien och uppsatsförfattaren används begreppen kommunikation och interaktion. 

Jag kommer i analysen av kommunikationen och interaktionen utgå från intervju-

erna med barnen, observationerna av lässtunden samt loggboksanteckningar. Det 

är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter, 

genom att behärska olika kommunikativa praktiker, som till exempel läsning.161 

Kommunikationens huvudsakliga funktion är att förmedla verkligheten för oss. 

Det sociokulturella perspektivets grundtanke är att de resurser vi behöver för att 

förhålla sig till omvärlden skapas genom kommunikation, och förs vidare genom 

kommunikationen till andra människor i samhället.162 Dessa resurser, benämns 

inom det sociokulturella perspektivet som redskap eller verktyg. Jag har valt att 

för enkelhetens skull benämna dessa enbart som redskap fortsättningsvis i denna 

uppsats. Dessa redskap kan vara både språkliga eller intellektuella, eller fysiska i 

form av artefakter; saker eller föremål. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikationen viktig vid lärande och utveckling, då den förmedlar hur olika 

redskap kan användas.163 

I den här undersökningen studerar jag hur barnen som medverkar i undersök-

ningen använder sig av olika språkliga och intellektuella resurser samt artefakter 

för att kommunicera och interagera. Språket har en viktig roll som kommunikativt 

redskap. Språket ses som ett bra sätt att lagra kunskaper hos en individ eller ett 

kollektiv och för att dela upplevelser och erfarenheter med andra. Genom språket 

kan vi uppfatta och kommunicera vår bild av världen.164 Språket ses också i det 

sociokulturella perspektivet som ett redskap som sätter ramen för vårt tänkande. 

Inom den sociokulturella teorin har språket tre beståndsdelar:  

 

a) Språkets utpekande funktion; med hjälp av språket kan vi peka ut saker i 

vår omvärld, en stol, en katt, ett sår. Vi kan tala om abstrakta begrepp som 

rättvisa och kärlek. 
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b) Språkets semiotiska/semantiska funktion; De företeelser de talade orden 

hänvisar till, en symbolisk signalering om innebörd. 

 

c) Språkets retoriska funktion; Förutom att vara ett flexibelt sätt att referera 

till omvärlden är språket också ett medium för att förmå folk att handla 

och påverka deras omvärldsuppfattning. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker tänkandet med hjälp av språket och 

språkliga och intellektuella redskap som erhållits genom tidigare kommunikativa 

erfarenheter. Redskapet språk innehåller alltså både tal och tänkande integrerat. 165 

Ett annat sociokulturellt redskap som används i denna uppsats är artefakter. Sam-

spelet med olika artefakter ger också människan möjlighet att lära, utvecklas och 

läsa vardagens problem, då dessa kan få oss att förstå och hantera den konkreta 

världen. Man kan inte separera människa och redskap vid en analys av mänskligt 

tänkande, på grund av att de är så integrerade.166 En artefakt kan förklaras som en 

sak eller ett föremål, men även en hel miljö. Hundhörnan med dess täcken och 

kuddar föreställande hundar kan sägas vara en artefakt, liksom boken barnet läser 

för hunden. Artefakterna förmedlar vår förståelse av världen samtidigt som förstå-

elsen av världen redan byggts in i artefakten.167  

Human – Animal studies 

Human-animals studies är ett forskningsområde som undersöker relationen mellan 

människa och djur, gränserna mellan vad som är ”mänskligt” och ”djuriskt” och 

sambanden däremellan. Human-animal studies kan benämnas som tillhörande 

genusvetenskapen som disciplin, men hämtar även inspiration från bland annat 

etologi, djurrättsaktivism, psykologi, biologi, sociologi med mera, och är således 

tvärvetenskaplig till sin natur. Det kan tyckas märkligt att välja en teori som tradit-

ionellt inte används inom biblioteks- och informationsvetenskap och mig veterli-

gen inte har används inom någon publikation inom bibliotekssektorn. Men ef-

tersom hundar inte heller traditionellt har använts inom biblioteksverksamhet fann 

jag det nödvändigt att lyfta fram en teori som kan belysa hundarnas intåg på 

biblioteken ur ett nytt teoretiskt perspektiv, och således ge en bredare bild av läs-

hundsverksamheten. Att enbart behandla en ny praktik med gamla teorier kändes 

för mig otillräckligt.  

Human- animal studies utvecklades för att fylla ett gap i den befintliga forsk-

ningen kring människor och djur. Tidigare har forskningen lagt fokus på djurs 
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inverkan på människor eller människors inverkan på djur, och inte uppmärksam-

mat de komplexa relationerna mellan djur och människor, där inte resultatet av 

relationen är det intressanta att studera utan snarare den ständigt pågående relat-

ionen mellan djur och människa, som en fortgående och föränderlig process.168 I 

det dagliga livet har vi alla en komplex relation till djuren i vår omvärld, som 

finns överallt i vår medvetna eller omedvetna närvaro.  Djuren är en viktig be-

ståndsdel i vårt samhälle, och både i nutid och historiskt sett har de varit del av 

och format vår samtid. Djur finns i allt från mikronivå som bakterierna i våra egna 

kroppar, till äggen i kyldisken på ICA, till husdjuret i den andra änden av kopplet. 

De kan forma allt ifrån våra kroppar (genom att vi äter/inte äter dem) till vår iden-

titet (jag är en hundmänniska/kattmänniska/ogillar djur). Även om djur finns i 

allas närhet är deras roll i våra liv ofta inget som en reflekterar över. Den vanlig-

aste relationen till djur i västvärlden är den till de egna husdjuren.169  

Human- animal studies är ett brett och mångfacetterat område, och jag har 

därför valt att avgränsa mig till Donna Haraway, och hennes teorier om naturecul-

ture och companion animals. Främst kommer Haraways bok The companion spe-

cies manifesto: Dogs, people and significant otherness ligga till grund för den 

teoretiska diskussionen.170 I brist på tillfredställande svenska översättningar kom-

mer jag att fortsätta använda Haraways engelska termer.  

Natureculture 

Haraway använder Latours begrepp ”the great divide” för att uppmärksamma av-

ståndstagande och dikotomier i samhället, till exempel man-kvinna, natur-teknik 

och människa-djur. Inom human- animal studies ser man dessa samband som mer 

komplicerade än motsatspar, istället för att vara motsatser är de sammanflätade på 

flera nivåer. Haraway kallar detta för natureculture. Haraway finner tanken på 

termerna ”natur” och ”kultur” som antingen polära motsatser eller universella be-

grepp orimlig. Istället föreslår Haraway att en bör tänka på begreppen som ”partial 

connections”, det vill säga mönster inom vilka aktörerna varken är helheter eller 

delar. Natur och kultur formar alltså varandra genom sina skillnader, men också 

de beståndsdelar där de överlappar. Det är ofta omöjligt att härleda något till en-

bart natur eller kultur. Till exempel kan en hunds beteende aldrig säkert sägas bero 

på antingen hundens ras eller uppfostran, eftersom de aldrig går att utröna vad som 

skapat ett visst beteende, då både ras och uppfostran är partial connections som 

aldrig kan särskiljas från varandra.  

I motsats till vad Haraway kallar skadliga västerländska ideal, där hunden be-

traktas som en liten människa, familjens pälsbeklädda minsting, så handlar hunden 
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inte om en själv. Hundar är i sig själva hundar, fastlår Haraway. De är inte en pro-

jektion av oss själva, symboler eller insikten av något. De är hundar av kött och 

blod.171 Relationen mellan människa och hund är komplicerad, både i pågående 

och historisk form. Relationen mellan människa och hund är full av grymhet, slö-

seri, likgiltighet, ignorans och förluster, likväl som glädje, påhittighet, arbete, in-

telligens och lek. Hundar och människor har levt i samexistens i flera tusen år, och 

konsekvenserna av denna samexistens har satt spår i båda rasernas natureculture. 

Harlan Weaver skriver i artikeln ”Becoming in kind. Race, Class, Gender and Nat-

ion in Dogfighting” om sin egen relation med en hittehund vid namn Haley. Haley 

är en Amstaff, en ras som är känd för sin aggressivitet. Under deras tid tillsam-

mans genomgick Weaver ett könsbyte, och under övergången kände Weaver sig 

under en period väldigt sårbar på grund av sitt annorlunda utseende och sin transi-

dentitet. Haley påverkade då Weavers framtoning, genom att ha henne vid sin sida 

blev Weaver säkrare och starkare. 172 Även Haley påverkades av Weaver.  Weavers 

vithet, queera identitet och medelklasstatus fick andra att uppfatta Haley som 

mindre hotfull och farlig. Både Haley och Weaver formar vem den andra är, deras 

identiteter påverkar varandras och ger deras identiteter dimensioner de inte skulle 

haft utan den andre.173 Denna identitetsskapande process kan kopplas till Haraways 

term companion animals.   

Companion animals & companion species 

Det är enligt Haraway skillnad på att ha ett husdjur och ett companion animal. När 

en talar om husdjur, finns en klar maktaspekt av ägare och djur, där relationen 

mellan människa-djur är ojämlik, och djuret i sig inte är ett subjekt utan en ägodel. 

Djuret kan till exempel dödas eller säljas om det inte passar ägarens livsstil eller 

inte ger ägaren den ovillkorliga kärleken denna ibland förväntar sig.174 När en talar 

om companion animal handlar det istället om det komplicerade nätet av relationer 

mellan en människa och ett djur. Självklart finns även här en maktaspekt, men den 

är uppblandad med andra viktiga relationer som kärlek och respekt för djuret, och 

även en medvetenhet om djurets påverkan på människan. Det är främst en relation 

mellan två individer av olika art, inte främst en relation mellan en människa och 

dess husdjur. Ett companion animal kan också röra sig utanför gränserna för vad 

ett traditionellt husdjur är, som till exempel en reptil eller en ovanlig fågel. En 

falkenerares fåglar skulle till exempel de flesta inte säga var husdjur, utan snarare 
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någonting annat som exempelvis ett arbetsredskap, eftersom det skiljer sig i hög 

grad från vår förutfattade bild av ett husdjur som något fluffigt och gulligt.  

Companion species är en stor och heterogen beteckning, men kan sägas vara 

allt levande vi lever i samklang med. Termen companion species inkluderar vitt 

skilda organiska företeelser som ris, bin, tulpaner och magbakterier, vilka alla gör 

det mänskliga livet till vad det är och vise versa. Companion species har också ett 

evolutionshistoriskt perspektiv där biologiska skillnader mellan djur lett till soci-

ala konstruktioner av dessa djur. Till exempel är djur som grisar och kor mer lika 

människan biologiskt än hundar och katter, ändå är det de sistnämnda som får 

komma innanför hemmets väggar och tolkas som mest lika människan. Många 

människor har inga problem med att äta kött från kor eller grisar, men skulle ald-

rig kunna tänka sig att äta kött från en katt eller en hund. Just dessa kategorise-

ringar, vilka egenskaper som tillskrivs vissa djur i vissa kulturer eller tidsåldrar är 

något som jag personligen tycker går att förstå ur ett biblioteksperspektiv. Hur 

raser och varelser, liksom böcker och allt annat som existerar i världen, tillskrivs 

vissa saker eller egenskaper beroende på deras placering. Precis som i SAB eller 

DDC finns det inga kategorier som fungerar oavsett tid och plats, utan är avhäng-

igt av kontexterna. Vissa djur vill vi i en västerländsk kontext hålla borta medan 

andra bjuds in i hemmet och hjärtat.  

När Haraway talar om companion species talar hon om en symbios, det kan 

inte finnas en companion species, det måste åtminstone finnas två för att skapa en. 
175 I den här uppsatsen kommer jag fokusera på människor och hundar som com-

panions species, och hunden och människan som companion animals. Ur ett hu-

man- animal perspektiv är det viktigt att studera interaktionen mellan barn och 

hund under lässtunderna. Hur ser barnen på hundarna? Hur verkar hundarna upp-

fatta arbetet de utför tillsammans med barnen? Ser barnen på hundarna som tradit-

ionella husdjur eller companion animals?  

 

                                                 
175 Haraway, Donna. (2003). The companion species manifest: dogs, people and significant otherness. s. 12. 
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Metod 

I detta kapitel presenteras aktionsforskning som forskningsstrategi samt in-

samlingsmetoder och material. Vid insamlandet av det empiriska materialet an-

vändes handledning, loggbok, observation samt intervju.  

Aktionsforskning 

Aktionsforskning är ett relativt nytt sätt att utföra forskning på. 176 Aktionsforsk-

ningen lägger fokus på praktiken, och genom att arbeta enligt en cyklisk forsk-

ningsmodell kombineras teori och praktik. Att ifrågasätta antaganden, både våra 

egna och andras är en betydelsefull aspekt av aktionsforskningen. Aktionsforsk-

ningen kan både styrka den professionella praktiken samt vidga förståelsen av 

bredare frågor.177 Aktionsforskning förknippas vanligtvis med praktiska, småska-

liga forskningsprojekt.  

Karin Rönnerman definierar i boken Aktionsforskning i praktiken aktions-

forskning som en idé eller ansats som tar utgångspunkt i de frågor man ställer sig 

själv i praktiken, verkar för att söka kunskap och djupare förståelse för dessa frå-

gor och verkar för en forskning som leder till förändring.178 Aktionsforskning för-

kastar föreställningen om en process i två steg, där forskaren först bedriver sin 

forskning och praktikerna sedan i ett andra fristående steg tillämpar den kunskap 

som har genererats av forskningen. De två processerna, forskning och handling, är 

istället integrerade.179 Då aktionsforskningen genom sitt samspel mellan praktik 

och forskning erbjuder ett helhetsperspektiv, lämpar det sig väl som forsknings-

strategi för den här uppsatsen. Jag valde att använda aktionsforskning på grund av 

att den tar tillvara både teorin och praktikens olika styrkor och svagheter, vilket 

jag hoppades skulle gynna analysen och själva utvecklingen av läshundsverksam-

heten i bibliotekspraktiken. I den här uppsatsen har jag valt att arbeta med aktions-

                                                 
176  Mills, Geoffrey ,E. & Butroyd, Robert. (2014.) Action Research: a Guide for the Teacher Researcher.  

s. 3. 
177 Mills, Geoffrey, E. & Butroyd, Robert. (2014). Action Research: a Guide for the Teacher Researcher. 

 s. 3. 
178 Rönnerman, Karin. (2012). ”Vad är aktionsforskning?”. s. 21. 
179 Somekh, Bridget.. (1995). ”The contribution of action research to development in social endeavours: a 

Position Paper on Action Research Methodology”. s. 34. 
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forskning som en övergripande forskningsstrategi snarare än en metod, i enlighet 

med Martyn Denscombes formulering av skillnaden mellan forskningsstrategi och 

forskningsmetod. Denscombe beskriver i Forskningshandboken skillnaden mellan 

en forskningsstrategi och en forskningsmetod, genom att urskilja en forsknings-

strategi som ett bredare sätt att närma sig forskningen med dess mål och design-

principer som formar undersökningen som helhet.180 Forskningsmetoder är snarare 

de verktyg som används för att samla in empirisk data.181 Jag har därför valt, att i 

likhet med Denscombe, benämna aktionsforskning som en forskningsstrategi sna-

rare än en forskningsmetod.  

Aktionsforskning är idag ett återkommande begrepp när man talar om att ut-

veckla en verksamhet.182 Rönnerman skriver att aktionsforskning kan ses ur ett 

”bottom up”-perspektiv, vilket innebär att det är praktikern själv som ställer frå-

gorna och agerar för en förändring, till skillnad från ett ”top down” perspektiv, där 

någon annan beslutar vad som ska ske i verksamheten.183 En arbetar inom aktions-

forskning utifrån de olika stegen: planera – agera – observera – reflektera. Dessa 

steg är inte en modell som en slaviskt bör följa, utan snarare en tankegång att re-

flektera utifrån.184 

 

Planera: Att formulera syfte och strävan för verksamheten, utvärdera dess 

förutsättningar samt planera aktioner. 

 

Agera: Att genomföra en riktad förändring, en aktion, i verksamheten. I den 

här uppsatsen genomfördes flera aktioner. 

 

Observera: att vid genomförandet observera det som händer i verksamheten. 

Hur fungerar aktionen i praktiken? 

 

Reflektera: Att reflektera och utvärdera de resultat som observerades, aktion-

ens effekt på verksamheten. 

 

 I det här arbetet har jag tagit fasta på dessa fyra olika steg: planera – agera – 

observera – reflektera, i studiens upplägg. Jag, hundföraren och barnbibliotekarien 

har tillsammans planerat ramarna för lässtunden med hundarna. Under lässtunder-

na för jag observationsprotokoll, och hundföraren och barnbibliotekarien för logg-

bok under hela projektets gång. Vi träffas sedan i slutet av dagen och reflekterar 

                                                 
180 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 421. 
181 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 421. 
182 Rönnerman, Karin. (2012) ”Vad är aktionsforskning?”. s. 21.  
183 Rönnerman, Karin. (2012) ”Vad är aktionsforskning?”. s. 22.  
184 Rönnerman, Karin. (2012) ”Vad är aktionsforskning?”. s. 22.  
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över hur det fungerat under lässtunderna och om något bör förändras i lässtundens 

praktik. Vi planerar och genomför aktioner inför nästa lästillfälle, för att sedan 

observera och reflektera över dessa förändringar. Aktionsforskningen blir en 

cirkelmodell, som binder samman teorin och praktiken. 

Undersökningens validitet, reliabilitet, trovärdighet och transparens 

En studies validitet handlar traditionellt om ifall undersökningens resultat på ett 

bra sätt belyser och besvarar forskningsfrågan, medan reliabiliteten handlar om i 

vilken grad studien skulle fått samma resultat om den upprepades av andra fors-

kare som använder samma metoder185. På grund av att den här studien vill under-

söka hur barn upplever läshundsverksamheten i en bibliotekskontext var kvalita-

tiva metoder det självklara valet. Vid en kvantitativ metod hade läshastighet eller 

olika skalor av välmående kunnat mätas, men inte de komplexa tankar och person-

liga upplevelser som studiens frågeställning kräver. Heléne Thomsson skriver i 

Reflexiva intervjuer att det kan vara svårt med validitet i tolkande undersökning-

ar.186 Thomsson menar att tolkningar sällan är helt valida, men att det trots detta 

finns möjlighet att argumentera för deras giltighet. Om studien är noggrant utförd 

och studerar det som avsett studeras kan tolkningarna ses som giltiga under rå-

dande premisser.187 Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun att en studies validitet är beroende av ett passande metodval.188 

Jag anser med stöd av Thomsson samt Kvale och Brinkmann att den här studien 

på grund av metodvalet har en god validitet, metoden passar väl för att undersöka 

det uppsatsen syftar till att undersöka.189 När en talar om en studies reliabilitet me-

nar en att en mätning är stabil och inte utsatt för slumpinflytelser.190 Även reliabili-

tet är en term som lämpar sig bättre för kvantitativa studier, där något mäts och en 

kan tala om standardisering.191 Kvalitativa studier förutsätter istället en låg stan-

dardisering, och en hög reliabilitet inom kvalitativ metod handlar snarare om att 

forskaren noterar och registrerar slumpinflytelser som exempelvis felsägningar 

eller missuppfattningar. Forskaren måste i kvalitativa analyser vara lyhörd för 

bland annat tonfall, ansiktsuttryck, och kroppsspråk.192 Trost säger att ideérna om 

reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metod och i kvalitativa stu-

dier är det därför mer värdefullt att tala om en studies trovärdighet och transpa-

rens.193 För att öka den kvalitativa studiens trovärdighet har jag valt att använda 

                                                 
185 Jacobsson, Katarina. (2008). ”Den svårfångade kvaliteten”. s. 165. 
186 Thomsson, Heléne. (2010). Reflexiva intervjuer. s. 31. 
187 Thomsson, Heléne. (2010). Reflexiva intervjuer. s. 31. 
188 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 33. 
189 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 33. 
190 Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 131. 
191 Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 132. 
192 Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 132. 
193 Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 133. 



 45 

triangulering. Detta betyder att jag använt flera insamlingsmetoder, för att få flera 

perspektiv på det som studeras.194 Om jag till exempel bara hade observerat läs-

stunderna utan att intervjua barnen, hade en viktig aspekt av stunderna går förlo-

rad: nämligen barnens uppfattning om hur lässtunden fungerar. Triangulering ger 

också en möjlighet att se vad som är samstämmigt eller särskiljande under läs-

stunden.195 Stämmer barnens kroppsspråk överrens med den känsla de säger sig ha 

tillsammans med hunden? Jag upplevde att observationerna av lässtunden med 

hunden gav ett bra grundmaterial, men att barnens, hundförarens och bibliotekari-

ens egna uppfattningar om hur verksamheten fungerar gav flera ytterligare per-

spektiv på lässtunden, och bidrog med värdefull information för att kunna för-

bättra läshundsverksamheten. Flera insamlingsmetoder ger en ökad träffsäkerhet 

och en mer fullständig bild av det som undersöks.196 För att öka studiens trovär-

dighet är det också viktigt med transparens. För några decennier sedan eftersträva-

des att vara objektiv i sin forskning men numera har endast få personer uppfatt-

ningen att en forskare kan vara objektiv och en bör hellre sträva efter att vara 

transparent.197 För att öka transparensen i den här studien kommer jag ofta skriva 

ut barnens exakta formuleringar, istället för enbart min tolkning av dessa. Jag för-

söker också reflektera kring min egen påverkan på studien som forskare.  

Forskarrollen 

Att arbeta med datainsamling, speciellt tillsammans med barn, kräver en hel del 

reflektion kring hur en uppfattas som forskare. Denscombe säger att faktorer som 

kön, ålder och etniskt ursprung inverkar på hur mycket information människor är 

villiga att ge och hur ärliga de är i sin information.198 Dessa faktorer, samt de egen-

skaper de intervjuade tillskriver dessa faktorer, påverkar dock mer om intervjuerna 

behandlar känsliga ämnen som till exempel religion, inkomster, sexuella förhål-

landen och personlig hälsa.199 Upplevelsen av att läsa för en hund är inget sådant 

känsligt ämne, men för att minimera min inverkan på undersökningsresultatet har 

jag följt Denscombes råd och reflekterat över min påverkan på studien och vad jag 

uttrycker och utstrålar genom till exempel klädval, vokabulär och uppfattad aukto-

ritet.200 Jag har använt konventionella kläder, använt ett vårdat och artigt språk mot 

                                                 
194 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 188-189. 
195 Svensson, Per. & Ahrne, Göran. (2011), ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt” s. 28. 
196 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 188-189. 
197 Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. s. 134. 
198 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 244. 
199 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 245. 
200 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 246. 
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barnen och strävat efter att inte uppfattas som för auktoritär genom att bland annat 

inte ge direkta svar på barnens frågor eller ställa motfrågor till barnen när de ber 

mig om svar på något, till exempel:  

 

Barn: Varför har ni satt Nova just där? (Pekar på en bild på Nova på dörren in 

till biblioteket för att varna biblioteksbesökare om att läsning pågår) 

Jag: Kanske för att… Nej jag vet faktiskt inte.  

Barn: Kanske för att hon var stoltast.  

 

Eller:  

 

Barn: Får Luna följa med mig till skolgården när vi går tillbaka?  

Jag: Vi kan fråga hundföraren när vi kommer till biblioteket. 

 

Anledningen till detta är att jag vill att barnen ska känna att de är de som sitter 

inne med svaren i samtal med mig, och att på så sätt öka deras auktoritet. Ibland 

har jag dock märkt att det har varit svårt att inte svara på direkta frågor, och den 

här metoden har därför bara fungerat stundtals för mig. Jag har också genomgå-

ende försökt lyfta fram att det inte finns några rätt eller fel svar på frågorna jag 

ställer barnen, utan att deras åsikt alltid är det viktiga. 

Jag har tagit en väldigt passiv roll under lässtunden, då jag bara observerar 

och inte deltar alls.  I min roll som forskare kommer jag också in i projektet med 

tidigare erfarenheter och kunskaper som i viss utsträckning kommer att påverka 

hur jag tolkar min omvärld och mina informanter. Till stor del är mina kunskaper 

teoretiska när det gäller både folkbibliotekspraktiken och att jobba med barn. Men 

jag har även en del praktisk kunskap sedan jag vikarierat på ett folkbibliotek samt 

jobbat med barn och arrangerat olika event för barn under min gymnasietid. Jag 

har även en stark kärlek till djur som jag tror påverkar min insats i det här pro-

jektet, och hur jag ser på projektet som helhet. Valet av ämne i uppsatsskrivandet 

härstammar självklart från både mitt stora intresse av djur och mitt intresse för 

biblioteksverksamhet riktad mot barn. Mitt eget starka band till min hund Buffy, 

som var en viktig vän och följeslagare i mitt liv under 14 år, påverkar såklart hur 

jag ser på relationerna barnen skapar med hundarna i projektet, liksom barnens 

tidigare erfarenheter av hundar också påverkar deras syn på att umgås med hundar 

i den här specifika kontexten.  

Min studie var beroende av att jag kunde göra observationer av lässtunderna 

med hunden samt intervjua barnen, att jag fick tillträde till fältet. Det vill säga att 

jag i rollen av forskare accepterades och släpptes in i informanternas revir.201 Detta 

tillträde till fältet handlade i mitt fall om en process i två steg, där det första var att 

                                                 
201 Lalander, Philip. (2011), ”Observationer och etnografi”. s. 91. 
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rent konkret få närvara och observera, och det andra steget var att få tillgång till 

den information jag sökte. Detta skedde i dialog med barnen, med hundföraren 

och med bibliotekarien. Att få tillträde till den information jag söker inkluderar 

också att jag som forskare accepteras vid observationstillfället, och att min när-

varo inte påverkar det naturliga flödet av händelser under lässtunden i någon större 

utsträckning. För att min studie ska vara etiskt försvarbar krävs även tillstånd från 

barnen att de vill medverka i studien, samt från deras vårdnadshavare. 

Etik 

Jag har utgått från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer i den här studien. 

För att skydda medverkande individer finns fyra allmänna huvudkrav på forsk-

ningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet.202  

Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna i studien om 

deras uppgift i projektet och att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att av-

bryta sitt deltagande när som helst.203 Formella tillstånd från de deltagande barnen 

och barnens vårdnadshavare samlades in med hjälp av skolan innan studien star-

tade. Alla barn fick med sig en lapp hem från skolan med information om pro-

jektet, information om min roll under lässtunden samt mina kontaktuppgifter. 

Vårdnadshavarna tillfrågades om barnen fick delta i studien, om barnen fick inter-

vjuas och observeras samt bli filmade och inspelade. Alla barn som tillfrågades 

valde att delta. Dock valde ett av barnens vårdnadshavare att säga nej till filmning 

och inspelning av dennes barn, men att jag intervjuade och observerade barnet 

under lässtunden gick bra. På grund av att jag fått tillstånd från både föräldrar och 

barn uppfylls samtyckeskravet. På grund av att barnen i studien är under 15 år är 

tillstånd från både barn och vårdnadshavare essentiella.204 Distribueringen och in-

samlingen av tillstånds-lapparna skedde med hjälp av de deltagande barnens lä-

rare. Jag hälsade även på barnen i deras klassrum och presenterade mig. Dels för 

att barnen som deltog i studien skulle känna igen mig första gången vi skulle träf-

fas, och dels för att deras klasskamrater skulle känna igen mig och inte bli oroliga 

då jag ofta gick in i klassrum eller över skolgården för att hämta barnen. Samar-

betet med skolans lärare har varit viktigt för studien och läshundsprojektet som 

helhet, och ifall barnens vårdnadshavare hellre skulle kontakta barnens lärare än 

mig om information kring projektet var det viktigt att de var fullt informerade om 

min medverkan i läshundsprojektet.  

När jag träffade barnen för första gången frågade jag ytterligare en gång om de 

ville vara med i projektet, ifall det gick bra att jag spelade in och filmade dem, 

                                                 
202 Vetenskapsrådet (1990), ”Forskningsetiska principer”. s. 6. 
203 Vetenskapsrådet (1990), ”Forskningsetiska principer”. s. 7. 
204 Vetenskapsrådet (1990), ”Forskningsetiska principer”. s. 9. 
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samt informerade igen att de närsomhelst kunde välja att avsluta sitt deltagande. 

Alla barnen valde fortfarande att delta. I riktlinje med konfidentialitetskravet från 

Vetenskapsrådet bör alla delatagares personuppgifter skyddas.205 Alla barnen lova-

des full anonymitet i studien, och eftersom könsfördelningen mellan barnen är 

ojämn har jag valt att benämna barnen med de könsneutrala namnen Ett, Två, Tre, 

Fyra och Fem i uppsatsen för att vara helt säker på att deras anonymitet är säker-

ställd. Inte heller skolan som barnen går på, biblioteket, bibliotekarien eller hund-

föraren kommer att nämnas vid namn. Det sista etiska kravet är nyttjandekravet, 

som slår fast att de uppgifter och data som jag samlar in endast får användas i 

forskningsändamål och inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften.206 Utöver detta har jag även garanterat att inspel-

ningarna och filmerna av barnen endast kommer att nyttjas av mig i forsknings-

syfte, ingen annan kommer att ha tillgång till dessa och de raderas efter att pro-

jektet avslutats.  

Urvalet av informanter 

Urvalet till studien gjordes av barnens lärare. Skolår tre valdes ut på grund av att 

eleverna i skolår tre inom kort skulle göra nationella proven, och rektorn ville ge 

denna årskurs lite extra stödresurser inför detta. Lärarna sa att de vet ungefär vilka 

barn i klassen som behöver mest hjälp med läsningen, men valde ändå att testa 

alla elever i skolår tre med ett läs- och skrivförståelsetest.207 Därefter valdes fem 

personer ut för att medverka i läshundsprojektet. Lärarna valde att inte inkludera 

de barn som har dyslexi eller någon annan form av funktionsnedsättning, då dessa 

barn får hjälp och stöd med läsningen på annat håll. Lärarna ville istället fånga 

upp de barn som de upplever ofta faller mellan stolarna i deras stora klasser, och 

behöver lite extra hjälp med sin läsning.  

Allergiker & hundfobiker 

När arbete med djur utförs på offentliga platser är det viktigt att ta hänsyn till al-

lergiker. Av Sveriges vuxna befolkning anger 15-20 procent att de får allergiska 

besvär av pälsdjur och minst hälften av dessa är allergiska mot hund.208 Läshun-

darna badas och borstas innan de kommer till biblioteket, och de textilier och mat-

tor som hundarna kommer i kontakt med rengörs och fraktas ner i bibliotekets 

källare mellan varje läshundsdag för att minimera förekomsten av hundallergen. 

Hundarna har bara tillgång till bibliotekets foajé, där skyltar om att hundar före-

kommit i lokalen har satts upp. Lokalen städas också noggrant efter varje läshund-

                                                 
205 Vetenskapsrådet (1990). ”Forskningsetiska principer”. s. 12. 
206 Vetenskapsrådet (1990). ”Forskningsetiska principer”. s. 14. 
207 Jag vet inte vilket test som användes eller hur testet var utformat. Det var dock ett standardiserat test från 

skolverket.  
208 Socialstyrelsen (2014) Hundar i vård och omsorg: vägledning till gällande regelverk. s. 19.  
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tillfälle, och golven våttorkas. För att inte utsätta bibliotekets mindre hundvana 

besökare för obehag, hålls lässtunderna med hundarna innan bibliotekets ordinarie 

öppettider. Stora skyltar sätts upp för att tala om att det befinner sig hundar på 

biblioteket. Utöver detta sätts också en vägkon med en bild på en hund upp fram-

för dörren för att varna biblioteksbesökare när läsning för hund pågår, samt stoppa 

dem från att gå in och störa lässtunden. Trots både skyltar och vägkon, samt att 

lästillfällena tar plats innan bibliotekets ordinarie öppettider, lyckades ändå vissa 

av besökarna att ta sig in på biblioteket. Dessa ivriga besökare blev förbryllande 

när de möttes av en kör av hundskall. Min uppfattning är att vissa av besökarna 

blev lite stötta, men inte främst på grund av hundarnas närvaro, utan snarare på 

grund av att de inte fick komma in på biblioteket trots att det är tänt i byggnaden 

och ”såg öppet ut”. De flesta reaktionerna från besökare var dock mycket positiva, 

och låntagarna var nyfikna och ville höra mer om läshundsprojektet.  

Insamlingsmetoder 

Aktionsforskningens design begränsar inte forskarens val av metoder för att samla 

in data. Materialet i den här uppsatsen har samlats in genom handledning, obser-

vation, intervju och loggbok från hundförare och bibliotekarie. En del av observat-

ionerna har även filmats, och en del av intervjuerna spelats in och därefter tran-

skriberats. Materialet består av 33 observationer, 33 korta intervjuer och 6 handle-

darmöten. Utöver detta tillkommer även hundförarens och bibliotekariens logg-

bok.  

Intervjuer 

Jag valde efter noggrant övervägande att använda mig av ostrukturerade, samtals-

liknande intervjuer. Detta för att barnen själva i möjligaste mån skulle få styra 

samtalet. Denscombe säger att ostrukturerade intervjuer handlar om ”upptäckt” 

mer än ”kontroll”. Ostrukturerade intervjuer är en metod som passar då en vill få 

den intervjuade att utveckla sina egna ideér och betonar den intervjuades tankar.209 

Bjørndal skriver i Det värderande ögat att det finns en högre risk för påverkan 

från intervjuaren vid en ostrukturerad intervju, men den ger också möjlighet att 

samla in oväntad information.210 Jan Trost skriver i sin bok Kvalitativa Intervjuer 

att intervjuaren ska sträva efter att få svar på frågan ”hur” snarare än frågan ”var-

för” och söka förstå den intervjuades bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och 

sätt att handla eller bete sig.211 Personliga intervjuer är den vanligaste intervjufor-

                                                 
209 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 235.  
210  Bjørndal, Cato. R- P. (2005), Det värderande ögat. s. 91. 
211 Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer. s. 19.  
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men, och jag har valt att använda personliga intervjuer där enbart ett barn i taget 

intervjuas.212 Fördelar med personliga intervjuer är att de är relativt lätta att arran-

gera, uppfattningar och åsikter härstammar från samma källa och är därför lätta att 

lokalisera till rätt människor, de är relativt lätta att ha kontroll över på grund av att 

forskaren bara behöver koncentrera sig på en person åt gången, och de är lättare att 

transkribera.213 Dessutom passade personlig intervju läshundsverksamhetens upp-

lägg bäst eftersom barnen läser ett i taget. Eftersom intervjuerna genomfördes un-

der en promenad på vägen till och från skolan kretsade samtalet naturligt kring 

läshundsverksamheten. Men trots detta kände jag att samtalet inte alltid flöt på så 

bra, speciellt inte då barnen var blyga. För att inte tystnaden skulle kännas besvä-

rande för barnen började jag därför ställa en del frågor, baserade på saker barnen 

sagt tidigare eller saker som jag observerat under lässtunden. Jag har försökt att 

inte påverka samtalets riktning i för hög utsträckning utan försökt få barnet att föra 

samtalet framåt. Jag har märkt att detta sätt ibland fungerar, och ibland inte. Trost 

rekommenderar att en i möjligaste mån ska låta den intervjuade styra ordnings-

följden i samtalet, vilket jag försökt eftersträva i intervjuerna i den här studien.214  

Eftersom intervjuerna gjordes under en promenad kunde jag inte göra några 

stödanteckningar, utan använde istället min telefon för att spela in intervjuerna 

med barnen. Barnen verkade inte ta någon notis om telefonen eller besväras av 

dess närvaro, och ljudkvaliten vara så pass bra att enbart enstaka ord gick förlo-

rade inför transkriberingen. Jag transkriberade intervjuerna efter varje avslutad 

läshundsdag, både för att reflektera över vad som sagts och planera eventuella 

aktioner med hundföraren och bibliotekarien, men också för att reflektera över 

min egen insats som intervjuare. Är det något i mitt tonfall eller min intervjutek-

nik jag borde ändra? Ställer jag ledande frågor? Trost säger att det i intervjuer av 

barn är extra viktigt att ta hänsyn till att barn kan ha svårt att koncentrera sig och 

sitta stilla en längre tid.215 Därför har jag valt att hålla intervjuerna med barnen 

korta, och som tidigare nämnts under tiden promenader till och från lässtunden. 

Både för att utnyttja tiden tillsammans med barnen så mycket som möjligt, men 

också för att det ska uppfattas som en bekväm intervjusituation för barnen. Barn 

abstraherar inte lika lätt som vuxna och för dem är världen mer koherent i nuet 

och just här.216 Därför uppfattade jag det som bra att intervjua barnen i nuet, i en 

situation där barnen naturligt tänkte på lässtunden med hunden.  

                                                 
212 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 235.  
213 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna.. s. 235. 
214 Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer. s. 25.  
215 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 59.  
216 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. s. 61. 
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Handledning 

Enligt Rönnerman är handledning framförallt ett forum för mötet mellan forskaren 

och deltagaren från den praktiska verksamheten.217 Forskaren kommer vanligtvis 

från akademien och har ett mer teoretiskt perspektiv på hur den praktiska verk-

samheten kan utvecklas. I min roll som handledare försökte jag också att rikta 

uppmärksamheten åt ett visst håll under mötet och inte låta frågor glida undan och 

handla om annat än läshundsprojektet. Jag bidrog med teori och kunskap om tidi-

gare forskningsresultat. Bibliotekarien bidrog med sina reflektioner som var väl 

förankrade i den konkreta verkligenheten på det specifika biblioteket, och sin 

mångåriga erfarenhet av att jobba med barn. Hundföraren som även är utbildad 

pedagog och van att arbeta med barn i en skolmiljö bidrog med reflektioner och 

tankar både kring detta och om hundarna, och hur väl deras interaktion med bar-

nen fungerade. Handledningsmötena hölls efter varje avslutad dag när barnen fått 

läsa för hundarna. Handledningstillfällena var utformade som reflekterande sam-

talsstunder mellan alla tre parter. Handledning ger en möjlighet att koncentrera sig 

kring forskningsfrågan, och jag upplevde att handledningstillfällena gav ett star-

kare fokus till vad verksamheten ämnade utföra, samt en arena där reflektioner 

och tankar kunde luftas. På så sätt kunde vi alla tre, med våra skilda perspektiv på 

verksamheten, både ta del av varandras reflektioner och få medhåll för våra egna, 

och på så sätt driva verksamheten framåt.218 Mötet mellan teori och praktik är es-

sentiellt för att driva utvecklingsarbetet framåt, och handledningen blir ett tillfälle 

där nya forskningsfrågor kan växa fram.219 Samtalen kretsade kring hur vi upplevt 

dagens verksamhet, ifall hundföraren eller bibliotekarien ville ta upp något de 

antecknat i sin loggbok under veckan eller allmänna reflektioner. Vi planerade 

också fortsatta aktioner vid dessa handledningstillfällen. I många fall hade reflekt-

ioner om ett förbättringsområde kommit fram, antingen från vårt eller barnens 

håll.  

Aktioner och utvecklingsarbete 

Vid aktionsforskning görs aktioner som ett led i utvecklingsarbetet. Planeringen 

av vilka aktioner som skulle genomföras och hur de skulle genomföras skedde 

under handledningstillfällena, i samråd med hundförare och bibliotekarie. På så 

sätt togs hänsyn till bland annat bibliotekets förutsättningar och önskemål, skolans 

målsättningar för verksamheten samt hundarnas arbetssituation. Aktionerna ob-

serverades sedan, och ibland tillfrågades barnen om förändringarna i intervjuerna. 

Utifrån resultaten av aktionen kunde sedan utvecklingsarbetet fortskrida. Syftet 

med aktionerna var att skapa en lässtund tillsammans med hundarna som passade 

alla parter. Eftersom inga barn var med i planeringen av lässtundernas ramar 

                                                 
217 Rönnerman, Karin. (2012). ”Vad är aktionsforskning?”. s. 27-29. 
218 Rönnerman, Karin. (2012). ”Vad är aktionsforskning?”. s. 28. 
219 Rönnerman, Karin. (2012). ”Vad är aktionsforskning?”. s. 28. 
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tyckte vi alla tre att det var viktigt att även uppmärksamma barnens åsikter och 

idéer till förändring och på så sätt få barnen delaktiga i projektet. Eftersom jag, i 

rollen av forskare, hade mest kontakt med barnen genom mina intervjuer varje 

vecka, blev det även huvudsakligen min uppgift att föra fram barnens perspektiv. 

Eftersom vi arbetade med samma barn under sju veckor hade vi förmånen att 

kunna observera hur aktionerna påverkade läshundsverksamheten och göra konti-

nuerliga utvecklingsarbeten. Barnens utsagor, kommentarer och agerande under 

lässtunden med hundarna var utgångspunkten för genomförandet av aktioner eller 

justeringar av dessa. På grund av att läshundsverksamheten på biblioteket är en ny 

verksamhet som planerats från grunden av mig, bibliotekarien och hundföraren 

insåg även vi att vissa praktiska saker i upplägget måste ändras för att lässtunden 

skulle fungera bra även för oss, och således organiserades också flera aktioner 

utifrån våra reflektioner. Dessa förändringar initierade av oss vuxna är något som 

kanske inte skulle tagit en så stor plats ifall jag valt att utföra aktionsforskning på 

en redan etablerad verksamhet där en samarbetesform redan etablerats. Jag känner 

dock att projektet även haft en fördel genom att vara så nytt för alla inblandade, då 

det varit lätt att ändra rutiner och förhållningssätt baserat på olika aktioner.  

Observation  

I den här studien har jag använt metoden deltagande observation. Under lässtun-

derna har jag varit passiv i min roll som observatör. Jag har deltagit i lässtunden i 

bemärkelsen att jag ”är där” och ”är i händelsernas centrum” och varit deltagande 

som observatör.220 Under promenaden med barnet till lässtunden har vi pratat un-

der intervjun, vi har även småpratat lite innan och efter lässtunden, men under 

själva lässtunden sitter jag bara och filmar barnet samt skriver observationsproto-

koll. På grund av att jag måste kunna se barnet under observationerna och få en 

bra filmvinkel har jag under observationerna suttit snett framför barnet på vänster 

sida. Eftersom barnen visste om att jag observerade dem finns en risk att jag på-

verkat aktiviteten med min närvaro. En del av barnen kollade ibland upp på mig 

under observationstillfällena, men inte i så hög utsträckning att min närvaro ver-

kade störa dem. Jag upplevde heller inte att de sökte ögonkontakt eller försökte 

kommunicera med mig, utan att de bara råkade titta på mig för att jag satt mitt i 

deras synfält. När de tillfrågades om saken svarade alla barn att min närvaro inte 

störde dem, samt att de upplevde att de läste för hunden trots min närvaro. Det 

finns flera fördelar med deltagande observation. Deltagande observation ger bra 

förutsättningar för att behålla den naturliga miljön samt ger goda möjligheter att få 

stora insikter i sociala processer. Deltagande observation är även bra lämpat för att 

hantera komplexa realiteter, och omfattar samband mellan många olika faktorer. 

                                                 
220 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna. s. 285.  
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Deltagande observation är även ett bra sätt att erhålla informanternas uppfattning-

ar såsom de själva ser dem.221  

Alla observationer genomfördes under själva lässtunderna. Alla barn har ob-

serverats under lika många tillfällen, nämligen sju stycken, utom ett av barnen 

som var sjuk och uteblev från den första lässtunden. En nackdel med deltagande 

observation är som tidigare nämnts forskareffekten, att min närvaro som forskare 

kan ha påverkat barnen.222 Dock uppgav barnen själva att min närvaro inte störde 

dem. Jag tror också att det faktum att jag funnits med från början av projektet och 

presenterats för barnen som en del av ”läshundsgruppen” har varit till min fördel. 

På grund av att jag följt barnen hela vägen, från början till slutet av läshundspro-

jektet, tror jag att min närvaro uppfattats som mer naturlig av barnen än om jag 

bara observerat dem under vissa utvalda lästillfällen. 

Loggbok 

Loggboken användes i den här studien både som en metod för materialinsamling 

men också som ett sätt för hundförare och bibliotekarie att själva reflektera under 

projektets gång. Inför varje handledningstillfälle gick vi igenom ifall någon skrivit 

något som de ville tala om i sin loggbok under veckan. En förutsättning för att 

loggboksskrivandet ska fungera är att det finns tid att anteckna i loggboken. 

Denscombe säger att loggboken har tre centrala inslag: 

 

- Faktiska data: En journal av saker som inträffat. 

 

- Betydelsefulla händelser: En identifiering av händelser som uppfattats 

som särskilt viktiga och en beskrivning av författarens prioriteringar. 

 

- Personlig tolkning: Reflektion över och tolkning av händelser, samt re-

dogörelse för personliga känslor och uppfattningar beträffande dessa hän-

delser.  

 

Det som står i loggböckerna kan dock inte uppfattas som redovisning av objektiva 

fakta utan snarare författarens egen version av det inträffade.223 Loggböckerna var 

viktiga i utförandet och planerandet av aktionerna, och vi utgick i hög utsträckning 

från dessa under handledningsmötena. För att ge så bra förutsättningar som möj-

ligt för loggboksskrivandet tillfrågade jag först hundföraren och bibliotekarien 

ifall de ville skriva loggbok, vilket de ställde sig positiva till. Jag köpte sedan in 

                                                 
221 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna.. s. 292-293. 
222 Lalander, Philip. (2012). ”Observationer och etnografi”. s. 90. 
223 Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna.. s. 298. 
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en loggbok var, och uppmuntrade vid flera tillfällen hundföraren och biblioteka-

rien att skriva i loggböckerna. Dock uppgav både hundföraren och bibliotekarien 

att de ibland glömde bort eller upplevde att de inte hade tid att fylla i loggböcker-

na i den utsträckning de hade velat.  
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Lässtund med läshund 

Det här kapitlet tar upp bakgrundsinformation om biblioteket och hundarna. Jag 

kommer också ge en bild av det praktiska förfarandet vid lässtunden på biblio-

teket. Avslutningsvis kommer en del bakgrundsinformation om hundföraren, bib-

liotekarien och de medverkande barnen. 

Om biblioteket 

Biblioteket som studien utförs på ligger i en tätort i närheten av Stockholm. I 

kommunen finns fyra bibliotek som alla samverkar, och personalen på biblioteket 

jobbar ofta på ett eller flera av kommunens andra bibliotek för att främja samver-

kan mellan enheterna. Biblioteket är ett fullservicebibliotek, bibliotekets upptag-

ningsområde har en befolkning på ca 42 000 invånare och kommunen har en hög 

tillväxt.224 I biblioteksplanen för 2013-2017 finns visionen att bli Sveriges bästa 

folkbibliotek år 2017.225 Bibliotekets fyra fokusområden i den här tidsperioden är 

basverksamheten, samverkan, digitalisering och medborgarservice. I samtal med 

barnbibliotekarien framkommer att de satsar en stor del av sin tid på barn och 

unga på biblioteket. Innan bibliotekets ordinarie öppettider kan barngrupper boka 

in besök på biblioteket. Utöver detta anordnas bland annat också sagostunder och 

bokklubbar för barn. Samtidigt som projektet med läshundarna finns även ett an-

nat projekt som biblioteket kallar för Ankomsten. Ankomsten riktar sig till nyan-

lända barn i skolåldern, så kallade förberedelseklasser, där temat som behandlas är 

berättande och identitet.226 

Lässtunden på biblioteket 

Läshundsprojektet är ett samarbete mellan en närliggande skola och biblioteket. 

Biblioteket bidrar med sina lokaler samt en barnbibliotekarie som medverkar i 

projektet och skolan bidrar genom att betala hundförarens lön. Projektet som hel-

het pågår hela vårterminen, men den första delen av projektet som jag följer pågår 

                                                 
224 Kommunens hemsida > Om kommunen.  
225 Biblioteksplan 2013-2017. s. 8. I uppsatsförfattarens ägo.  
226 Mail från bibliotekarien till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo.  
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i sju veckor. Under dessa sju veckor deltar samma fem barn. Varje onsdag hämtas 

ett barn i skolan av mig och följs till biblioteket där lässtunden hålls. Ibland följer 

en av hundarna med och hämtar barnet, vilket brukar resultera i glada rop som ”nu 

kommer hunden!” från barnen på skolgården. På vägen från skolan till biblioteket 

intervjuar jag barnet och spelar in intervjuerna med en mobiltelefon. Efter en för-

ändringsaktion delade jag och bibliotekarien upp promenaderna tillsammans med 

barnen mellan oss, mer om detta i Loggboken, handledningstillfällen & aktioner. I 

de fall då bibliotekarien mötte ett barn intervjuades inte barnet, istället samtalade 

bibliotekarien och barnet om böcker och läsning.  

 Lässtunden med läshundarna sker i en liten myshörna som har byggts upp i 

bibliotekets tidningsrum mellan två bokhyllor och en vägg. Myshörnan består av 

en madrass, en gosig filt med hundmotiv och ett flertal kuddar. Denna hörna rin-

gas in med en skiljevägg för att skärma av ytterligare från resten av rummet som 

har glasväggar ut mot trädgården och vägen, och på så sätt minska eventuella stör-

ningsmoment. Ett av barnen började kalla myshörnan för ”hundkojan”, ett namn 

vi också anammade.  

Inför varje nytt lästillfälle får barnet välja vilken hund som barnet vill läsa för. 

Barnet får också välja en bok från en låda med utvalda böcker med passande svå-

righetsgrad. Bibliotekarien hjälper till att tipsa om böcker ifall barnet vill ha hjälp 

att välja. Under lässtunden, som pågår i ungefär 20 minuter, observerar jag barnen. 

Under observationen för jag observationsprotokoll samt filmar lässtunden med en 

filmkamera. Ett av barnen fick jag inte tillåtelse att filma eller spela in, så detta 

barn observerar och intervjuar jag bara utan att dokumentara detta annat än på 

papper. I slutet av varje lästillfälle får barnet välja klistermärken som det kan 

klistra fast på sitt speciella läshunds-bokmärke med de fyra läshundarna på. Ifall 

barnet läst ut en bok under sessionen eller gjort något annat beundransvärt (som 

att ha valt en svårläst bok) får det ett extra klistermärke, samt ifall de har läst ut en 

bok hemma mellan lästillfällena. Efter varje tillfälle skriver barnet vilken bok de 

läser just nu samt vilken sida de är i boken, i en liten grön anteckningsbok, både 

för att bibliotekarien ska kunna hålla koll på böckerna, men också för att barnen 

ska kunna se sina egna framsteg. Efter att barnets lästid är slut följer jag eller bib-

liotekarien dem tillbaka till skolan, ibland i sällskap med hunden de just läst för. 

Syftet med projektet är från bibliotekets sida att väcka läslust hos barnen, och in-

spirera dem till att läsa mer. Lärarna hoppas också att barnens läsförståelse ska 

öka, och ämnar därför testa barnen som deltagit i läshundsprojektet med ett läs- 

och skrivförståelsetest återigen efter projektets slut.  

Hundarna 

Det finns fyra hundar i läshundsprojektet. Sedan studiens början har hundföraren 

och jag sett på urvalet av hundar som en spännande faktor i projektet. Då alla fyra 

hundar som barnen kan välja har olika personlighet och utseende, tyckte vi att det 
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skulle vara intressant att se vilka hundar som blev mest populära hos barnen. Två 

av hundarna är golden retrievrar i olika åldrar och två stycken är pudlar, en mindre 

och en lite större.  

 

Nova – Är fem år gammal och utbildad vårdhund. Nova är den lugnare av de två 

golden retrievrarna. Hon är snäll och vänlig, men ändå livlig. Tycker om att ligga 

så att hon kan bli kliad på magen under lässtunden. Vi har märkt att vi talat om 

henne som ”mamman” eftersom hon är Lunas biologiska mor.  

 

Luna – Är drygt ett år gammal och lämplighetstestad vårdhundselev. Är väldigt 

busig, hoppar gärna och vill ha mycket fysisk kontakt. Luna klättrar gärna upp på 

barnen och slickar dem i ansiktet. Vi har talat om henne som ”den busiga hun-

den”. 

 

Muffins – Är tre år gammal och lämplighetstestad vårdhundselev. Muffins är en 

mellanpudel. Muffins är vänlig men inte lika kontaktsökande som de två golden 

retrievrarna. Hon ligger gärna still under lässtunden och blir kliad. Hon kan skälla 

mycket ifall en okänd person närmar sig biblioteket. Muffins har blivit kallad ”den 

större pudeln”. 

 

Milou – Är två år och lämplighetstestad vårdhundselev. Milou är en dvärgpudel, 

och därmed minst av de fyra hundarna. Milou är väldigt fäst vid sin matte, men 

hon är vänlig med barnen, hon är nyfiken och låter sig klappas och flyttas runt på. 

Milou gnäller ibland och går runt lite under lässtunderna. Vi har pratat om henne 

som ”den lilla pudeln”.  

 

Hur jag, bibliotekarien och hundföraren som medverkade i projektet har benämnt 

hundarna kan självklart ha påverkat deras popularitet och barnens syn på hundar-

na, och det är därför jag tycker att det är viktigt att nämna dessa ”smeknamn”. 

Dessa smeknamn har inte uppkommit medvetet, utan snarare halkat ur oss när vi 

hjälpt barnen att skilja hundarna åt. Barnen ville gärna lära sig vilken hund som 

var vem och hur de var relaterade till varandra. Till exempel märkte jag att barnen 

var väldigt intresserade av Luna, kanske för att hennes epitet som busig lät mer 

intressant i ett barns öron än exempelvis ”mamman”.  

Medverkande personal  

Medverkande i det praktiska utförandet av lässtunden var bara tre personer, biblio-

tekarien, hundföraren och jag. Utöver oss var såklart fler personer indirekt inblan-

dade i projektet, som bland annat rektorn på skolan, bibliotekschefen, lärare och 

andra bibliotekarier, men det är enbart oss tre som barnen möter. Min roll som 
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forskare har redan beskrivits under Forskarrollen varvid enbart hundföraren och 

bibliotekarien beskrivs i detta kapitel.  

Bibliotekarien  

Bibliotekarien är utbildad bibliotekarie vid Högskolan i Borås. Bibliotekarien har 

arbetat som bibliotekarie i 15 år, varav de fem senaste åren som barnbibliotekarie 

på biblioteket i studien. I hennes nuvarande tjänst har hon fokus på de allra minsta 

barnen och deras föräldrar och håller i babygrupper med rim & ramsor, baby-

bokprat och sagostunder. Bibliotekarien beskriver det som ett fritt, kreativt arbete 

där hon möter många människor. Bibliotekarien brinner för berättande, och tycker 

att det är särskilt roligt och utmanande att möta barn med olika språkliga bakgrun-

der, som det finns gott om i kommunen, och hon är även delaktig i projektet An-

komsten. Bibliotekarien är själv uppvuxen med hundar, hästar och andra husdjur, 

och tycker att det är fint att få prova på metoden med läshundar på biblioteket. 

Bibliotekarien säger att hon verkligen märker hur barnens självförtroende ökar och 

hur stolta och glada de har blivit över att få komma och lästräna för hundarna. 

Bibliotekarien har också uppskattat de små promenaderna när barnen hämtats och 

lämnats inför lässtunden. Småpratandet om böckerna barnen läst och att höra vad 

de tycker om hundar och andra djur har varit trevligt enligt bibliotekarien. Barnen 

på skolgården har känt igen henne och hejat. ”Nu kommer bibliotekarien”. Att 

biblioteket på så sätt blivit synligt utanför själva biblioteket har bibliotekarien 

upplevt som positivt. Bibliotekarien tycker att det är viktigt att jobba lässtimule-

rande för att läsningen öppnar upp så många dörrar. Att som barn kunna ta del av 

olika fantasivärldar, andras tankar, att kunna bedöma och kritiskt granska det en 

läser – allt det är i grunden en demokratifråga enligt bibliotekarien. Hon anser att 

vi blir rikare om vi kan läsa och utveckla vårt inre bildspråk. Dagens barn sköljs 

över av så mycket bilder av olika slag, så det är bra att värna de egna inre bilderna, 

och fantasin. 

Hundföraren 

Hundföraren är utbildad lärare på Lärarhögskolan i Stockholm för skolår 1-7 i 

ämnena idrott, samhällsorientering och svenska. Hundföraren har en bakgrund 

inom skolan och har sedan år 1996 jobbat periodvis på den skola som delfinansie-

rar läshundsprojektet. Hundföraren gick vårdhundskolans utbildning för vård-

hundsekipage år 2010-2011 och arbetar idag 60 procent som vårdhundsförare med 

sina fyra hundar. Utöver detta arbetar hundföraren 10 procent på läshundspro-

jektet, en halvdag i veckan. Hundföraren trivs med sitt jobb och uppskattar att få 

arbeta med både barn och gamla tillsammans med sina hundar. Hundförarens mål 

efter vårdhundskolans utbildning har varit, att i kombination med hundarna, arbeta 

endera med svårt sjuka barn, barn i livets slutskede eller barn med särskilda be-

hov. Hundföraren ser detta som ett sätt att ge tillbaka, då hon själv tillbringat 

mycket tid på Akademiska barnsjukhuset. Hundföraren har alltid brunnit för de 
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elever som har det lite tufft och vill med läshundarnas hjälp få eleverna att må bra 

i lässituationen. Att se glädjen i ett barns ögon, när läsningen “lossnar” beskriver 

hundföraren som obetalbart. Hon vill att barnen ska känna att det lönar att an-

stränga sig och att de upplever att läshunden är en god lyssnare, som inte lägger 

sig i läsningen. Hundföraren önskar också att barnen lämnar stunden med läshun-

den i en känsla av bättre självförtroende gällande läsningen. 

Hundföraren beskriver hundarna som både familjemedlemmar och arbetsred-

skap. De är även för henne ett stort intresse, och hon har redan planer på hur läs-

hundsverksamheten i kommunen kan utvecklas med hjälp av olika samarbetspar-

ter. Hundföraren planerar även att vidareutbilda sig och hundarna till Bokhundse-

kipage.  

Medverkande barn 

Som tidigare nämnts medverkar fem barn från skolår tre i den här studien. För att 

läsaren ska få en bild av barnen följer nedan en kort presentation av barnen och av 

deras hund- och läsvana.  

 

Barn Ett = Ett beskriver sig själv som hundvan då en nära släkting äger en Gol-

den retriever. Ett har ingen egen hund, men två katter. Ett började läsa högt för 

sina katter efter att ha läst för hundarna första gången, och tycker att det fungerar 

bra att läsa för katterna. Ett läser en del hemma, både tyst för sig själv och högt för 

katterna. Ett tycker om att läsa och läser helst spännande böcker om äventyr, histo-

ria och språk. Etts mamma läser för hen hemma. Ett talar både engelska och 

svenska och har till och med fyra års ålder bott i ett engelsktalande land, men upp-

ger själv att svenskan är hens förstaspråk.  

 

Barn Två = Två är hundvan och har en egen hund, en labrador som är drygt ett år 

gammal. Vid frågan ifall Två läser för sin hund hemma svarar hen att den inte är 

en utbildad läshund. Vid frågan ifall Två tror att den inte skulle kunna tycka om 

att bli läst för i alla fall är Två mycket tveksam. Två uppger att hen inte tycker om 

att läsa och bara läser när hen ”måste”, exempelvis när föräldrar eller lärare tving-

ar Två. Men Två har också uppgett att det kan vara kul att läsa ibland, exempelvis 

om en läser för hundar, och när två väl läser så läser Två helst om hundar och 

andra djur. Helst om labradorer, eftersom Två själv har en labrador. Får Två välja 

kollar hen hellre på film eller spelar på datorn än att läsa. Två blir inte läst för 

hemma och har svenska som modersmål. 

 

Barn Tre = Tre beskriver sig själv som mycket djurvan och brukar läsa för en 

släktings hund ibland. Tre har även läst lite för sin katt. Tre tycker att det är lättare 

att läsa tyst än högt, men att det inte gör så mycket om man säger fel när man läser 
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för djuren. Tre läser svårare böcker än de andra barnen och uppger att hen tycker 

det är jättekul att läsa och att hen läser varje kväll innan hen går och lägger sig. 

Tre blir läst för hemma och har svenska som modersmål. 

 

Barn Fyra = Fyra beskriver också sig själv som hundvan. Fyra tycker väldigt 

mycket om djur, mest hundar. Fyra har själv inget djur hemma men skulle gärna 

vilja ha en hund. Fyra uppger att hen är en ”riktig bokslukare”, men har lite pro-

blem med ordförståelsen. Fyra har för vana att skriva upp svåra ord när hen läser 

hemma på ett papper för att sedan kolla på datorn vad de betyder. Fyra blir läst för 

hemma. Fyra är tvåspråkig och talar både svenska och arabiska, men uppger själv 

att svenska är förstaspråket, och speciellt när Fyra läser vill hen gärna läsa på 

svenska.  

 

Barn Fem = Fem har inget eget husdjur men nära släktingar har en pudel Fem 

umgås med och älskar (”vi älskar varandra”) och även Fem beskriver sig själv 

som hundvan. Fem läser inte för något djur hemma. Fem säger att hen tycker om 

att läsa, och speciellt att läsa för hundar. Fem verkar inte veta att hen medverkar 

på grund av ett läs- och skrivförståelsetest utan talar ofta om att hen är glad för att 

vara ”utvald” till projektet, och ser det som en rolig aktivitet. Fem uppger flera 

gånger att hen är väldigt glad över att hen är utvald till projektet. Fem blir läst för 

hemma och har svenska som modersmål. 
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Resultat och analys: läshundar på biblioteket 

I det här kapitlet redogörs och analyseras det insamlade materialet. Dels vad bar-

nen har sagt under intervjuerna och vad jag har lagt märke till under observation-

erna av lässtunderna, dels vilka aktioner handledningsmötena resulterade  och dels 

hundförarens och bibliotekariens loggböcker. Till hjälp för att tolka materialet 

används de teoretiska begreppen kommunikation, redskap och praktik från det 

sociokulturella perspektivet samt Donna Haraways termer natureculture och com-

panion animal från human- animal studies. Även delaktighet och barnperspektiv 

kommer att diskuteras.  

Datainsamlingen 

Under studiens gång har mycket data samlats in med flera olika metoder, inter-

vjuer, observationer, loggbok och handledningstillfällen. Under genomgången av 

materialet har jag dock funnit att en del metoder genererat mer intressant material 

än andra metoder. Loggboken och handledningstillfällena har jag i efterhand fun-

nit har ett utpräglat vuxenfokus, medan observationerna och intervjuerna i högre 

grad avspeglar barnens perspektiv på verksamheten. Eftersom undersökningen av 

barnens åsikter är syftet med den här uppsatsen, har intervjuerna och observation-

erna tillåtits större utrymme i analysen. Datainsamlingsmetoderna observation och 

intervju har också genererat ett mer utförligt material. 

Loggboken, handledningstillfällen & aktioner 

Hundföraren och bibliotekarien gick med på att skriva loggbok under projektets 

gång. Loggböckernas syfte var förutom att fånga in bibliotekariens och hundföra-

rens tankar och reflektioner under projektets gång även att ligga till grund för 

handledningstillfällena, där jag, hundföraren och bibliotekarien diskuterade läs-

stunden och planerade och utvärderade eventuella aktioner. 

 Hundföraren hade dock inte skrivit så mycket reflektioner i loggboken, bara 

några få sidor. Hundföraren hade inte så mycket tid mellan varje barn, och ville 

inte skriva när barnen var med, eftersom hon befarade att barnen skulle undra vad 

som skrevs om dem och uppleva det som obehagligt. Det material som fanns i 

hundförarens loggbok handlade om vilken hund barnet läst för, hur de suttit under 
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lästunden, vad barnet gjort, vad hunden gjort, vad hundföraren själv gjort eller inte 

gjort och saker som barnet sagt. Det fanns en del reflektioner kring interaktionen 

mellan hunden och barnet i hundförarens loggbok, till exempel:  

 

Luna var ”busig” och ålade runt. Två log åt henne ibland lite stökigt jag frågade om hen blev störd 

”ja, lite!”227  

 

Milou lade sig delvis på rygg för att bli kliad på magen. Tre läser med flyt, stakar upp sig på något 

enstaka ord. Tre verkar nöjd.228 

 

Av citaten framgår att hundföraren reflekterar över Lunas humör och rörelsesätt, 

att Två ler åt Luna och att lässtunden var lite stökig, både enligt hundföraren själv 

och enligt barnet. I det andra citatet reflekterar hundföraren över hur hunden posit-

ionerar sig gentemot Tre, hur Tre presterar i läsningen och vilken sinnesstämning 

Tre verkar ha: nöjd. Dessa citat är typiskt för hundförarens sätt att skriva i loggbo-

ken, ganska kortfattat men ändå beskrivande. Medan hundföraren har fokuserat 

främst på samspelet mellan hunden och barnet i loggboken och läsprestationen, 

handlar bibliotekariens loggbok i högre utsträckning om praktiska saker på biblio-

teket samt barnet och läsningen, och barnens bokval.  

 

På morgonen fick vi lyfta undan larmbågarna. Måste åtgärdas snarast! … Att fixa: Bild och info på 

hemsidan/facebook & liten broschyr/flygblad om läsprojektet. 229 

 

Jag förselog Salmsons Hjälp! Vi hittar en hund och Ett tyckte att den verkade bra, lagom lätt m. 

mycket bilder.230 

 

Dessa citat tycker jag på ett konkret sätt belyser bibliotekariens och hundförarens 

olika roller i projektet. Bibliotekariens fokus är inte själva lässtunden utan snarare 

de omgivande faktorerna, saker i lokalen som ska ordnas, information till nyfikna 

låntagare om projektet och samtalet med barnen kring vilka böcker de vill läsa och 

ordnandet av dessa. Bibliotekarien medverkar inte under själva lässtunden, utan 

brukar sitta på en pall i hörnet där hundarna som inte arbetar befinner sig, eller 

pyssla med andra saker som inte har med lässtunden att göra. Det är därför inte 

förvånande att hon inte reflekterar över själva lässtunden, utan fokuserar på de 

omgivande delarna av lässtunden där hon själv medverkar.  

Både bibliotekarien och hundföraren upplever att samarbetet dem emellan går 

bra (både i samtal med dem i enrum likväl som gemensamma samtal). På grund av 

                                                 
227 Hundförarens loggbok, 2015-01-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
228 Hundförarens loggbok, 2015-01-14. I uppsatsförfattarens ägo.  
229 Bibliotekariens loggbok, 2015-01-07. I uppsatsförfattarens ägo.  
230 Bibliotekariens loggbok, 2015-01-07. I uppsatsförfattarens ägo 
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att de har olika roller i projektet och olika ansvarsområden så har de också olika 

perspektiv på projektet, vilket framkommit under handledningsmötena. Hundföra-

ren säger under ett möte att deras olika perspektiv berikar, att det är bra att ha 

varandra att ”bolla med”.231 Utöver bibliotekariens och hundförarens perspektiv 

tillkommer även mitt eget, då jag bidrar med en del kunskap om teorier och tidi-

gare forskning om lässtimulerande arbete och läshundar, samt barnens perspektiv. 

Eftersom det är jag som intervjuar barnen tar jag upp de åsikter eller frågor barnen 

uttryckt under intervjuerna för diskussion under handledningsmötena, för att i 

samråd med bibliotekarien och hundföraren planera aktioner. Jag upplever att min 

roll till viss del blivit att vara barnens språkrör på våra möten.  

Jag finner att denna roll har både positiva och negativa aspekter. Det bästa 

vore ju om barnen själva kunde medverka på mötena och även de vara delaktiga i 

planeringen av aktioner, men dels har inte barnen tid för detta eftersom de ska 

tillbaka till sina respektive lektioner, och dels är det inte säkert att barnen skulle 

känna att de kan tala fritt bland tre vuxna, eller att de har något intresse av att vara 

med på våra möten. En fördel med att jag för barnens talan är att jag upplever att 

barnen talar mer fritt med mig än med hundföraren och bibliotekarien. Om det 

beror på att jag är yngre än dem, att barnen har lärt känna mig under promenader-

na, eller att jag inte har en lika auktoritär roll som bibliotekarien och hundföraren 

kan jag bara spekulera om. En annan anledning kan också vara att barnen vet att 

min roll i projektet är att undersöka vad de tycker om läshundsverksamheten, och 

att de därför känner att de kan tala med mig. Barnens delaktighet i projektet är 

alltså till viss del beroende av mig. Sandin beskriver delaktighet enligt en modell i 

åtta steg inspirerad av Hart.232  

 

8. Initierat av barn och delad styrning med vuxna 

7. Initierat och styrt av barn 

6. Vuxeninitierat med delat beslutsfattande 

5. Samråd och informerad delaktighet 

4. Tilldelad men informerad delaktighet 

3. Symbolisk delaktighet 

2. Delaktighet som dekoration 

1. Manipulativ eller falsk föreställning om delaktighet 

 

I de lägsta tre stegen är barnen symboliskt delaktiga och har inget eller litet reellt 

inflytande på verksamheten. De efterföljande fem delaktighetsstegen innebär 

ökade möjligheter för barn att initiera, driva och påverka projektets innehåll och 

                                                 
231 Handledningsprotokoll, 2015-02-18. I uppsatsförfattarens ägo.  
232 För mer information om Hart, se:  Hart, Roger. (1999). Children´s participation: the theory and practice 

of involving young citizens in community development and environmental care. 
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syfte.233 Dock är målet inte alltid att befinna sig på de högsta stegen, utan snarare 

att barnen ska ges möjlighet att själva bestämma hur delaktiga de vill vara i olika 

projekt. Kärnpunkten är enligt Hart och Sandin att barnen ska ges möjlighet att 

välja, och att de vuxnas roll är att skapa förutsättningar för detta val.234 I det här 

projektet anser hundföraren och bibliotekarien att barnen är delaktiga. Projektet är 

vuxeninitierat, men barnen är aktiva deltagare som ges möjlighet att påverka akti-

vitetens utformning. De ser studiens metod, aktionsforskning, som ett bra sätt att 

anpassa läshundsverksamheten efter barnens synpunkter.235 De aktioner som ge-

mensamt planerats och genomförts utefter handledartillfällena är dessa:  

 

- Hundförarens roll 

- Tidsplanering 

- Urvalet av böcker 

- Mötet med barnen 

- Lässtundernas längd & mängd 

- Läsa för flera hundar 

- Läsa i par 

 

Aktionsforskningen är en processinriktad forskningsstrategi vars rörelse kan besk-

rivas som cyklisk eller spiralformad, utan tydlig början eller slut. Lässtunden till-

sammans med hunden har därför förändrats under projektets gång och lässtunden 

har i projektets slut förändrats på flera viktiga punkter.  

Den första aktionen som genomfördes var en förändring av hundförarens roll. 

Tre frågade i intervjun efter det första lästillfället ifall hundföraren alltid skulle 

vara med när hen skulle läsa för hundarna, och det framkom att Tre var lite besvä-

rad av hundförarens närvaro. Hundföraren tog under första lässtillfället med bar-

nen ganska stor plats i lässtunden, hon satt nära barnen, rättade dem ofta i läsning-

en och ställde följdfrågor om saker de läste. Hundföraren har en bakgrund som 

lärare och agerade lärare även under lässtunden. Som observatör såg jag att vissa 

av barnen inte verkade riktigt bekväma med situationen, dock verkade två av bar-

nen inte alls besvärade.236 Eftersom det var alla barnens första lästillfälle tillsam-

mans med hundarna kanske de inte var förberedda på att även vuxna skulle när-

vara. Som en aktion initierad av de synpunkter Tre framförde bestämdes därför att 

hundföraren inte skulle vara där i sin roll som pedagog utan bara som hundförare, 

och var mer passiv under lässtunden. Hundföraren hjälper fortfarande barnen om 

de behöver eller ber om hjälp, och ställer frågor på vissa svåra ord, men befinner 

                                                 
233 Sandin, Amira Sofie (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete.  

s. 181. 
234 Sandin, Amira Sofie. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete.  

s. 181 
235 Handledningsprotokoll, 2015-02-18. I uppsatsförfattarens ägo.  
236 Observationsprotokoll Tre, 2015-01-07. I uppsatsförfattarens ägo.  
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sig mer i bakgrunden än förut. Hundföraren sitter efter aktionen också en liten bit 

bort från barnet och hunden. När Tre tillfrågades om förändringen under nästa 

lästillfälle var Tre positiv, och hundföraren var också nöjd med det nya upplägget. 

Efter en gemensam utvärdering av aktionen där både barnet, bibliotekarien, hund-

föraren och jag var överens, förändrades alltså hundförarens roll.  

Den andra aktionen som genomfördes var en mindre aktion, och handlade om 

att tidsplaneringen för lässtunden som satts upp från början inte fungerade för bib-

liotekarien. Det sista barnet slutade läsa klockan elva, vilket var samma tid som 

biblioteket öppnade. Detta lämnade ingen tid för städning av bibliotekslokalen 

som hundarna vistats i, vilket är oacceptabelt ur en allergiaspekt. Därför planera-

des att varje lässtund skulle kortas av med några minuter, så att det fanns cirka tio 

minuter över att städa på. Aktionen genomfördes och barnen fick lite kortare tid 

att läsa på, dock kortades ofta det sista barnets lästid av mer än de andras. I det här 

besluten var barnen inte delaktiga. Vi kom efter observation av aktionen samt en 

gemensam utvärdering på handledningstillfället fram till att det inte var en optimal 

lösning, speciellt inte då det sista barnet ofta drabbades ifall de andra barnen var 

lite sena. Bibliotekarien och hundföraren schemalade därför nästkommande grupp 

med barn på ett annat sätt, så att detta inte skulle bli ett problem för verksamheten 

i framtiden.  

Böckerna barnen kunde välja att läsa under lässtunden var skönlitterära böcker 

om hundar av varierande svårighetsgrad. När barnen tillfrågades om urvalet av 

böcker framkom att de även ville ha böcker om lite andra djur, faktaböcker om 

hundar samt lite mer lättlästa Puzzelböcker.237 Bibliotekarien ordnade detta. Efter 

det utökade bokutbudet lånade flera av barnen exempelvis en faktabok om valpar. 

Puzzel lånades bara av det barnet som efterfrågat fler Puzzelböcker. Tidigare 

forskning visar att barn ofta efterfrågar både fack- och skönlitteratur, samt att valet 

mellan olika böcker är viktigt, speciellt för svagare läsare.238 Denna aktion att 

ändra litteraturutbudet kan sägas vara vuxeninitierat, i och med att barnens tillfrå-

gades om deras uppfattning av den tillgängliga litteraturen, men själva aktionen 

bestämdes utifrån barnens svar.239  

Jag följde som tidigare nämnts barnen till och från skolan innan och efter de-

ras lästillfälle, dels på grund av att det var ett bra tillfälle att intervjua barnen, men 

även av praktiska skäl: de fick inte gå över vägen själva. Under dessa intervjuer 

framkom många av barnens åsikter och jag kände att barnen och jag fick en bra 

kontakt. Promenaderna var ett bra och naturligt tillfälle att samtala på. Eftersom 

min medverkan i projektet var tidsbegränsad upplevde jag att kontakten inte borde 

knytas enbart med mig, utan också med de andra medverkande. Därför genomför-

                                                 
237 Intervju med Tre, 2015-02-14. I uppsatsförfattarens ägo.  
238 Earl, Annette & Maynard, Sally. (2006). ”What makes a child a reluctant reader?” s. 172. 
239 Hart, Roger. (1999). Children´s participation: the theory and practice of involving young citizens in 

community development and enviromental care. s. 41. 
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des som aktion att bibliotekarien skulle möta barnet på antingen vägen dit eller 

tillbaka så att vi båda två fick möta barnen och gavs tillfälle att prata med dem. 

Hundföraren stannade i biblioteket för att ta hand om sina hundar, men uppgav sig 

vara nöjd med den interaktion med barnen hon får under lässtunderna. Att vi båda 

mötte och lämnade fungerade för barnen, och bibliotekarien fann det vara en vik-

tig förändring för hennes del.240 Även här var aktionen vuxeninitierad. 

Hur många gånger barnen skulle få läsa för hundarna samt ifall alla i deras 

klass skulle få läsa för hundarna var något alla barnen frågade om, vid upprepade 

tillfällen. Ett ville gärna ha en längre stund med hundarna, och alla barnen ville få 

träffa hundarna regelbundet.241 Tyvärr kunde vi inte påverka detta i någon högre 

utsträckning eftersom skolan ville att så många barn som möjligt skulle få en 

chans att läsa för hundarna, och dessutom visar tidigare forskning att korta tidspe-

rioder med hundarna är mest effektiva.242 Istället planerade vi en aktion för att få 

barnen att känna att de fortfarande kunde ha kontakt med hundarna, vi skapade en 

mailadress där de kunde hålla mailkontakt med hundarna. Dessutom planerades en 

återträff senare i vår, där alla barnen skulle få träffa hundarna igen, för en gemen-

sam lässession. Både mailadressen till hundarna och återträffen möttes med entu-

siasm av barnen. Denna aktion var initierad av barnen, men begränsades till stor 

del av skolans och projektets yttre ramar.  

De två sista aktionerna var initierade av barnen. Tre frågade ifall hen skulle 

kunna få läsa för två hundar samtidigt under en lässtund. Vi ordnade detta och Tre 

var väldigt nöjd. Hundföraren upplevde dock att det var svårt för henne att vara 

uppmärksam på båda hundarna samtidigt och hon upplevde även att hundarna blev 

lite oroliga av att arbeta tillsammans. Den här aktionen förkastades därför som en 

regelbunden förändring, för att inte barnens säkerhet skulle äventyras. Fyra och 

Fem efterfrågade att få läsa tillsammans, i par, med var sin hund. Efter att ha ord-

nat lite med skolan kunde vi erbjuda dem att läsa tillsammans den sista lässession-

en. Aktionen fungerade bra och båda barnen tyckte att det var roligt att läsa till-

sammans.243 Fyra säger att det var roligt och att det inte var så annorlunda mot att 

läsa själv för hundarna.244 Även Fem säger att hen tyckte att det var kul och funge-

rade bra.245 Även hundföraren tyckte att det fungerade bra med två barn, men att 

man för hundarnas skull antingen ska läsa för en hund i taget eller säga åt barnen 

att enbart klappa sin egen hund. Under den här sessionen kunde hon se att det blev 

lite rörigt när båda barnen skulle klappa båda hundarna och att det gjorde hundar-

na lite förvirrade. Även Fem tyckte att det blev lite stökigare med två hundar, och 
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att Luna störde hen lite i läsningen.246  Trots att det var två barn närvarande fann 

hundföraren liksom i föregående aktion även att det är svårt att dela uppmärksam-

heten på två hundar. Bibliotekarien påpekade också att det var viktigt med två 

barn på samma läsnivå ifall barnen fortsättningsvis ska få läsa i par, så att inget av 

barnen känner att det är i underläge. I det här fallet var barnen goda vänner, det 

kan vara en känsligare situation ifall barnen inte känner varandra.  

Något jag lade märke till under observationen var att Fyra och Fem var väldigt 

engagerade i den andres läsning. När barnen läste i par fick de både läsa i boken 

samt lyssna på berättelsen. Carina Fast skriver att när barn lyssnar till en berättelse 

lär de sig omedvetet hur språket är uppbyggt, hur språket låter samt nya ord.247 

Barns litteraciteter kan sägas vara kommunikativa till sin karaktär, vilket under 

den här lässtunden tog sig uttryck i att barnen ibland rättade varandra och hjälpte 

till med svåra ord. De samtalade även om texten, exempelvis ”Varför skriver de 

inte rumpa utan svans?” och visade bilderna i boken för varandra.248 Caroline Li-

berg talar om kontextualiserad och dekontextualiserad läsning i ”Möten i skrift-

språket”. Kontextualiserad läsning tar sig i samtal om läsning uttryck i frågor 

kopplade till var en befinner sig i texten eller handlingen, vad som händer just 

nu.249 Ofta kan dessa frågor vara retoriska. Dekontextualiserad läsning handlar 

snarare om samtal som skapar en djupare förståelse av det som läses, och inte 

stannar vid enbart den lästa texten.250 När barnen läser i par öppnas möjligheterna 

upp för barnen att uttrycka och utveckla sina litteraciteter på flera sätt än när bar-

net läser enskilt, dels på grund av att de får både lyssna och läsa, men även för att 

det ger ett större utrymme för både kontextualiserad och dekontextualiserad läs-

ning. Ibland började dock det barn som inte läste viska till hundföraren om andra 

saker, exempelvis frågor om hunden, vilket jag som observatör upplevde störde 

det läsande barnets koncentration en aning.251 Ibland samtalade barnen med hund-

föraren även när de läste ensamma, men jag upplevde att läsandet fick en mer 

social, berättande karaktär under den här gemensamma lässtunden än tidigare läs-

stunder.  

I Dirfeldts och Persons studie säger barnen att det är viktigt för dem att det 

inte är för många andra barn närvarande medan de läser för hunden. 252 De två bar-

nen i den här studien verkar dock inte tycka att ett annat barn stör deras lässtund. 

Eftersom aktionen att låta barnen läsa i par upplevdes som lyckad av barnen och 

                                                 
246 Intervju med Fem, 2015-02-18. I uppsatsförfattarens ägo. 
247 Fast, Carina. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. s. 86. 
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252 Dirfeldt, Rebecka och Persson, Cecilia (2008)  Läsa för hunden: en metod för läsfärdighetsträning? s. 31-
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det nya upplägget visade sig fungera bra för alla parter får de nästkommande bar-

nen välja ifall de vill läsa ensamma eller i par. 

På grund av att vi kontinuerligt följt samma barn i studien har vi haft fördelen 

att se hur aktionerna påverkat dessa barn och fått höra deras egna reflektioner om 

förändringarna, samt hur det förändrat verksamheten som helhet. Bibliotekarien 

och hundföraren tycker att de förändringsaktioner som genomförts har gjort en 

stor skillnad för lässtunderna.253 

Barnens attityd till läsning  

I intervjuerna tillfrågades barnen om deras läsvanor och deras attityd till läsning. 

Frågor som ifall de tycker om att läsa, ifall de brukade läsa samt vad de helst läste 

ställdes. Eftersom tidigare forskning visat att faktorer som ifall barnen blir lästa 

för hemma samt ifall de är flerspråkiga kan påverka barns litteracitet frågades 

även om detta.254 Den uttyckta attityden gentemot läsning varierade en hel del mel-

lan barnen, även om den var övervägande positiv. Två  uppgav att hen inte tycker 

så mycket om att läsa och därför sällan läser, ”jag gör det bara när jag måste”, me-

dan Fyra uppgav att hen läser varje dag och ”är en riktig bokslukare”. I svaren från 

Två framgår att hen kopplar ihop läsning med något en ibland tvingas göra, ett 

måste. Två säger att hen måste läsa i skolan och ibland hemma när Två gör läxor. 

Detta tvång som Två upplever möter nästan sin motsats i den lustfyllda läsning 

som Fyra talar om.  

 I samtal med barnen framkom att de främst talade om läsning av böcker när 

de talade om traditionell bokläsning, och inte andra medier. Detta är något även 

Hedemark märkte i sin studie.255 De talade också i hög grad om just läsning för 

hundar, eftersom det var i den kontexten vi befann oss, vilket kan ha gett svaren 

om läsning en mer positiv klang. Särskilt Fem pratade ofta om läsning i en läs-

hundskontext, och det framgick tydligt att hen talade om just läsning för hundar 

när jag frågade om läsning.  

 

Jag: Tycker du om att läsa?  

Fem: Ja, det är trevligt att läsa för hundar. Om man nu får hålla en hand på 

dem samtidigt med, de är ju rätt gosiga för de har ju päls.  

 

I frågan nämndes inte hundarna, men ändå kopplade Fem ihop den generella läs-

ning jag syftade på med läsningen för hundar. Eftersom Fem vet om att jag är med 

i projektet för att undersöka lässtunderna med hundarna är det inte konstigt att 

Fem antar att det är just läsning för hundar jag pratar om. Det kan också bero på 
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att Fem själv är väldigt uppspelt för att vi är på väg till hundarna, och att hens tan-

kar kretsar kring dem och den kommande lässtunden.  

Genomgående verkar det viktigt för barnen att kunna läsa. Tre säger att man 

känner sig utanför när man inte kan läsa, och att hen inte vill bli skrattad åt.256 Fem 

säger att när man läser i skolan kan man bli avbruten av någon som säger Stopp! 

eller Fel! Och att det får hen att tappa koncentrationen och läsa sämre.257 Liknande 

samtal är återkommande i intervjuerna, barnen nämner också flera gånger att det 

känns tryggt, mysigt och gosigt att läsa för hundarna. Att ingen lärare är där och 

rättar beskrivs också som positivt av barnen. Earl och Maynard fann det viktigt för 

läslusten att barnen inte upplevde press från kamrater eller lärare i samband med 

läsningen, vilket ökar osäkerheten på den egna läsförmågan. 258 Två nämner att hen 

känner tvång från lärare och ibland föräldrar att läsa och säger i samband med 

detta att hen inte tycker särskilt mycket om att läsa, men nämner i ett senare sam-

tal när vi pratar om läsning i en läshundskontext att det är roligt att läsa för hun-

darna.259 Detta uttalande är i linje med Earl och Maynards studie, som uppmärk-

sammar vikten av en trygg läsmiljö där barnet själv får ta ansvar för sin läsut-

veckling. 260   

Under observationerna har jag upplevt en konflikt mellan läslust och nyttobe-

tonad läsning. Efter varje lästillfälle tillfrågas barnen ifall de vill låna med sig nå-

gon bok hem, antingen boken de håller på att läsa för hunden eller en annan bok. 

Efter barnens tredje lästillfälle hade hundföraren fått i uppgift av skolan att instru-

era barnen att låna hem en bok, och det var inte längre barnens fria val ifall de 

ville låna med sig en bok hem eller inte. Två, som tidigare uttryckt att hen inte 

tyckte om det tvång hen ibland upplevde i samband med läsning, var inte glad 

över den nya förändringen. När hundföraren sa att Två skulle ta med en bok hem 

var Två öppet motvillig och ställde flera motfrågor: ”Jag har ingen ryggsäck”, 

”Måste jag ta med en bok hem?” Varför måste jag det?”.261 Hundföraren fick ändå 

Två att motvilligt ta med en bok, som Två sedan inte hade med sig nästkommande 

lästillfälle. Klara Dolk skriver om barns delaktighet i boken Bångstyriga Barn: 

makt, normer och delaktighet i förskolan.262 Dolk menar att när barn uttrycker 

motstånd är det ett sätt för barnen att vara delaktiga. Motstånd har traditionellt 

förknippats med öppna, högljudda och kollektiva protester såsom revolution, 

strejk eller bojkott, men under de senare åren har mindre uppenbara motståndsme-

toder börjat undersökas, exempelvis icke-konfrontativa och dolda former av mot-

                                                 
256 Intervju med Tre, 2015-02-11. I uppsatsförfattarens ägo. 
257 Intervju med Fem, 2015-02-11. I uppsatsförfattarens ägo. 
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stånd.263 Barn kan göra motstånd på en mängd olika sätt, genom att skoja, skrika, 

vägra delta, gråta eller vara tysta.264 Barns motstånd mot vuxna, som ofta har mest 

makt i maktrelationen mellan den vuxne och barnet, kan ta formen av diskret sa-

botage, passiv motsträvighet eller ett försiktigt undvikande, istället för en direkt 

konfrontation.265 Under observationen av samtalet mellan hundföraren och barnet 

upplevde jag att Två gjorde motstånd mot tvånget att ta med sig boken hem ge-

nom att först undvika att ta emot boken med skälet att Två inte hade en ryggsäck. 

När Två ändå uppmanades att ta med boken följde en stund av öppet motstånd, 

där Två ifrågasatte nödvändigheten med att ta med boken, och frågan ifall hen var 

tvungen. När hundföraren, som auktoritet, sa att Två var tvungen accepterade Två 

motvilligt. Två gjorde därefter tyst motstånd genom att inte ta med boken gången 

därpå. Två ombads ta med böcker efter varje lässtund och accepterade detta mot-

villigt varje gång, men kom sedan aldrig tillbaka med böckerna gången därpå (vid 

det sista lässtillfället återlämnades dock alla böckerna).  

Ett annat tecken på motstånd under lässtunderna är de gånger barnen inte vill 

sluta läsa för hundarna. Barnen får ett klistermärke att sätta på sitt läshunds-

bokmärke med läshundarna på för varje utläst bok och varje lässession. Ibland när 

barnen inte har så många sidor kvar i boken låtsas de att de inte hör när hundföra-

ren säger att det är dags att sluta läsa.266 Istället läser de snabbare och hundföraren 

låter dem oftast läsa klart boken ifall de bara rör sig om några sidor. Ett uttryckte 

att hen gärna ville ha längre tid tillsammans med hundarna, men detta gick tyvärr 

inte att ordna inom projektets ramar då barnen har lektioner att gå på. Kanske var 

denna taktik att ibland läsa för länge Etts sätt att göra motstånd mot lässtundens 

tidsbegränsning. Ifall det är klistermärkena som lockar barnen eller att de verklig-

en vill veta slutet på boken kan jag bara spekulera om, men Två säger i ett samtal 

med hundföraren att det känns bra när hen har läst ut boken under lässtunden.267  

Jag tycker att Tvås motstånd mot att ta med böckerna hem kan kopplas till en 

konflikt mellan skolans syn på läshundsverksamheten och bibliotekets lässtimule-

rande syfte. Skolan hade genom att via hundföraren uppmana barnen att läsa mer, 

till viss del ändrat syftet med läshundsverksamheten genom att få den att handla 

om kvantitet snarare än kvalitet. Skolans huvudsakliga syfte med verksamheten är 

att barnens läsförmåga ska förbättras, så att alla barn i skolår tre klarar nationella 

proven, och deras sätt att förbättra barnens läsförmåga är att få barnen att läsa mer. 
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När Två tvingades ta med boken hem tänkte jag på vad Två berättat om att hen 

tvingades till att läsa av vuxna och föräldrar. Nu tvingades hen att läsa även i 

samband med lässtunderna med hundarna, det var inte längre Tvås fria val. Forsk-

ning av motvilliga läsare har som tidigare nämnts visat att viljan att läsa ökas ge-

nom att göra barnet mer ansvarigt för sitt läsande, att ge barnet chans att själv 

välja böcker, att skapa en trygg läsmiljö och få barnet att uppskatta nöjet med läs-

ning. 268  

Skolans och bibliotekets litteratursyn 

Läsning kan ses som en kommunikativ praktik där barn lär sig att behärska red-

skapet text, ofta i form av till exempel en bok. För att kunna förstå lärande måste 

praktikerna som människor utvecklar till redskapen och de tolkningsgemenskaper 

som uppkommer förstås.269 Lässtunden tillsammans med hunden är en läspraktik 

som sker både inom skolan och på biblioteket, vilket gör att dessa miljöer påver-

kar läspraktiken. Inom olika institutioner i samhället upprätthålls olika syn på läs-

ning och litteracitet. Biblioteket och skolan kan sägas vara två exempel på institut-

ioner där olika traditioner av lärande och historiskt grundade praktiker påverkar 

både personal och besökare, men dessa kan förhålla sig till praktiken på olika sätt.  

Alla barnen uppger att de ser lässtunden för hundar som något som sker i en skol-

kontext och inte en bibliotekskontext, trots att själva lässtunden sker på biblio-

teket. När de tillfrågades ifall läsningen för hundarna var en skolaktivitet eller 

biblioteksaktivitet svarade alla skolaktivitet, snabbt och självsäkert. Inte ett enda 

av barnen tvekade eller svarade biblioteksaktivitet. Barnen ser alltså skolans in-

stitutionella inramning som den kulturella kontext där lässtunden tar plats.  

Barton konstaterar att den definition av litteracitet som dominerar samhället ofta 

är skolbaserad och sällan stämmer överens med de textbaserade erfarenheter som 

barnen själva besitter.270 Malin Ögland talar i boken Från medieplanering till verk-

samhetsutveckling om skillnaden mellan ett instrumentellt och icke-instrumentellt 

förhållningsätt till läsning.271 Det instrumentella förhållningssättet till läsning do-

minerar inom skolan, där läsutvecklingen oftast står i fokus, medan biblioteken 

oftast fokuserar på läslusten.272 I den här verksamheten hade både skolan och 

biblioteken lite skilda syften med läshundsverksamheten. I samtal med biblioteka-

rien framgår det att bibliotekets mål med verksamheten är att väcka läsglädje och 

läslust hos barnen. Skolan vill snarare koppla läsningen med läshundar till ett spe-

cifikt mål: förbättrad läsförmåga. Dessa mål kan sägas avspegla bibliotekets och 

skolans olika barnsyn, där skolans syn på barn är becomings snarare än beings, 
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lässtunden är från skolans håll till för att lära och fostra barnen, och fokus ligger 

inte på barnens upplevelse här och nu utan på framtida studieresultat: att klara de 

nationella proven. Med tanke på att det är skolans jobb att ge barnen en god kun-

skapsgrund att stå på är det kanske inte så konstigt att de tänker på barnen i tillbli-

velse. På skolan som medverkar i studien jobbar lärarna aktivt med läsförståelse 

genom bland annat genom projektet ”En läsande klass” av Martin Widmark.273 

Generellt verkar lärarkåren väldigt intresserade av att barnen ska läsa och efter 

samtal med lärarna framkommer att läsningen är en hjärtefråga för många i lä-

rarkåren. Jag upplever, trots denna entusiasm från lärarnas håll, en konflikt i syf-

tesformuleringen med lässtunden. Bör lässtunden fokusera på nyttan eller nöjet 

med att läsa? 

Ögland frågar sig ifall vi ska ha en biblioteksverksamhet för att stimulera 

barns språkutveckling, vilket leder till en ökad måluppfyllelse i skolan som i sin 

tur leder till samhällsnyttiga medborgare, eller ifall vi ska ha biblioteksverksamhet 

för att barnen på biblioteket med hjälp av böckerna ska få uppleva en stund av lust 

just i nuet.274 Självfallet går det att inkludera både nytto- och nöjesaspekter i en 

lässtund, men Ögland menar att en bör reflektera över ifall ett instrumentellt eller 

icke-instrumentellt synsätt på läsning appliceras, vilken barnsyn som verksamhet-

en ger uttryck för och vilka konsekvenser detta i så fall medför för verksamhet-

en.275 Ska läshundsverksamheten konkurrera, komplettera eller kompensera skol-

undervisningen i läsning?  

Även inom forskningen kring läshundsverksamheten finns en tudelning, där 

en del forskning fokuserat på nyttoeffekterna från läsningen och den läsutveckling 

lässtunder tillsammans med hunden kan medföra, och andra fokuserat på det lust-

fyllda mötet med hunden och lässtimulering. I nuläget betraktar barnen lässtunden 

som en skolaktivitet, och de kommer till lässtunden på skoltid. Barnen själva säger 

att de skulle gå till läshundarna oavsett om det var en skolaktivitet eller en biblio-

teksaktivitet, och de uppger alla att gärna skulle besöka läshundarna på sin fritid.276 

Att alla barnen uppgav att de skulle gå till biblioteket och läsa för en hund på sin 

fritid, även Två, som inte tycker så mycket om att läsa, fann jag väldigt intressant. 

I tidigare uppsatser har barnen inte varit lika positiva, utan uttryckte mer tveksam-

het mot att gå till hundarna på sin fritid. I Lovisa Öhlunds uppsats uppgav exem-

pelvis ett av barnen att hen inte skulle läsa för hundarna på sin fritid.277 I Dirfeldts 

och Perssons uppsats tycker barnen att det är roligt att läsa för sitt eget husdjur 

                                                 
273 En läsande klass > Träna ordförståelse. 
274 Ögland, Malin. (2009). Från medieplanering till verksamhetsutveckling. s. 41. 
275 Ögland, Malin. (2009). Från medieplanering till verksamhetsutveckling. s. 42. 
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men är osäkra eller negativa till att läsa för en hund utanför hemmet.278 Att alla 

barnen i den här studien uttryckte sig så entusiastiskt om läshundsverksamheten, 

och uppger att de är intresserade av att läsa för hundar även på sin fritid, visar att 

det finns ett intresse för den här sortens aktiviteter på biblioteket.  

Barnens delaktighet i lässtunden 

För att räknas som delaktig i ett lässtimulerande projekt krävs att barnen är inför-

stådda med syftet och innehållet i projektet. Detta bör ses som en självklarhet och 

förutsättning vid initiering av projekt som riktar sig till barn.279 Enligt Sandin bru-

kar projekt som riktar sig till barn som elever ofta föregås av diskussioner med 

barnens lärare men inte med barnen själva. Projekten blir då något som läggs på 

eleverna utan att de själva har möjlighet att uttrycka sig om innehåll, utformning 

eller ens sin egen vilja eller ovilja att delta. I sådana projekt påtvingas alltså barn 

ett deltagande i projekt. I fallet för denna studie föregicks projektet av en dialog 

med de deltagande barnens lärare, som testade alla barn i årskurs tre med ett läs-

förståelsetest, och sedan valde ut de svagaste läsarna för att medverka i projektet. 

Men barnen tillfrågades sedan personligen ifall de var intresserade av att delta, 

och efter att de sagt att de ville medverka krävdes även föräldrars samtycke till att 

delta.  

Flera av barnen uttryckte entusiasm över att ha fått möjlighet att delta i pro-

jektet. Barnen har också möjlighet och uppmuntrades till att uttrycka sig om inne-

håll och utformning av lässtunden med hundarna.280 Barnen tillfrågades också ifall 

de skulle vilja ändra något i projektet, och gav själva förslag på en del förändring-

ar. Med grund i barnens synpunkter ordnades sedan olika aktioner. Sandin menar 

att det är skillnad mellan att ta del av en aktivitet och att vara delaktig där barn 

har en möjlighet att påverka själva utformningen och innehållet i ett projekt. Det 

blir alltså relevant att skilja mellan delaktighet på en konkret praktisk nivå, alltså 

delaktighet i moment (aktiviteter), och delaktighet på en organisatorisk nivå, det 

vill säga delaktighet vid initiering, planering, genomförande och utvärdering av 

projekt.281 I den här studien anser jag att barnen i ganska hög grad varit delaktiga, 

något som möjliggjorts av aktionsforskningens natur. Vi har kunnat plocka upp 

barnens åsikter under intervjutillfällena, och sedan planera och genomföra de akt-

ioner barnen föreslagit. Ifall barnen bara skulle delta i lässtunden, men deras åsik-

ter aldrig efterfrågas eller om barnen inte gavs tillfälle att uttrycka dessa skulle 

                                                 
278 Dirfeldt, Rebecka. & Persson, Cecilia. (2007). ”Att läsa för hunden: en metod i läsfärdighetsträning”.  

s. 28-31. 
279 Sandin, Amira Sofie. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete.  
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281 Sandin, Amira Sofie. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete  
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detta projekt, enligt både mig och Sandin, inte räknas som ett projekt där delaktig-

het förekommer. 282 Sandin diskuterar också vad det innebär att anlägga ett barn-

perspektiv och ställer frågorna: När inleds lyssnandet på barnen? Vilka reella möj-

ligheter har barn inom lässtimulerande projekt att påverka de verksamheter som 

berör dem?283 Sandin säger att det finns maktaspekter vid delaktighet i lässtimule-

rande projekt och att ramarna för den absoluta majoriteten av de lässtimulerande 

projekten som Sandin undersökt är bestämda på förhand av de vuxna.284 Barns 

möjligheter till delaktighet begränsas till utrymmet innanför dessa ramar. Det är 

alltså de vuxna som bestämmer handlingsutrymmet för barnen. Så är också fallet i 

det här projektet, det var vi tre medverkande vuxna som planerade ramarna för 

projektet, utan att barnen var inblandade. Det kan tolkas som en brist att barnen 

inte varit med från början och påverkat utformningen av projektet, och formulerat 

idéer för syfte, innehåll och utförande av det lässtimulerande projektet med läs-

hundarna. Men vi har genom aktionerna också i efterhand ändrat på de förutbe-

stämda ramarna, och gett barnen möjlighet att under projektets gång påverka pro-

jektets utformning och på så vis ändå till viss del inkluderat barnen på en organi-

satorisk nivå.  

Barnens delaktighet i lässtunden berodde också i hög grad på hur mycket de 

talade med mig. Att umgås och lära känna barn i den här situationen var personli-

gen en ny och spännande upplevelse för mig. En anledning till att barnen pratade 

med mig kan ha varit att de kände sig tvungna. Det ligger en maktaspekt i att som 

barn bli frågad saker av en vuxen, speciellt i vad som uppfattas vara en skolkon-

text, där barnet kan känna sig tvunget att svara, och helst ska svara det den vuxna 

förväntar sig.285 Men jag upplevde trots detta inte att barnen bara försökte ”svara 

rätt saker” utan snarare att de var ganska avslappnande när de samtalade med mig, 

och de pratade ibland om lässtunden och ibland om helt andra saker. Jag försökte 

aktivt minimera min auktoritet och öka barnens, genom att inta en passiv och ob-

serverande roll, och låta barnen och deras upplevelser av lässtunden stå i centrum. 

Men jag försökte ändå styra in samtalet på läsning och läshundar när tillfälle gavs, 

vilket ibland kunde vara en svår balansgång.  

Vissa barn talade mer, andra barn talade mindre. Vissa barn skrattade jag mer 

tillsammans med, andra barn talade jag på en allvarligare nivå med. Jag försökte 

hela tiden anpassa min interaktion med barnen efter deras personlighet och deras 

villighet att tala med mig. Ibland kände jag att jag uttryckte mig klumpigt, eller att 

barnen inte förstod var jag menade. Ibland kände jag att jag inte förstod dem. 
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Ibland förstod vi varandra otroligt väl och en fin kontakt skapades. Jag kom in i 

den här studien med en huvudsakligen teoretisk kunskap om barn och läshundar 

samt om datainsamlingsmetoderna. Kanske hade en mer van intervjuare kunnat få 

bättre eller mer material, eller bättre kontakt med barnen. Jag upplever ändå att 

min förkärlek för hundar och mitt stora intresse för biblioteksverksamhet varit en 

positiv påverkansfaktor i den här studien. Jag tror att barnen snabbt inser om ett 

intresse är naturligt eller framkrystat. Jag har varit genuint intresserad av barnens 

åsikter om verksamheten, och av att få dem delaktiga och att få ta del av deras 

tankar. Jag tror att min entusiasm och mitt intresse fungerat kompensatoriskt för 

min något mindre erfarenhet av dylika situationer. Jag blev väldigt positivt över-

raskad av att jag fick vad jag upplevde som en god kontakt med barnen. Jag släpp-

tes in i informanternas revir, och fick på så sätt tillträde till fältet.286 

Barnens attityd till hundar  

Eftersom hundarna är en så betydande del av det här projektet fann jag det också 

värdefullt att undersöka barnens attityd till hundar. Barnen tillfrågades vad de 

tycker om hundar, ifall de är hundvana och ifall de har djur hemma. Läser de även 

för djur hemma efter att ha börjat läsa för hundarna på biblioteket?  

Vilken attityd barnen har till hundar och hur vana de är vid att umgås med 

hundar kan påverka hur lässtunden uppfattas. En viktig aspekt av lässtunden till-

sammans med hunden är den trygga miljön den utgör. I andra projekt, exempelvis 

Läshundar i Småland, har en del barn deltagit som är rädda för hundar.287 Dessa 

barns rädsla för hundar minskade en del efter kontakt med läshundarna, men för-

svann inte helt hos alla deltagare, ett barn uppgav att hen fortfarande var lite rädd 

för hundar efter läshundstillfällena.288 Alla barn i den här studien uttrycker en väl-

digt positiv attityd mot djur i allmänhet och hundar i synnerhet. Hade någon av 

barnen inte tyckt om hundar eller varit rädd för hundar hade kanske inte lässtun-

den för hundarna uppfattats på samma positiva sätt som för barnen i den här stu-

dien.  Den fysiska närheten till hundarna är något som flera av barnen nämner, att 

de är ”gosiga”, ”mysiga”, ”gulliga”, ”busiga” och ”ulliga”.289 Barnen vill gärna 

klappa, pussa och krama hundarna hejdå efter lässtunden. Den fysiska närheten till 

hunden säger barnen också är något som skiljer att läsa för en hund från att läsa 

för en människa.  

 

Jag: Vad tycker du skiljer att man läser för en hund eller en katt mot att läsa 

för kanske en förälder eller en kompis? Tycker du att det är någon skillnad?  

                                                 
286 Lalander, Philip. (2011). ”Observationer och etnografi”. s. 91. 
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Ett: Mm, ja. Hundar och katter de ligger såhär i knäet och så och gosar, och 

det gör inte riktigt föräldrarna.  

 

Jag: Tycker du att det är någon skillnad när man läser för en människa eller 

en hund?  

Två: Nej, inte så stor. Lite.290  

 

Att hunden eller katten gosar lyfts fram som en skillnad mellan att läsa för en 

människa respektive ett djur för Ett. Två uppger att det finns en skillnad mellan att 

läsa för hundar och människor, men att den inte är så stor. Vad skillnaden är går 

Två inte in på utan börjar istället prata om annat. Två uppger också vid ett senare 

tillfälle att hen inte tycker så mycket om att läsa för människor, men tycker att det 

är roligt att läsa för hundar.291 Förutom den fysiska närheten som Ett säger skiljer 

hundarna från människorna, så verkar även hundarnas förmåga att lyssna vara 

viktig för barnen.  

 

Tre: De små hundarna verkar lite lugnare än de stora hundarna.  

Jag: Ja? 

Tre: Dom lyssnar lite mer.  

… 

Jag: Tyckte du att det var någon skillnad nu andra gången du läste mot första? 

Tre: Ja, för den första hunden lyssnade lite bättre. 

Jag: Ah.  

Tre: Än Nova och Luna. Och sen så var det nog att man börjar vänja sig vid 

att läsa lite mer.292 

 

Tre tycker att vissa av hundarna är bättre lyssnare, och hen föredrar att läsa för 

dessa. Enligt Tre lyssnar de två små pudlarna bättre än de båda Golden retrievrar-

na. En anledning till att de lyssnar bättre är enligt Tre att de är lugnare. Under ob-

servationerna av lässtunderna med Tre tycker jag själv att Nova, den stora Golden 

retrievern, varit den lugnaste hunden under lässtunderna med Tre. Jag tycker att 

Nova överlag är den lugnaste hunden under alla lässtillfällen, hon lägger sig ofta 

tätt bredvid barnet och ligger lugnt och stilla under hela lässtunden. Ibland är hon 

till och med så lugn att hon somnar. Den pudel som Tre verkar tycka bäst om att 

läsa för och som hen läst för flest gånger, Milou, går till skillnad från Nova ofta 

omkring oroligt innan hon kommer till ro, och hon försöker också krypa närmare 

hundföraren när tillfälle ges. Men Milou är också mer alert än Nova och har oftare 

ögonkontakt med Tre under deras lässtunder tillsammans. Kanske är det denna 
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ögonkontakt med hunden som Tre tycker gör denne till en bättre lyssnare. En an-

nan anledning till att Tre tycker att det är skillnad mellan lästillfällena är också att 

Tre själv börjar bli mer van att läsa högt. Tre säger att det i början kändes ovant, 

men att det ändå inte gör något att en läser fel inför hundarna.293  

Fyra har också hittat en favorithund att läsa för, men istället för hundens förmåga 

att lyssna och vara lugn, baserar Fyra sin favorisering på att hunden är busig. Fyra 

säger under en intervju att det är bra att Luna hoppar och slickas, att det är roligt.294 

Att Lunas busighet är något som Fyra uppskattar nämns flera gånger, att Luna är 

busig, rolig, hoppig, glad och kan springa snabbt uppskattar Fyra.295 Kanske kan 

busigheten vara en identifikationsfaktor, då Fyra också ofta får höra att hen själv 

är busig. När Tre fick höra att Fyra skulle läsa efter hen varnades vi med orden 

”Ojojoj, ska Fyra läsa för hundarna. Fyra är vild!”. Fyra var entusiastisk och fråg-

vis under läshundstillfällena, och även en uppmärksam läsare och omtänksam 

gentemot hundarna. Hade vi, hundföraren, bibliotekarien och jag, inte fått förkla-

rat för oss att vissa av barnen var ”svåra”, hade vi aldrig märkt det själva, då alla 

barnen betedde sig exemplariskt under den tid vi sågs. Detta får mig att tro att en 

ytterligare positiv effekt av att läsa för hundarna kan vara att komma bort från 

skolan till en ny lokal med nya människor, där barnet kan ta en annan roll. Att 

vissa av barnen upplevs som ”svåra” eller ”busiga” påverkar säkert hur de bemöts 

på flera platser i skolan, av både personal och klasskamrater. Under lässtunderna 

med hundarna skedde ingen särbehandling baserat på barnets tidigare roll, utan 

alla barn kom till hundarna på samma premisser.  

Att Luna var så populär trots sin livlighet kan kopplas till det tidigare exemp-

let med amstaffen Haley och Harlan Weaver, där Haley fick Weaver att bli säkrare 

under sin genomgångsperiod och Weaver fick Haley att uppfattas som mindre 

hotfull. Kanske får Lunas busighet de ”vilda” barnen att känna sig ansvarsfulla 

och duktiga, och ger dem möjlighet att visa en annan sida av sig själva i denna nya 

situation. De visar henne hur man sitter fint och stilla under lässtunden, och får 

vara den som visar hur saker ska gå till, de får vara experterna.  

Barnen och hundarnas interaktion 

Kontakten mellan barnen och hunden, och kommunikationen och interaktionen 

där emellan är intressant att undersöka ur ett human-animal perspektiv. Det första 

jag lade märke till var att alla barn hälsade på hundarna när de kom in på biblio-

teket inför lässtunden. De hälsade inte bara på hunden de skulle läsa för, utan även 

de andra hundarna. Ofta med namn: ”Hej Luna, hej Milou, hej muffins, hej 

Nova!” Barnen verkar se på hundarna som vänner och presenterar dem som vän-

ner ifall vi möter något barn som inte deltar i läshundsprojektet på väg till eller 
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från lässtunden. De är också mycket måna om att säga rätt namn till rätt hund och 

lära sig vad hundarna tycker om, exempelvis om de vill bli kliade bakom öronen 

eller tycker om snö.  

Vid frågor om ifall barnen tycker om hundar och djur uttryckte de flesta bar-

nen en stark positiv reaktion, och flera av barnen började berätta om ett eget djur 

eller ett djur de känner. Vid frågan om ifall det var någon skillnad mellan männi-

skor och djur svarade barnen lite olika. Två tyckte att det fanns skillnader. Djuren 

kan inte prata, de äter andra grejer. Vissa är håriga, vissa har fyra ben och en del 

kan flyga.296 Fyra tyckte först inte att det fanns någon skillnad mellan djur och 

människor, men ändrade sedan sitt svar till att människor kan skratta åt en, men 

det gör inte hundar.297 Fyra tror också att vissa djur förstår mer än andra, och att 

hunden är det djuret som förstår mest. Bland annat förstår de vad en säger när en 

läser, ibland.298 Tre tycker också att en viktig skillnad mellan människa och djur är 

att djur aldrig är taskiga eller dumma. De säger inte elaka saker. De påpekar inte 

heller när en gör fel.299 Tre uppger dock att hon inte tycker om alla djur, exempel-

vis inte skalbaggar och ormar. Helst ska djuren vara ulliga och ha päls.300 Barnen 

gör skillnad mellan olika djur, där hundarna vals ut som favoriter och andra djur 

väljs ut som obehagliga, exempelvis ormar. Något som flera av barnen nämnt 

även tidigare är att päls och ”gosighet” verkar vara en viktig faktor för att barnen 

ska tycka om djuren.  

Barnen uppfattar läshundarna som mer än bara hundar, nämligen läshundar, 

gör att läshundarna rör sig utanför ramen för vanliga husdjur. När barnen frågades 

om ifall de trodde att hundarna förstod vad som lästes, uppgav de att läshundarna 

förstår på grund av att de är just läshundar. Att hundarna tillskrivs egenskaper 

vanliga husdjur inte besitter, bland annat att de förstår tal och text, tyder på att 

barnen kanske ser på dem som companion animals. Barnen verkar inte tro att alla 

hundar kan förstå läsning, bland annat förstår inte Tvås labrador Danny när han 

blir läst för.301 När barnen talar om läshundarna säger de också fraser som ”Luna 

och jag, vi älskar varandra” vilket tyder på att de ser på djuren som egna agenter 

som är kapabla att känna egna känslor. I frasen ”vi älskar varandra” antyds ett 

band mellan båda parter, människa och hund, bär båda arterna är medskapande. 

Ur ett human-animal perspektiv skulle lässtunden kunna ses som ett möte mellan 

två arter och den natureculture de befinner sig i. Lässtunden är en praktik 

sprungen ur ”partial connections” mellan människa och hund. 
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Barnen som pratar med hundar  

Hundar är kapabla till att känna komplexa känslor, och dessutom är de otroligt 

begåvade på att känna in människorna omkring dem och deras känsloläge.302 Ord-

språket ”hunden – människans bästa vän” fungerar liksom frasen ”vi älskar 

varandra” i båda riktningarna, och avspeglar den starka historiska relationen mel-

lan människan och hunden. Evolutionen har format både människan och hunden i 

natureculture, till vad vi är idag. Forskning har visat att hundar är otroligt skick-

liga på att uppfatta signaler från människor, men vi människor är också bra på att 

uppfatta signaler från hundar och förstå dem när de kommunicerar med oss. Stu-

dier visar att människor, oavsett deras tidigare erfarenhet av hundar, har en påtag-

lig talang för att förstå innebörden av hundars skällande.303 Vi kan exempelvis ur-

skilja ifall hunden skäller för att varna, för att leka eller för att den är arg.304 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen viktig för lärande eftersom 

människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med 

andra.305 Vanligtvis antas dessa ”andra” vara människor, men jag anser, med stöd i 

teorin kring human-animal studies, att dessa ”andra” lika gärna kan tillhöra andra 

arter. Vid ett lästillfälle gör Nova, hunden som Fyra läser för, ett ljud som hen 

tolkar som kommunikation. Fyra blir överförtjust att Nova ”pratar” med hen och 

tolkar ljudet som ett svar på vad hen precis läste.306 Denna form av kommunikat-

ion, över både art och språkgränser, är lika mycket ett möte i en social praktik och 

ett lysande exempel på kommunikation, utan att ord har yttrats, som ett samtal 

med ord mellan två människor skulle kunna vara. Kanske avsåg inte Nova att tala 

med Fyra när hon lät. Men Fyra uppfattade detta som kommunikation, och Nova 

fortsatte samtalet genom att vifta engagerat på svansen och försöka slicka Fyra i 

ansiktet när Fyra fortsatte det samtal som Nova oavsiktligen (eller avsiktligen) 

påbörjat. Under mina observationer har jag uppmärksammat att en stor del av 

kommunikationen mellan barnet och hunden är ickeverbal kommunikation, som 

sker genom exempelvis blickar, gester, miner, kroppshållning och tonläge.307 Bar-

nen anpassade sin ton när de talade med hundarna för att förmedla sina känslor, 

exempelvis genom deras glada hejande. De klappade också bredvid sig där de 

ville att hunden skulle sitta, och hade under hela lässtunden mycket kroppskontakt 

med hunden. Exempelvis klappade barnen oftast hunden under lässtunden. Klapp-

ningarna fick en rytmisk takt, vilken ofta förändrades när barnet kom till ett svårt 

ord eller en krånglig mening. Ett barn klappade intensivare tills meningen var 

klarläst, och grävde ner fingrarna i hundens päls, och återgick sedan till sin tidi-
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306 Observationsprotokoll Fyra, 2015-02-04. I uppsatsförfattarens ägo.  
307 Nilsson, Björn. & Waldemarsson, Anna-Karin. (2007). Kommunikation: samspel mellan människor. s. 65. 
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gare klapptakt när hindret var överkommet. 308 Ett annat barn slutade att klappa 

helt, för att till fullo koncentrera sina krafter på ordet, och återgick sedan till att 

stryka hunden över ryggen när hen förstått ordets innebörd. 309 Båda dessa rörelse-

sätt är en ordlös kommunikation med hunden, som ofta uppfattar den anspänning 

barnet känner. Ibland svarade hundarna på dessa förändringar i barnens kropp-

språk och tittade upp på dem, lade sig närmare eller lade en tass på barnet.  

I tidigare uppsatser av bland annat Öhlund och Dirfeldt och Persson lyfts sam-

spelet och kommunikationen mellan barn och hund fram som viktigt för att barnet 

ska känna sig motiverat att läsa. I Dirfelds och Perssons uppsats uttryckte barnen 

att det var viktigt att hunden uppfattades som en bra samtalspartner och inte var 

ointresserad av barnet och dess läsning.310 I Öhlunds uppsats blev en del av barnen 

irriterade när de upplevde att kommunikationen mellan dem och hunden inte fun-

gerade, och hunden verkade oengagerad eller ville göra andra saker än att lyssna 

på barnet.311 En stor fördel i den här studien är att hundarna är utbildade och såle-

des lärt sig att vara uppmärksamma på barnen. Hundföraren är också med och kan 

förklara hundens beteenden för barnen. Exempelvis blir barnen i Öhlunds studie 

irriterade om hunden somnar, då det ses som något negativt. I den här studien ser 

barnen det som positivt ifall hunden somnar.312 Ifall läshunden somnar berömmer 

hundföraren barnet för att det läst så fint att hunden blivit avslappnad och lugn, 

vilket gör barnen stolta och glada med sin läsprestation, istället för besvikna som i 

Öhlunds uppsats. 313 

Hur stor plats tar de vuxna? 

Interaktionen mellan barnen, hundföraren och bibliotekarien i samband med läs-

stunden är också intressant att reflektera över. De båda vuxna har olika roller i 

projektet, där bibliotekarien är aktiv i samtal om böcker och läsning, samt häm-

tandet och lämnandet av barnen, och hundföraren är aktiv under själva lässtunden. 

I tidigare studier beskrivs de omgivande vuxna som mentorer, volontärer, ”literacy 

assistants” eller hundförare, och det skiljer sig åt hur mycket utrymme de tar i 

olika läshundsprojekt.314 I den här studien sitter hundföraren med hunden och bar-

                                                 
308 Observationsprotokoll Ett, 2015-01-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
309 Observationsprotokoll Tre, 2015-01-14, 2015-01-21 & 2015-01-28. I uppsatsförfattarens ägo. 
310 Dirfeldt, Rebecka. & Persson, Cecilia. (2008). ”Att läsa för hunden: en metod i läsfärdighetsträning?”  

s. 32. 
311 Öhlund, Lovisa. (2013). ”Om man tar en tråkig bok börjar den sova. En kvalitativ intervjustudie av barn 

som läser för en hund i skolmiljö” s. 66-67. 
312 Öhlund, Lovisa. (2013). ”Om man tar en tråkig bok börjar den sova. En kvalitativ intervjustudie av barn 

som läser för en hund i skolmiljö” s. 66. 
313 Öhlund, Lovisa. (2013). ”Om man tar en tråkig bok börjar den sova. En kvalitativ intervjustudie av barn 

som läser för en hund i skolmiljö” s. 66. 
314 Friesen, Lori. (2010). ”Animals in Children´s Literature: A Powerful Motivator for Literacy Learning”.: 

Friesen, Lori. (2010). ”The Gifted Child as Cheetah: A Unique Animal-Assisted Literacy Program” : Shaw, 

Donita Massengill. (2013). ”Man´s Best Friend as a Reading Facilitator” : Kaymen, Maria S. (2005). ”Explo-

ring Animal-Assisted Theraphy as a Reading Intervention Strategy.”. 
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net under hela lästillfället, och håller i hundens koppel av säkerhetsskäl. Hon 

kommenterar ibland barnets läsning med positiva utrop eller små frågor om tex-

ten. Hundförarens roll ändrades under en aktion till att vara mer passiv, efter en 

kommentar från Tre, en förändring vilken uppfattades som positiv av både hund-

föraren och Tre. I en studie av Friesen visade det sig att barnen inte fäste särskilt 

mycket vikt vid att Friesen var närvarande under lässtunderna och heller inte 

nämnde henne när de pratade om hundarna hemma.315 Den sista lässtunden till-

sammans med hundarna hade Ett bjudit in sin mamma att närvara. Mamman ut-

tryckte sin förvåning över att så många vuxna var närvarande, bibliotekarien, 

hundföraren och jag. Även Ett hade liksom barnen i Friesens studie bara talat om 

hundarna hemma. Etts mamma var väldigt imponerad av att Ett, som knappt ville 

läsa högt för henne, läste till synes oberörd av vår närvaro.  

Även i Öhlunds uppsats uppfattar barnen att de främst läser för hundarna och 

beskriver läraren som passiv, trots att de ofta interagerar med läraren genom ex-

empelvis rättning av svåra ord.316 I Dirfeldt och Persson studie fann vissa av bar-

nen det svårt att enbart läsa för en hund och saknade en vuxen som kunde hjälpa 

dem med svåra ord.317 I den här studien visar det sig baserat på Tres reaktion, att 

även om barnen vill ha hjälp med svåra ord, så vill de inte ha för mycket hjälp. 

Hundarna bör fortfarande vara det centrala, vilket Tres kommentar om hundföra-

ren exemplifierade. Viktigt är att hunden ses av barnet som en okritiskt och krav-

lös lyssnare. Barn från flera tidigare studier, exempelvis Öhlund och Hedemark, 

tar upp att föräldrar eller lärare ofta pressar barnen till att läsa, genom exempelvis 

tjat, trots att barnet tycker att det är tråkigt eller jobbigt.318 Viktigt är därför att 

hundföraren inte pressar barnet till att läsa, utan att hunden får stå i fokus, och 

lässtunden med hunden uppfattas som lustfylld av barnet.  

Hur kommer barnens litteracitet till uttryck under lässtunden?  

I ett sociokulturellt perspektiv har termen redskap en speciell, teknisk betydelse. 

Med redskap menas de resurser, såväl språkliga, intellektuella eller fysiska, som vi 

har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den.319 

I läshundskontexten kan såväl hunden som boken betecknas som redskap. Hunden 

blir redskapet med vilket barnen kopplar samman läsning och nöje, och hunden är 

samtidigt hundförarens och bibliotekets redskap för att nå barnet och väcka dess 

                                                 
315 Friesen, Lori. (2012). ”Animal-assisted literacy learning as carnival: a Bakhtinian analysis” s. 310.  
316 Öhlund, Lovisa. (2013). ”Om man tar en tråkig bok börjar den sova. En kvalitativ intervjustudie om barn 

som läser för hundar i en skolmiljö” s. 70.  
317 Dirfeldt, Rebecka & Persson, Cecilia. (2008). ”Att läsa för hunden: en metod i läsfärdighetsträning?”  

s. 32.  
318 Hedemark, Åse. (2011). ”Barn berättar: en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek.” s. 13. : 

Öhlund, Lovisa. (2013). ”Om man tar en tråkig bok börjar den sova. En kvalitativ intervjustudie om barn som 

läser för hundar i en skolmiljö”. s. 73.  
319 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. s. 20. 
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intresse. Boken kan också kallas för ett redskap, då det är med hjälp av boken bar-

net lär sig att bemästra läsningen och språket. Den här studien ämnade inlednings-

vis anlägga ett bredare litteracitetsperspektiv på läsning, där läsningen bara är ett 

av flera möjliga sätt för barn att utveckla och uttrycka sin litteracitet. I den här 

studien talar barnen dock mest om traditionell läsning, samt främst om läsning för 

hundar. När barnen tillfrågas om andra medier uppger de att de även använder 

dessa, de läser tidningar, spelar spel, målar, surfar, lyssnar på musik och kollar på 

film. Litteraturutbudet under lässtunden består av tryckta medier, och fokus har 

varit på just traditionell läsning, både från bibliotekets och från skolans håll. I ef-

terhand hade det varit väldigt intressant med ett bredare perspektiv, där barnen 

kunde uttryckt sin litteracitet på ett mer kreativt sätt. Barnen hade kunnat upp-

muntrats till att exempelvis måla, skriva något eget eller ta med en favoritbok 

hemifrån att läsa för hundarna. Det finns flera andra läshundsprojekt som jobbar 

på dylika sätt.320  

I läshundspraktiken använder sig barnen av både hunden och texten som red-

skap för lärande.321 Ett sätt som barn uttrycker och utvecklar sin litteracitet på kan 

vara i samtalet, kommunikationen med andra parter.322 Lässtunden när Fyra och 

Fem läste tillsammans visade att barnen gärna ville tala om vad de läste och sina 

egna upplevelser av det lästa. I lässtunder med två barn öppnas lässtunden upp för 

samtal kring bokens bilder, och både kontextualiserad och dekontextualiserad läs-

ning. Några av barnen har i samtal med mig hänvisat och dragit kopplingar till 

saker de har läst. Det är inget jag har frågat om under mina intervjuer, utan barnen 

har själva dragit paralleller till böckerna och startat samtal om dem.  I samtal mel-

lan mig och barnen framkommer att de reflekterar över och bearbetar vad de läser. 

Fyra berättade exempelvis att deras familj skulle få hundvakta en hund, precis som 

i en bok hen precis läst ut. Hen jämförde sedan hunden de skulle hundvakta med 

hunden i boken ”den är mindre och jätterolig och kan inte gå i trappor”.323 Med Tre 

samtalade jag om ifall Milou skulle kunna omskolas från cirkushund till läshund, 

efter att Tre läst boken Puzzel på cirkus. Tre gav som förslag att Milou både skulle 

kunna gå på bakbenen i manegen och läsa av biljetterna, eftersom hon är en läs-

hund.324  

Ibland kommentarar barnen någon av bokens bilder under lässtunden, ”Oj, så 

arg hon är.” ”Han har en stjärthaka” och dylikt. Forskning visar att bilder och vi-

suella intryck är viktiga för barn, och man talar om visuell läskunnighet, vilket 

innebär att kunna läsa och tolka det visuella.325  I samtal om och kring bilder och 

                                                 
320 Exempelvis biblioteken i Falköping och Ulricehamn och Lori Friesens läshundsprojekt.  
321 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv s. 105. 
322 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. s. 22. 
323 Intervju med Fyra, 2015-01-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
324 Intervju med Tre, 2015-01-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
325 Borrman, Pia. & Hedemark, Åse. (2015). Leonards plåster: Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets 

sagostunder. s. 77. 
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deras betydelse kan barns språkutveckling och textrörlighet utvecklas. Om det 

under lässtunden med barnen även förekom samtal kring bilderna i böckerna 

skulle ytterligare en aspekt av barnens litteracitet kunna komma till uttryck. I ett 

pågående läshundsprojekt i Falkenberg hjälper läshunden till i samtalet kring läs-

ningen. När barnet läst klart väljer läshunden ut mjukisdjur från en hög på golvet 

med nummer på undersidan. Dessa nummer är kopplade till olika diskussionsfrå-

gor.326 På så sätt samtalar barnet med hunden om sin läsupplevelse. En fråga var 

exempelvis ”Var det något speciellt du gillade med boken?”.327 Den här metoden 

för att samtala om läsning kan fungera både för samtal om bokens text, bilder och 

handling.  

Målet och syftet med lässtunden 

I den här verksamheten hade både skolan och biblioteken som tidigare nämnts lite 

skilda syften med läshundsverksamheten. I samtal med bibliotekarien framgår det 

att bibliotekets mål med verksamheten är att väcka läsglädje och läslust hos bar-

nen. Denna målsättning tyder på en barnsyn som fokuserar på barnet i varande, 

barnet som being. Skolan ville snarare koppla läsningen med läshundar till ett 

specifikt mål: förbättrad läsförmåga. Dessa mål kan sägas avspegla bibliotekets 

och skolans olika barnsyn, där skolans har en instrumentell syn på läsning samt ser 

barnen som becomings.  

Även barnen hade syften och mål med lässtunderna. När jag frågade dem var-

för de var med i läshundsprojektet hade de alla svar och förklaringar kring varför 

lässtunden med hunden var viktig, och välformulerade tankar kring projektet. Tre 

säger att det är viktigt att läsa för hundar och att alla barn borde få läsa för hun-

darna, utan att riskera att någon ska skratta och säga att en läser fel. Tre säger att 

man känner sig utanför när man inte kan läsa, och ingen vill bli skrattad åt.328 Syf-

tet för lässtunderna verkar alltså för Tre vara något av en demokratifråga, alla barn 

borde ges samma möjlighet att lästräna tillsamman med hundarna, för att inklude-

ras i samhället och inte känna sig utanför.  

Fem upplever att han läser för hundar för att öva på läsningen, och för att det 

är roligt. Här ger Fem uttryck för att både nöjet med att läsa för hundarna samt 

nyttan med att läsa för hundarna är viktiga aspekter. Fyra läser för att det är kul, 

och för att hundarna ska ligga i hens knä och gosa. Fyra säger att de som kommer 

till lässtunder får en större chans att lära sig läsa. Vissa har svårt och kan komma 

till läshundarna och se hur det känns att läsa för någon som inte skrattar. Fyra 

tycker att det är tryggt och roligt. Fyra verkar på ett personligt plan tycka att själva 

upplevelsen av lässtunden är viktig, hens tid tillsammans med hunden som gosar 

                                                 
326 Lärarnas nyheter > Lärarnas tidning > Läshjälp: Ett hundgöra.  
327 Lärarnas nyheter > Lärarnas tidning > Läshjälp: Ett hundgöra. 
328 Intervju med Tre, 2015-02-11. I uppsatsförfattarens ägo. 
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eller ligger i knät. Men Fyra uttrycker också en syn på lässtunden som hjälp för 

personer som har problem med läsning, och tycker att hundarna är ett lustfyllt och 

tryggt sätt att träna läsningen på. 

Jämfört med skolans och bibliotekets syften är barnens syften med lässtunden 

ganska lika, barnen lyfter fram läsningen för hundarna både som något roligt och 

lässtimulerande, samtidigt som det är ett tryggt sätt att lästräna på, utan att riskera 

att någon säger att en läser fel eller skratta åt en. Likväl skola och bibliotek som 

barn tycker att det finns både en nöjes- och en nyttoaspekt i lässtunden.  

Barnen beskriver att de inte vill vara sjuka när de ska läsa för läshunden utan 

vill gå till skolan i alla fall. De säger att de känner sig glada hela dagen efter att ha 

träffat hundarna. Barnen upplever också en förändring i sin egen läsning, och de 

säger att de läser snabbare, bättre, med mer flyt, vanare och mer självsäkert. De är 

inte längre lika nervösa eller oroliga för att läsa högt. Dessa utsagor visar att läs-

stunden tillsamman med hundarna är en stark motivator för barnen att läsa, då de 

tycker att det är roligt att läsa tillsammans med hundarna. Att de även själva märkt 

en förbättring i både självförtroende och läshastighet och en nedgång i nervositet 

och oro tycker jag är helt fantastiskt. Även i mina observationer av barnen har jag 

märkt en förändring i barnens självförtroende. Barnen var inledningsvis ganska 

blyga och pratade inte särskilt mycket med oss vuxna och sökte inte så mycket 

ögonkontakt. De verkade lite spända inför att läsa för hundarna, men förväntans-

fulla. I takt med att de lärde känna oss och hundarna bättre verkade nervositeten 

släppa och de rörde sig mer obehindrat i rummet och tog större plats, och pratade 

och läste med högre röst.  

Självförtroendet är en viktig aspekt för en bra läsinlärning enligt Taube, som 

skriver att ett barns tilltro till den egna läsförmågan korrelerar med hur väl barnet 

presterar och hur mycket tid och energi barnet är villig att satsa på att lära sig ex-

empelvis nya ord och deras innebörd.329 Genom att barnen hela tiden fick höra från 

hundföraren att de gjorde framsteg i sin läsning, att hundarna uppskattade deras 

läsning och att de var bra läsare, tror jag att barnens självförtroende på sig själva 

som ”läsare” ökade. En del av barnen var medvetna om att anledningen till att de 

medverkade i projektet var på grund av att de hade problem med läsningen. Andra 

barn visste att de hade problem med läsningen, men inte att det var anledningen 

till att just de medverkade i läshundsprojektet. Flera av barnen talade om att vara 

”utvalda” och nämnde flera gånger att det var glada och tyckte att det var roligt att 

de blivit utvalda till projektet. Speciellt Fem berättade att ”jag brukar nästan aldrig 

få göra såna här roliga saker, typ få tröjor om det är landslagets fotbollsskola eller 

nått, men just nu får jag läsa för hundar! Jag och Fyra var de enda från klassen så 

det tycker jag är kul!”.330 

                                                 
329 Taube, Karin. (2013) Kap. 4. ”Självbild i relation till läs- och skrivinlärning”. 
330 Intervju med Fem, 2015-01-14. I uppsatsförfattarens ägo. 
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När jag bad barnen säga en bra sak och en dålig sak om lässtunden ville en del 

barn från början inte säga något dåligt. ”Allt är bra” sa de. ”Hundarna är bra, det är 

kul att läsa för dem”. Efter att ha tänkt efter ett tag sa barnen sedan att det var då-

ligt att projektet skulle ta slut och de inte skulle få träffa hundarna mer.  

 

 

 



 86 

Slutdiskussion 

Detta kapitel diskuterar de resultat som framkom i uppsatsens resultat- och ana-

lysdel. Kapitlet diskuterar även hur erfarenheter och kunskaper från denna studie 

kan användas för att utveckla läsfrämjande arbete med läshundar på bibliotek. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar utformades med intentionen att undersöka 

läshundsverksamheten ur flera aspekter. Dels hur interaktionen mellan alla parter 

fungerade, dels hur själva praktiken ser ut, vad som karakteriserar lässtunden till-

sammans med hundarna. Jag ville också undersöka hur barnens litteraciteter kom 

till uttryck under lässtunden och undersöka barnens egen upplevelse av att läsa för 

hundarna, samt hur kunskaper och erfarenheter från den här studien kan användas 

för att utveckla läshundsverksamheten på bibliotek. I det här kapitlet utvärderar 

jag ifall jag har fått svar på de frågeställningar som var utgångspunkterna för den 

här studien. Syftet med studien var att undersöka lässtunden med en läshund på ett 

bibliotek med hjälp av metoden aktionsforskning. Genom att använda aktions-

forskning som forskningsstrategi tog lässtunden formen av en process, och kunde 

därför undersökas även ur en delaktighetssynpunkt. De datainsamlingsmetoder 

som användes var loggböcker, handledningsmöten, observationer och intervjuer. 

De teoretiska perspektiv som användes var det sociokulturella perspektivet och 

human-animal studies. Begrepp som kommunikation, praktik, natureculture och 

companion animal togs från dessa teorier. Även begrepp som barnperspektiv och 

delaktighet spelade en viktig roll i tolkandet av materialet. Då barnen i hög grad 

själva kunde påverka läshundsverksamheten utvecklades själva lässtunden under 

projektets gång med hjälp av de olika aktioner som genomfördes. Det som i ett 

sociokulturellt perspektiv skulle benämnas som praktiken, själva lässtunden, änd-

rades därför med varje aktion.  

Lässtundens karaktär och barnens litteracitet 

Barnen i den här studien uppfattar läsningen för hundarna som en skolaktivitet. 

Synen på barn och läsning skiljer sig åt mellan de olika institutionerna, där skolan 

har en mer instrumentell syn på läsning och ser barnen som becomings, medan 

bibliotekets syn på läsning är icke-instrumentell och mer nöjesbetonad, och barnen 

ses som beings. Men det finns även överlappningar inom båda dessa institutioner, 
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även skolan anser att läslust är viktigt och biblioteket betonar även nyttan med att 

läsa. När barnen talar om syfte och mål med lässtunden lyfter de fram både nöjes-

aspekten med lässtunden och att öva sin läsförmåga som viktiga delar av läs-

hundsverksamheten. Barnen uttrycker vikten av att kunna läsa bra, och att de inte 

vill bli rättade eller skrattade åt på grund av sin läsförmåga. Barnen tycker att läs-

stunden tillsammans med hundarna är rolig, och även att det är mysigt, gosigt och 

tryggt att läsa för hundarna. Dessa resultat ligger i linje med den positiva bild som 

ofta målas upp av att läsa för läshundar. Barnen i den här studien kan känna sig 

glada resten av dagen när de har varit hos hundarna, och de försöker att inte vara 

sjuka de dagarna de ska träffa läshundarna.  

Att biblioteket och skolans litteratursyn och barnperspektiv till viss del skiljer 

sig från varandra kan upplevas som problematiskt, speciellt i utformandet av syfte 

och mål för läsfrämjande verksamheter som denna. Men det finns också många 

fördelar med ett samarbete mellan bibliotek och skola. För bibliotekets del får de 

en chans att fånga upp lässvaga barn och de kan nå de barn som annars kanske inte 

skulle ha kommit till biblioteket på egen hand. Dessa barn får genom läshundspro-

jektet en bättre bekantskap både med biblioteket som lokal samt dess personal. 

Genom samarbetet med biblioteket tar skolan tillvara på den kompetens som finns 

på biblioteket och dess litteraturutbud. Genom ett samarbete med biblioteket kan 

skolan ge barnen en läsupplevelse i en ny kontext utanför skolan som kan väcka 

läsglädje hos barnen. Att läshundarna väcker läsglädje hos barnen och gör läs-

ningen rolig är viktigt då samtida studier som PISA, PIRLS och Vad händer med 

läsningen? visar att barns läsförmåga går ner. Elevernas intresse för läsning är 

viktigt för att läsförmågan ska förbättras och barnens läsförmåga kan öka med upp 

till fyra klassnivåer efter kontakt med en läshund, barnen får en mer positiv in-

ställning till att läsa och de läser mer flytande och med bättre självförtroende än 

tidigare. 331  

Den här studien ämnade inledningsvis anlägga ett bredare litteracitetsperspek-

tiv på läsning, där läsningen bara är ett av flera möjliga sätt för barn att utveckla 

och uttrycka sin litteracitet. I den här studien har fokus dock, något ofrivilligt, 

främst varit på traditionell bokläsning, på grund av att barnen mest talar om tradit-

ionell läsning när de talar om läsning, och specifikt om att läsa för hundar. Läs-

stunden för hundarna har potential att utvecklas ytterligare ur en litteracitetsa-

spekt. Barnen skulle liksom i Friesens studie kunna läsa något de själva skrivit för 

hundarna eller berättat om något de ritat för hundarna.332 Ett sätt som barn uttryck-

er och utvecklar sin litteracitet på kan vara i samtalet, i kommunikationen med 

                                                 
331 leRoux, Marieanna, Swartz, Leslie & Swart, Estelle. (2014). ”The Effect of an Animal-Assisted reading 

Program on the Reading Rate, Accuracy and Comprehension of Grade 3 students: A Randomized Control 

Study” : Friesen, Lori. (2013). ”The Gifted Child as Cheetah: A Unique Animal-Assisted Literacy Program”. 

: Shaw, Donita Massengill. (2013). ”Man's Best Friend as a Reading Facilitator”.  
332 Friesen, Lori. (2012). ”Potential for the Role of School-Based Animal-Assited Literacy Mentoring Pro-

grams”. s. 30-31.  
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andra parter.333 Denna part behöver nödvändigtvis inte vara mänsklig, utan kan 

även tillhöra en annan art. Läshunden skulle kunna inkluderas mer i litteratursam-

talet, liksom i det läshundsprojekt där diskussionsfrågor användes för att hunden 

och barnet skulle kunna samtala om det barnet nyss läst.334   

I samtal med barnen framkommer att de reflekterar över och bearbetar vad de 

läser. Ibland kommenterar de läsningen eller någon av bokens bilder direkt under 

lässtunden. Ofta drar barnen paralleller till händelser ur deras egna liv och deras 

egna erfarenheter. Under den lässtund när Fyra och Fem läste tillsammans rättade 

och hjälpte de även varandra med svåra ord och uttal. Studien visade att lässtunder 

med två barn öppnar upp för samtal kring bokens bilder, kontextualiserad och 

dekontextualiserad läsning. Samtal kring bilder och visuella intryck kan förbättra 

barns språkutveckling och textrörlighet. Om det under lässtunden med barnen fö-

rekom samtal även kring bilderna i böckerna skulle ytterligare en aspekt av bar-

nens litteracitet kunna komma till uttryck. 

Interaktionen under lässtunderna  

Studien visar att hundföraren och bibliotekarien har olika roller under lässtunder-

na, och således interagerar de med barnen på olika sätt. Loggboksanteckningarna 

från hundföraren och bibliotekarien visar att de reflekterar och funderar över olika 

saker i projektet. Bibliotekariens fokus är inte själva lässtunden utan snarare de 

omgivande faktorerna, saker i lokalen som ska ordnas, information till nyfikna 

låntagare om projektet och samtalet med barnen kring vilka böcker de vill läsa.  

Något som skulle kunna förbättra bibliotekariens interaktion med barnen ytterli-

gare vore att avsätta mer tid åt mötet och samtalen med barnen än den gemen-

samma promenaden. I nuläget är bibliotekariens roll i projektet inte så framträ-

dande som den skulle kunna vara, på grund av att hon har en väldigt stor arbets-

börda, med mycket annat att ordna under tiden barnen är på biblioteket. I läs-

hundsprojekten i Falköping och Ulricehamn som nämns i Läshundsprojekt i Sve-

rige har bibliotekarien 30 minuters tid att samtala med alla barn, då de kommer 

två och två men läser ensamma. 335 Det barn som inte läser för hunden pratar då 

med bibliotekarien om böcker och läsning. Om detta arbetssätt implementerades 

skulle lässtunden med hundarna få ytterligare biblioteksanknytning, och bibliote-

kariens stora kunskap om barnlitteratur och hennes förmåga att entusiasmera bar-

nen och väcka läslust skulle komma till användning. Jag tror att det skulle kunna 

gynna kontakten mellan barnen och biblioteket som institution. Johansson skriver 

att barnbibliotekariens viktigaste uppgift är att lyssna på barnen, att se och väl-

                                                 
333 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. s. 22. 
334 Lärarnas nyheter > Lärarnas tidning > Läshjälp: Ett hundgöra.  
335 Mail från Britt Dahlström till Elina Garp. I uppsatsförfattarens ägo.   
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komna barnen och att ge dem inflytande över biblioteket.336 Genom att lära känna 

besökarna och hjälpa dem att hitta böcker som passar just dem skapas läslust och 

biblioteksglädje.337 I läshundsverksamheten ser jag en gyllene möjlighet för biblio-

tekarien att göra just detta, då lässtunden med hunden skapar flera möjligheter till 

att tala med barnen.  

Hundförarens reflektioner kretsar huvudsakligen kring själva lässtunden. 

Hundföraren reflekterade också kring interaktionen mellan hunden och barnet, hur 

de rörde sig eller positionerade sig gentemot varandra och hur de kommunicerade. 

I en av aktionerna förändrades hundförarens roll till att vara lite mer passiv, vilket 

hundföraren själv tyckte förbättrade interaktionen mellan henne, barnet och hun-

den. I samtal med barnen talar barnen huvudsakligen om interaktionen med hun-

den, inte om interaktionerna med hundföraren eller bibliotekarien. Detta ligger i 

linje med tidigare forskning, där både Frisens och Öhlunds studier nått samma 

resultat, att barnen upplever hunden som den viktigaste och mest betydelsefulla 

komponenten i lässtunden.338  

Interaktionerna och kommunikationen mellan barnen och hundarna har tagit 

sig flera uttryck i den här studien. Barnen kommunicerar med hundarna med både 

tal, tonläge, ansiktsuttryck, kroppsspråk, rörelser och kroppskontakt. När de talar 

med hundarna anpassar de ofta talet med olika tonlägen så att hundarna ska förstå 

dem bättre. Hundarna, i sin tur, lyssnar på barnen och verkar uppskatta att intera-

gera med dem. Det är självfallet svårt att veta hur hundarna uppfattar situationen, 

men baserat på deras kroppsspråk verkar de tycka om barnen. Tidigare forskning 

har huvudsakligen undersökt vilka positiva effekter barnen får av interaktioner 

med läshundar. Det skulle vara spännande att även undersöka hur hundarna upp-

fattar lässtunden på ett bibliotek, även om en sådan studie generellt inte faller 

inom ramarna för biblioteks- och informationsvetenskap.  

I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen viktig för lärande ef-

tersom människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med 

andra. 339  Studien visar att dessa ”andra” inte nödvändigtvis behöver vara männi-

skor, utan även kan vara läshundar, då barnet och hunden som companion animals 

kan kommunicera och förstå varandra på flera olika sätt.  Barnet och hunden på-

verkar också varandra i den natureculture som lässtunden utgör. Under lässtunden 

upplever barnet sig själv, i samspel med hunden, som en bättre läsare, och hunden 

upplevs inte som enbart en hund, utan även en engagerad lyssnare. De ”partial 

connections” som kan bildas mellan människa och hund i lässtunden kan exempli-

fieras genom relationen mellan Fyra och Luna. Fyra som vanligtvis uppfattas som 

                                                 
336 Johansson, Barbro. (2010) ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”. s. 29. 
337 Johansson, Barbro. (2010) ”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”. s. 29.  
338 Friesen, Lori. (2012) ”Animal-Assisted Literacy Learning as Carnival: a Bakhtinian Analysis”. s. 316-317. 

: Öhlund, Lovisa. (2013). ”Om man tar en tråkig bok börjar den sova. En kvalitativ intervjustudie om barn 

som läser för hundar i skolmiljö”.  
339 Säljö, Roger. (2010). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. s. 105. 
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busig och vild får i lässtunden med Luna en chans att visa sin lugnare och mer 

ansvarsfulla sida. Även denna identitetsskapande del av lässtunden tillsammans 

med läshundarna skulle vara spännande att undersöka ytterligare.  

Relationen mellan barnen och hundarna i den här studien upplevs av barnen 

som bra. Interaktionerna med hundarna beskrivs som tidigare nämnts som trygga, 

gosiga och roliga. Barnen har generellt en positiv syn på djur, och i synnerhet en 

positiv syn på hundar. Synen på läshundarna verkar röra sig utanför ramarna för 

vanliga husdjur, där läshundarna uppfattas som mer förstående. De förstår vad 

barnen talar om samt text och läsning. De upplevs även som vänner som inte 

skrattar åt en då en läser fel. I barnens uttalanden reflekteras en komplex syn på 

bandet mellan barnen och läshundarna, synen på hundarna och barnen som com-

panion animals, i Haraways bemärkelse. Denna syn på läshunden som något utö-

ver ett husdjur öppnar upp för att mötet med läshundarna kan vara givande för 

barnen på flera nivåer. De läser inte bara för en hund, de skapar även en relation 

med en individ, en vän och en lyssnare. Genom interaktionen med läshunden kan 

de också upptäcka nya sidor hos sig själva, som att de kan vara ansvarsfulla istäl-

let för vilda, och goda läsare istället för osäkra.  

Den här studien visar således att lässtunden kan gynna både barnens läsut-

vecklig och deras utveckling på ett personligt plan. Lässtunden på biblioteket upp-

fattas av barnen som en rolig aktivitet att delta i, både under skoltid och fritid.  

Läshunden är en lyssnare som en kan gosa med, men den är framförallt en vän 

som inte skrattar.  Den här studiens resultat visar att en lässtund tillsammans med 

en läshund kan ge barn en ny bild av sig själva i relation till hunden, med nya 

egenskaper och kvaliteter.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka läshundsverksamheten på ett speci-

fikt bibliotek, och hur den med hjälp av aktionsforskningens upplägg kan utveck-

las.  Fyra frågeställningar har varit utgångspunkten i den här uppsatsen, och jag 

har ämnat undersöka verksamheten från flera olika perspektiv; bibliotekariens, 

hundförarens, och framförallt de deltagande barnens. För att undersöka läshunds-

verksamheten på bibliotek har jag besökt ett specifikt bibliotek som i samarbete 

med en skola har läshundsverksamhet för barn i skolår tre. Jag har utfört en kvali-

tativ studie, och samlat in material genom intervjuer, observationer, loggböcker 

och handledningsmöten. De teoretiska perspektiv som användes var det sociokul-

turella perspektivet och human-animal studies. Begrepp som kommunikation, 

praktik, natureculture och companion animals togs från dessa teorier. Även be-

grepp som barnperspektiv och delaktighet spelade en viktig roll i tolkandet av 

materialet. 

Resultaten visar att lässtunden uppfattas som en skolaktivitet av barnen. Sko-

lan och biblioteket som medverkar i projektet har olika mål med lässtundens syfte, 

samt olika syn på barn och läsning. Det viktigaste under lässtunden är för barnen 

läshunden, och de uppfattar lässtunden tillsammans med hunden som trygg, rolig 

och gosig. Uppsatsen har visat på en odelat positiv upplevelse av att läsa för hun-

dar, och via aktionsforskningsmetoden har även flera förslag till utveckling av 

läshundspraktiken framkommit. Förutom själva läsandet av böckerna utvecklar 

barnen också sin litteracitet genom samtal sinsemellan och med bibliotekarien, 

hundföraren och mig, men även fler litteracitetsaspekter skulle kunna uttryckas 

under lässtunden.  

Läshundsverksamhet engagerar och entusiasmerar barnen i studien, och på-

verkar både deras läslust och läsförmåga positivt. Barnen själva upplever att deras 

läsförmåga utvecklats under studiens gång. Jag finner läshundsverksamheten vara 

ett utmärkt exempel på innovativt lässtimulerande arbete på bibliotek, som har 

attraktionskraft nog att locka motvilliga läsare till biblioteket, och som även 

läsvana och läsvilliga barn kan njuta av. Biblioteken har mycket att vinna på läs-

hundsverksamhet. Nu kommer hunden! 
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Bilaga 1.                                         

Brev till vårdnadshavare               

 
Jag heter Elina Garp och läser biblioteks- och informationsvetenskap på Upp-

sala Universitet. Jag skriver nu min avslutande masteruppsats, i vilken jag kom-

mer att studera läshundsverksamheten på ……… bibliotek. Jag är intresserad av 

att undersöka hur barnen och hundarna deltar i- och agerar under lässtunden. I 

samråd med hundförare och bibliotekarie hoppas jag också kunna undersöka hur 

läshundsverksamheten på bibliotek kan utvecklas.  

Forskning har visat att läsning för hundar minskar stress, blodtrycket sjunker 

samt ämnet oxytocin, som får oss människor att må bra, ökar i kroppen. Om barn 

får läsa högt för en hund, så känner de mindre prestationsångest jämfört med att 

läsa för en klasskamrat eller vuxen. Många barn anser att hunden inte dömer dem 

och att de på så sätt känner sig mer självsäkra med att läsa högt. 

Jag kommer att delta vid lässtunden och observera vad som händer. Jag kom-

mer också att göra korta intervjuer med barnen för att höra hur de uppfattade läs-

stunden. För att kunna analysera materialet skulle det vara bra ifall jag kan filma 

observationerna och göra ljudupptagningar. Dessa kommer endast att användas av 

mig i studiesyfte, de kommer inte publiceras någonstans eller visas för någon an-

nan.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för hur man bör göra 

studier av barn. Det betyder bland annat att alla deltagare i studien när som helst 

kan avbryta sin medverkan, att alla deltagare i studien anonymiseras i min uppsats. 

För att kunna genomföra studien är det viktigt att jag får observera och inter-

vjua barnen, samt gärna filma och spela in ljudupptagningar. Barnen kan när som 

helst välja att inte längre medverka ifall de skulle tycka att detta vore obehagligt 

på något sätt.  

 

 

Om ni har några frågor, kontakta mig gärna.  

Jag nås via telefon: 070-4071517 

samt mejl: elina.garp@hotmail.com 

 

Jag bifogar även en länk till Vetenskapsrådets webbsida ifall ni vill titta när-

mare på de forskningsetiska principerna.  Http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Kryssa i ett alternativ och lämna lappen  
till läraren senast den 19/12.  
 

 

[   ]    JA, mitt barn får delta i studien  

         (observation, intervju, ljudupptagning och film är ok) 

 

[   ]    JA, mitt barn får delta i studien men inte bli filmad eller inspelad   

          (observation och intervju är ok) 

 

[   ]       NEJ, mitt barn får inte delta i studien 

 

 

 

Vårdnadshavare till: 

 

Namnunderskrift: 

 

 

 

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning  

Elina Garp  
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