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Sammanfattning 
Dagens samhälle ställer stora krav på läsförmåga för att vara en del av samhället. 

Förutsättning för inlärning bottnar i en god läsundervisning. Läsprocessen innehåller flera 

faktorer såsom språkförståelse, avkodning och motivation. Tidigare forskning beskriver 

pedagogisk tjänstehund som en möjlig och tänkbar motivator för ökad läslust hos elever.     

Studiens fokusområde har varit att undersöka speciallärare/specialpedagogers erfarenheter 

beträffande pedagogisk tjänstehund som ett externt kompensatoriskt verktyg i skolsam-

manhang. Syftet med studien är att öka kunskapen om pedagogiska tjänstehundens betydelse 

för att öka elevens motivation i samband med läsinlärning. Relevanta centrala begrepp i 

studien är motivation och självkänsla. En kvalitativ metod med intervju som datainsamlings 

instrument har använts. Ett induktivt arbetssätt har varit aktuellt eftersom vi valt att utforska i 

empirin. Studiens resultat har tolkats utifrån tematisk analys och sex steg har presenterats, 

vilket resulterat i olika teman. De teman som identifierats och finns med i uppsatsen är; 

erfarenheter från specialpedagoger/lärare som gör att pedagogisk tjänstehund rekommenderas 

i undervisningen, den pedagogiska tjänstehundens roll i samband med elevens läsutveckling, 

ledningsansvar, speciallärare/pedagogers erfarenheter av resultat beträffande hundassisterad 

pedagogik och vikten av en välorganiserad verksamhetsplan. 

 

Studien visar att hunden kan vara ett möjligt externt kompensatoriskt verktyg i interventioner, 

då man arbetar utifrån uppställda mål och kontinuerlig utvärdering, för att skapa läslust och 

ökat läsflyt. Beroende på aktivitet eller intervention kan man se skillnad på elevens 

progression. Tidiga insatser för att främja lust och bibehålla elevens självkänsla är viktiga 

förutsättningar för att undvika en beteendeproblematik och i värsta fall utanförskap för den 

enskilda eleven.  

 

 

Nyckelord: interventioner, kompensatoriskt hjälpmedel, läsförmåga, motivation, pedagogiskt 

tjänstehundsteam, självkänsla, specialpedagogiska perspektiv 

Keyword: intervention, compensatory aid, reading ability, motivation, educator dog teams, 

self-esteem, special pedagogical perspective 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
I vår profession som lärare har vi mött barn med olika språksvårigheter, avkodningsproblem, 

bristande läsförståelse och koncentrationssvårigheter. Vi upplever att flera elever har svårig-

heter att uppnå målen i svenska, vilket oroar oss då läsning är en elementär, grundläggande 

kunskap för att lyckas i skolan och därmed få godkänt i övriga ämnen. 

 

En möjlig lösning på detta dilemma är olika kompensatoriska externa verktyg. I dagens skolor 

är det ofta vanligt förekommande att använda digitala verktyg som kompensation. Enligt 

Friesen (2009) kan emellertid ett pedagogiskt tjänstehundsteam som stöttar eleverna under 

grundskoletiden fungera som motivator. Jalongo, Astorino och Bomboy (2004) uttrycker att 

hundars accepterande och mycket sociala natur kan erbjuda en unik form av stöd till barns 

lärande. 

 

En förutsättning för självständighet och delaktighet i samhället är att ha tillägnat sig en 

fungerande läsförmåga. Tillgången till skriftspråket gör oss delaktiga i en läsande värld, 

påverkar våra liv och ger oss möjligheter att förändra vårt samhälle (Ehriander, 2016). För att 

eleverna ska uppnå en god läsförståelse och därmed utveckla en adekvat läsförmåga krävs tre 

elementära delfärdigheter; språkförståelse, avkodning och motivation (Taube, 2007).  

  

Skolverket (2016 b) menar att elevernas läsförmåga beror på undervisningens utformning och 

att skolan skapar rätt förutsättningar för att få fler lärare. Det senaste internationella skoltestet, 

Programme for International Student Assessment, PISA visar att eleverna har förbättrad läs-

förståelse, men att klyftan mellan svaga och starka läsare har ökat. Skolan har alltså svårare 

att kompensera för elevers sociala bakgrund (Skolverket, 2016 b). Vi ska enligt skolans 

värdegrund ta hänsyn till alla elever och deras olika behov och förutsättningar. Undervis-

ningen ska läggas upp utifrån individens behov och utformas så att det gynnar eleven på bästa 

sätt. Skolan har också ett särskilt ansvar för de elever som inte uppnår målen och ett ansvar att 

på bästa sätt ge stöd för att möjliggöra en god undervisning (Lgr 11, 2011).  

  

Elevhälsan och specialpedagoger/lärare utgör en viktig del i att beslut fattas beträffande 

särskilt stöd och alternativa verktyg för elever (SKOLFS 2014:40). Enligt Skolverket (2016 a) 
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har elevhälsan ett viktigt uppdrag i att förebygga, främja och stödja eleven i dess utveckling 

mot målen. Skolverket menar vidare att det finns ett ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa 

och skolprestationer. En god hälsa ger ökat välbefinnande vilket leder till bättre möjligheter 

för lärande. Att tidigt fånga upp elever i svårigheter, för att främja motivation och lust att lära 

är för skolan en stor utmaning. Hälften av de faktorer som påverkar vad ett barn klarar av att 

prestera, påverkas av skolfaktorer. Här har skolan möjlighet att genom förändringar kompen-

sera för faktorer som ligger utanför skolans område. Öhlund (2013) betonar vikten av att 

eleverna blir läsmotiverade och att läsmotståndet försvinner. Enligt Taube (2013) är det 

viktigt att se över skolans lärmiljö för att främja elevernas förutsättningar till lärande. Hon 

betonar vikten av en accepterande, varm och stödjande miljö, fri från stress.  

 

I arbetet med att öka elevens möjlighet till lust att lära finns många olika verktyg, däribland 

undervisning tillsammans med pedagogiskt tjänstehundsteam. Verksamhet där en special-

utbildad hund tillsammans med sin hundförare besöker bibliotek eller arbetar på skolor har 

blivit allt mer populärt i flera länder. Organisationen som driver dessa läsprogram, främst i 

USA och England, går under benämningen Reading Education Assistance Dogs, R.E.A.D. 

Metoden går ut på att ett barn läser högt för en pedagogisk tjänstehund som inte dömer eller 

värderar läsningen och syftar till att förbättra läskunnigheten men också till att motivera och 

uppmuntra till lust att läsa (Ehriander, 2016). R.E.A.D. är ett noggrant utarbetat läsprogram 

innefattande samverkan mellan registrerade, försäkrade terapihundar och deras förare, 

bibliotekarier samt pedagoger (Intermountain Therapy Animals, 2016).  Svenska Pedagog-

hundinstitutet (2017) menar att hunden fungerar som en motivator och tillsammans kan 

teamet hjälpa eleven till utvecklad kommunikation och högre måluppfyllelse.  

 

Enligt skollagen (2010:800) ska undervisningen individanpassas och då krävs enligt Höök 

(2010) ett relationellt perspektiv mellan brukare eller elev och närstående. ”Etik handlar inte 

om att bemöta andra som man själv vill bli bemött utan att bemöta andra så som de vill bli 

bemötta” (Höök, 2010, s. 118). Elever är olika och de lär sig alla på olika sätt och det är av 

stor vikt att skolan vidgar vyerna genom att ta fram många olika metoder med syfte att hitta 

nya sätt för inlärning. Pedagogisk tjänstehund kan vara ett verktyg i lärandeprocessen med 

elever (Ehriander, 2016).  

 

Vår studie är viktig för att studera hunden som ett pedagogiskt kompensatoriskt externt 

verktyg, som ett alternativ i undervisningen mot ökad måluppfyllelse. Syftet är att öka 
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motivationen för läsning, för att därigenom stärka elevens självförtroende, färdigheter och 

förmåga när det gäller läsinlärning. Vi vill ta reda på om hunden kan bli den som ökar elevens 

läslust och hur man kan introducera pedagogisk tjänstehund i skolverksamheten. 

 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Målet med studien är att öka kunskapen om pedagogisk tjänstehund i skolan och hundens 

betydelse för ökad motivation i samband med läsinlärning, genom att ta del av pedagogernas 

upplevelser och lärdomar av att eleverna läser för en hund. 

Studien utgår från skollagens intentioner att alla elever trots olika förutsättningar ska få 

möjlighet att skapa olika vägar för att nå läroplanens kunskapskrav (Skollagen, 2010:800). 

Syftet är att undersöka hur speciallärares/pedagogers erfarenheter ser ut beträffande 

pedagogisk tjänstehundsverksamhet i läsundervisningen. 

 

 Vilka argument används när speciallärare/pedagoger rekommenderar och utför 

stödinsatser med hjälp av pedagogisk tjänstehund? 

 Vilka moment i läsningen är aktuellt att träna med hjälp av pedagogisk tjänstehund? 

 Hur beskriver specialläraren/pedagogen pedagogiska tjänstehundens inverkan på 

läslust och bra resultat? 

 Hur skapas förutsättningar för en skola att arbeta med pedagogiskt tjänstehundsteam? 

 

 

1.3 Bakgrund 
För vår studie är det relevant att ha kännedom om aktuella komponenter för en framgångsrik 

läsinlärning och när pedagogisk tjänstehund är delaktig i denna process.  

 

1.3.1 Läsförmåga: läsning=språkförståelse x avkodning 
Avkodning och språkförståelse är nödvändiga faktorer i läsprocessen. Modellen beträffande 

läsningens komponenter innebär att språkförståelsen och ordavkodningen måste fungera 

tillfredställande för att skapa en god läsförståelse. Produkten av dessa två delfärdigheter utgör 

läsfärdigheten. Produkten blir således noll om en av faktorerna är noll (Høien & Lundberg, 

2013). Enligt Hoover och Gough (1990) innebär modellen The Simple View of Reading två 

faktorer; avkodning och språkförståelse. Båda faktorerna behöver fungera för att eleven ska 

kunna utveckla en god läsfärdighet. Läsning uppstår då språkförståelse och avkodning är i 
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balans. Lässvårigheter kan yttra sig på tre olika sätt, avkodningsproblem eller brister 

beträffande språkförståelse eller båda delarna. Avkodning innebär att eleven kan känna igen 

fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) och utifrån detta skapa ord. Språkförståelsen har en 

elementär funktion för elevens förmåga att skapa ett sammanhang och förståelse utifrån en 

text (Elbro, 2004). 

 

Forskning visar att de mest effektfulla programmen är att arbeta med fonologisk medvetenhet 

och bokstav-ljud-kopplingar, vilket även påverkar läsförståelsen. Det finns många studier som 

bevisar att intensiva insatser i cirka 8 veckors träningsperioder med elever i 6–8 års ålder, som 

är i riskzonen att utveckla läs och skrivsvårigheter, är mycket positiva. Trots detta identifieras 

ofta inte risk-eleverna förrän de kommit längre i sin skolgång (Myrberg, 2007). En svårighet 

i läsning som annars senare kan bli ett problem för eleven är förmågan att läsa översiktligt. 

Svaga läsare planlägger heller inte läsningen och har därmed svårigheter att göra anteckningar 

och göra medvetna val. Eleverna stryker inte under i texten, författar inte och har bristande 

förmåga att skilja på vad som är väsentligt eller inte. Eleverna uppvisar också svårigheter att 

skapa inferenser (läsa mellan raderna) och variera läshastigheten, de upptäcker sällan att de 

inte förstår (Høien & Lundberg, 2013). 

 

Forskningsprojektet beträffande läsutveckling i Kronoberg visade att 3 av 5 barn som 

konstaterades ha lässvårigheter i åttaårsåldern fortfarande hade kvar sina svårigheter sju år 

senare, menar Jacobson (2007). Bland lässvaga elever utvecklade endast 1 av 5 med 

identifierade ordavkodningssvårigheter adekvat förmåga i årskurs 9. Forskningen visar också 

att lässvaga elever brister i övriga ämnen, t.ex. SO och NO. Att finna goda strategier för att 

förbättra elevers ordavkodningsförmåga visar sig således vara en stor utmaning (Jacobson, 

2007). Enligt Taube (2007) så utvecklas inte elevernas ordförråd och det blir en arbetsam 

process att ta till sig nya texter, om de inte läser tillräckligt eller får möjlighet att lyssna på 

texter. Taube kompletterar även läsförståelsen med motivation, som också har stor betydelse 

för läsfärdigheten enligt följande formel: Läsförståelse=Avkodning x Förståelse av språk x 

Motivation. 

 

Myrberg (2007) understryker vikten av att de skickligaste lärarna måste få förutsättningar att 

ta ansvar för elever som har de sämsta förutsättningarna. Han menar att orsaken till att fler 

elever i Sverige har läs- och skrivproblem är bristande lärar-kompetens, eftersom de minst 

kvalificerade lärarna ofta får ansvar för elever med störst svårigheter. Det krävs även 
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grundläggande förändringar för att förbättra kunskaper hos lärare inom specialpedagogik. 

Westlund (2009) menar att läraren behöver uppmärksamma elevens bakgrundskunskaper i 

förhållande till innehållet och samordna relevant information som finns i texten. 

 Enligt Wasik och Slavin (i Myrberg, 2007, s.81) och projektet "Success for all" krävs det 

vissa åtaganden från skolans sida, om eleverna ska få förutsättningar att utveckla läs och 

skrivfärdigheter fram till årskurs 3. "Success for all"-programmet innebär: 

 

 Certifierade lärare 

 Inslag av individuell undervisning 

 Tillgång på speciallärare som är läsinlärningsspecialist 

 Mindre och nivåhomogena grupper under läslektionerna 

 Utvärdering var åttonde vecka 

 Kontinuerlig kommunikation mellan speciallärare och klasslärare 

 Läsning av barnböcker 

 Fokus på barnets språkliga utveckling 

 Systematiskt ökad svårighetsgrad i texter som används i undervisningen 

 Undervisning i förståelseinriktade lässtrategier från år 2.  

 

För att eleven ska kunna utveckla en god läsförståelse krävs att eleven har utvecklat en 

språkförståelse inför läsinlärningen. Läshastigheten påverkar också läsförståelsen (Elbro, 

2004). Enligt Høien och Lundberg (2013) är det viktigt att prioritera att 

speciallärare/specialpedagoger i ett tidigt skede utför en grundlig diagnostisering av lässvaga 

elever. Syftet är att hjälpa dem och skapa förutsättningar för vägledning om vilka pedagogiska 

insatser som är relevanta för att eleven ska få möjlighet att utveckla en god läsfärdighet. Det 

finns inga enkla lösningar, utan det beror mycket på lärarens förmåga att skapa engagemang 

och motivation hos eleven, speciellt om de tappat tilltron till sig själva, i den utmaning som 

läsprocessen innebär. För att undvika "Matteus-effekt" d.v.s. att låg kompetens inom ett ämne 

leder till mindre motivation och därmed sämre resultat, är det av stor vikt att hjälpen utfärdas 

så tidigt som möjligt. Konsekvenserna kan annars bli att eleven kommer in i en ond cirkel, då 

de tappar tron på sin egen inlärningsförmåga och utvecklar en negativ inställning till skolan. 
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1.3.2 R.E.A.D. 
I USA och England har det blivit allt mer populärt med program, som arbetar för läskunnig-

het, i vilket ett barn får möjligheten att läsa för en specialutbildad hund tillsammans med dess 

förare (Ehriander, 2016). Det allra första R.E.A.D. - projektet startades i Salt Lake City år 

1999 av den ideella organisationen Intermountain Therapy Animals (ITA) med syftet att 

använda hundar för att stimulera läsning i ett fyra veckor långt projekt på Salt Lake Citys 

bibliotek (Intermountain Therapy Animals, 2016). Enligt organisationen har verksamheten 

sedan starten utbrett sig över hela USA samt till länder såsom Italien, Slovenien, Sydafrika, 

Storbritannien, Finland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Kanada, Norge samt Sverige. 

Organisationen arbetar med djurassisterad terapi inom olika områden såsom arbetsterapi, 

psykoterapi, fysioterapi, språkterapi och specialundervisning (Intermountain Therapy 

Animals, 2016). Shaw (2016) skriver att i projektet utbildas hund och hundförare till ett 

licencierat team. Hunden har genomgått hälso-, temperaments- och färdighetstester. Utbild-

ningen avslutas med att föraren testas tillsammans med hunden samt gör ett prov vilket 

bekräftar deras kunskaper i att stötta elever i R.E.A.D.-miljöer.   

 

Enligt Ehriander (2016) får inom R.E.A.D. alla som har intresse av att arbeta med barn och 

läsning och som har en passande hund för ändamålet gå utbildningen. Därför arbetar både 

ungdomar och pensionärer på bibliotek och skolor med sina hundar. Projektet R.E.A.D är 

föregångare till liknande projekt i Sverige, med syfte att skapa positiva läsupplevelser. I 

Sverige har vi dock valt att gå ytterligare ett steg och undervisar hundförarna inom framförallt 

läsinlärning, litteraturpedagogik samt barnlitteratur. Detta menar Ehriander (2016) ger de 

elever som läser för hunden ett värdefullt stöd i lässituationen. Metoden att låta barn läsa för 

en hund, vilken agerar en icke-dömande lyssnare, syftar genom färdighetsträning och 

litteratursamtal till att öka läslusten och förbättra läskunnigheten (Ehriander, 2016).  Målet 

med läshundsarbetet är att med hjälp av hunden reducera den stress som kan uppstå vid 

högläsning och istället göra lässtunden rolig och attityden till läsning positiv. I en lugn miljö 

får barnet läsa högt för hunden som avslappnad ligger bredvid och lyssnar. 

 

R.E.A.D. rekommenderar 20 minuters handledd högläsning varje vecka, under en period på 

ca 40 veckor. Litteraturen består av ett för eleven noggrant utvalt material.  Lästräningen sker 

på ett lekfullt sätt genom att hunden t ex får ord förklarade för sig, då den inte förstår 

innehållet i texten. Sedan avslutas lektionen med en lekstund tillsammans med hunden 
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(Intermountain Therapy Animals, 2016). Läsprojekt med ovan nämnda upplägg anses 

medföra en betydande ökning av den sammanlagda tid som särskilt elever i lässvårigheter 

vanligtvis ägnar åt högläsning (Jalongo, 2012). 

Vi har noterat att det finns två olika inriktningar i arbetet med pedagogisk tjänstehund som 

enligt Jalongo, Astorino och Bomboy (2004) beskrivs enligt följande: 

 AAA=Animal-Assisted Activities i vilken verksamheten riktas till en grupp av barn i 

olika aktiviteter under en tidsbegränsad period.   

 AAT=Animal-Assisted Therapy handlar om individuellt inriktad djurterapi i samband 

med noggrant planerad verksamhet utifrån läroplanen. Kirnan, Siminerio och Wong 

(2015) beskriver verksamheten som målinriktad och strukturerad och att eleverna 

utifrån sina behov, väljs ut av specialutbildad personal. Verksamheten ska vidare 

dokumenteras och utvärderas för bästa resultat. Animal-Assisted Activities ställer 

således inte lika höga krav på sina anställda. 

 

1.3.3 Förhållandet mellan pedagogisk tjänstehund och läsning 
Enligt Svenska Pedagoghundinstitutet (2017) bildar hund och förare ett Pedagoghundsteam 

vilka arbetar med syftet att stötta eleverna. Hundföraren är utbildad lärare och ägare till 

hunden. Pedagogstockholm (2015) beskriver pedagogiska tjänstehunden som den som 

stimulerar och skapar läslust, läsningen blir därmed roligare. Motivationen och lusten att läsa 

är oerhört viktig, speciellt för den som har lässvårigheter. Eleverna berättar att de lättare kan 

slappna av och fokusera när de läser för en hund. Samspelsövningarna med hunden utgör en 

viktig del för resultatet. Eleverna får bättre självkänsla och utvecklar ansvar och empati i 

samspelet med hunden (Pedagogstockholm, 2015). 

 

1.3.4  Hunden i skolan 
Hundens viktigaste egenskaper är att ha ett intresse för att samarbeta, vara trygg i olika 

miljöer och ha bra självförtroende och förmåga att koppla av vid behov. Den måste även 

tycka om andra hundar och ha en extremt bra kontakt med sin förare (Höök, 2010). 

I samverkan med Linnéuniversitetet och Dyslexiförbundet har Astma & Allergiförbundet 

(2015), inom projektet Bokhunden, utarbetat riktlinjer för eventuell verksamhet med hund i 

skolan. 
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Praktiskt genomförande – vägledning: 

1. Hunden som används i verksamheten ska vara utbildad, lämplighetstestad och arbetet 

ska ske med utbildad pedagog t.ex. lärare. 

2. Skolledaren måste få grundläggande information om interventionens syfte och 

relevanta kunskaper inom området. 

3. Samtliga berörda t.ex. lärare, föräldrar och elever ska tidigt få information beträffande 

aktiviteten. Om möjligt ska informationen ske personligt i fysiska möten. 

4. Hunden diplomeras ett år i taget. Hunden ska uppdateras av specialpedagogiska 

metoder, man kollar att hunden fortfarande är fullt frisk och kan sina moment. 

5. Interventionen ska ske i en separat lokal från övrig verksamhet och ha en separat 

ingång. Rutiner för t.ex. separat städutrustning och eventuellt klädbyte för att skydda 

andra elever med allergi ska upprätthållas och inventeras årligen. 

6. Hunden tillbringar endast tid i den angivna lokalen, ej fritt på verksamhetsområdet. 

 (Astma & Allergiförbundet, 2015) 
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2. Centrala begrepp 
I studien behöver följande centrala begrepp förtydligas; motivation och självkänsla. 

 

  

2.1 Motivation 
Motivationen är en grundläggande komponent i läsprocessen för att eleven ska träna upp sitt 

läsflyt och förstå texten, i syfte att upprätthålla en god läsfärdighet. För att få insikt om en 

elevs motivation eller avsaknad av denna krävs en kartläggning över elevens intressen, 

lärandemål och värderingar. Motivation beskrivs som ett komplext fenomen med flera 

inkluderande begrepp där inre och yttre motivation har en relevant betydelse. Svårigheten 

ligger i att skilja på aktuella orsaker till en elevs drivkraft och beteende. Om en elev beskrivs 

som "icke-motiverad", så beror det ofta på att det saknas samstämmighet mellan elevens 

beteende och förväntningar och yttre krav från omgivningen (Giota, 2006).  

 

Motivation innebär alltså både en yttre och en inre process. För att upprätthålla elevens inre 

motivation behöver läraren tala om vad som ska hända och utgå från elevens erfarenheter. 

Vikten av struktur i undervisningen, kommunikation angående känslor, tankar och mål är 

andra viktiga aspekter för elevers inre motivation (Reeve, 2006). Yttre motivation handlar om 

att elever läser för att leva upp till lärarens och föräldrarnas krav och få belöningar som t.ex. 

vinster eller goda betyg. Inre motivation handlar mer om "djupinlärning" och yttre motivation 

om "yt-inlärning" (Andersson, 2015).  

 

Lärarens förmåga att analysera och skapa rätt förutsättningar för eleven, t.ex. materialval och 

anpassningar, är avgörande för elevens framgång (Elbro, 2004). Enligt Atkinsons teori (i 

Imsen, 1992) är förväntningarna från andra att lyckas en central aspekt för motivationen. 

Eleven behöver därmed få bekräftelse och feedback för att öka sin inre motivation.            

Enligt Giota (2006) är det en förutsättning att arbeta med elevers självtillit och motivation 

genom att de tillsammans med andra, inom ett begränsat område, utför aktiviteter som innebär 

positiva känslor och är inom ramen för elevens utvecklingsnivå. Eleven behöver steg för steg 

känna tilltro till sin egen förmåga och ta eget ansvar för sitt lärande. Relationen till sig själv är 

en viktig faktor för att få relationer med andra att fungera. Syftet är att eleverna i ett mindre 

sammanhang ska reflektera över sig själva och utveckla sin självbild. 
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Den inre motivationen har, enligt Harter och Connelly (i Giota, 2006), ett starkt samband med 

självupplevd kompetens och inre kontroll. Att kompetens i sociala sammanhang inte 

uppmärksammas kan få konsekvenser, då eleverna utvecklar en låg självuppfattning och 

upplever att prestationerna är kontrollerade av någon annan, vilket kan leda till prestations-

ångest. Elever som strävar efter lärandemål drivs av inre motivation och elever som däremot 

jobbar utifrån prestationsmål drivs av yttre motivation (Giota, 2006). 

 

Enligt Guthrie och Wigfield (i Andersson, 2015) har läsmotivation en central roll för 

läsutvecklingen. Enligt den så kallade Matteus-effekten tenderar bra läsare att bli bättre och 

sämre läsare att bli sämre. Om eleverna har hög läskompetens så ökar motivationen, vilket 

leder till mer läsning och därmed höjs läskompetensen ytterligare. Låg läskompetens däremot 

leder till låg motivation, vilket gör att eleven läser mindre, med ännu lägre läskompetens som 

följd. Man skiljer alltså på yttre och inre motivation inom läsforskningen. Det finns emellertid 

studier som visar att yttre motivation kan fungera för att upprätthålla den inre motivationen 

(Andersson, 2015). När läsförmågan ökar blir självförtroendet bättre och då ökar elevens inre 

motivation, eftersom läsförståelsen förbättras och innehållet blir mer intressant. Pedagogisk 

tjänstehund kan i detta avseende vara ett verktyg och en yttre motivator, som även skapar 

förutsättningar för den inre motivationen (Ehriander, 2016). 

 

2.1.1 Motivation i samband med läsinlärning 
Elever som drivs av motivation övervinner lättare eventuella hinder som kan uppstå i sam-

band med läsinlärningen, de utvecklas till bättre läsare och får ett större ordförråd (Westlund, 

2009). Elevens motivation är en grundläggande faktor som påverkar läsutvecklingen.   

Lundberg och Herrlin (2014) menar att läsutvecklingen innebär interaktion som kan ske i 

samspel mellan eleverna. Hagtvet (2004) belyser vikten av att genom språket skapa en mental 

värld, som är språkstimulerande och samtidigt både intellektuellt och emotionellt utvecklande. 

Kognitiv kompetens är således en förutsättning om barnet ska kunna anpassa sig och inter-

agera i en grupp och därmed upprätthålla motivationen (Giota, 2006).  

 

Enligt Gambrell (i Andersson, 2015) finns sju regler för att skapa läsmotivation: 

1. Läsuppgifterna bör vara relevanta för elevernas egna liv. Det skapar engagemang och 

eleverna blir mer involverade, då de upplever att det finns ett sammanhang och 

därmed uppstår drivkraften att förstå texten. 
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2. Det bör finnas ett omfattande läsmaterial med variation från olika genrer, texttyper, 

tidningar och internetutdrag. Detta ökar elevens läsupplevelser och ger mer kvalité. 

3. Eleverna bör få generöst med tid för att öka motivationen. 

4. Elevernas motivation ökar när de själva får vara delaktiga i val av böcker. 

5. Eleverna bör få möjlighet att t.ex. interagera socialt med andra och samtala om vad de 

läst och låna böcker av varandra. 

6. Elever utvecklas bäst när de får utmaningar på rätt kunskapsnivå. Texterna får alltså 

inte vara för lätta eller för svåra. 

7. Elever blir mer motiverade att läsa om de får möjlighet till "incitament som reflekterar 

värdet och vikten av läsning". Belöningar i samband med läsning har visat positivt 

resultat (Andersson, 2015, s.26). 

 

2.2 Självkänsla  
Farm (2011) beskriver självkänsla som en grundläggande inställning till hur vi ser på och 

tycker om oss själva. Begreppet inbegriper i vilken utsträckning vi är accepterande, stolta och 

nöjda med oss själva som personer. Taube (2013) skriver att det är genom våra upplevelser av 

att klara av uppgifter eller misslyckas som självkänslan formas. Upprepade misslyckanden 

kan forma en negativ självkänsla medan upplevelsen av att upprepade gånger få känna 

framgång kan bidra till skapandet av en positiv självkänsla (Taube, 2013). Hur ett barns 

självkänsla utvecklas första skolåret påverkar barnets förmåga och lust att vilja lära sig läsa 

(Westlund, 2009). Enligt Taube (2013) avgör samspelet med kamrater hur elevens självbild 

utvecklas, då eleven jämför sin prestation med deras kunnande men också utifrån hur eleven 

värderar läsning.  Det finns ett samband mellan negativ självbild och låg prestation. Elever 

kan, med självupplevd svag läsförmåga, för att försvara sin självbild, välja att avhålla sig från 

läsning.  Sambandet mellan motivation, självbild och läsförståelse är starkt (Taube, 2013). 

 

 Myrberg (2007) förespråkar tidiga insatser för att förebygga en negativ självbild, 

diagnostisering för att upprätta och bedöma elevens strategier och kapacitet att lyckas med 

olika uppgifter. "Self- efficacy" (akademisk självbild) - personens förmåga att vara delaktig 

och planera för att nå önskat resultat är högst relevant i skolsammanhang. Forskarna 

framhåller vikten av att elever upplever "jag-kan-känslan" och vårt uppdrag är att skapa 

förutsättningar för elevens lärande (Myrberg, 2007). Enligt Swanson, Vaughn, Wanzek, 

Petscher, Heckert, Cavanaugh, Kraft och Tackett (i Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015, s. 

69) visar forskning också att "en till en"-interventioner, då en lärare arbetar ensam med en 
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elev mot upprättade mål, kan ge ett väsentligt bidrag till elever som ligger i riskzonen för att 

få lässvårigheter och därmed misslyckas i skolan. 

 

Enligt Bandura (1997) påverkas individens kapacitet att klara av och slutföra arbetsuppgifter 

och att nå måluppfyllelse av self-efficacy. Begreppet beskrivs som personens förmåga att på 

egen hand planera och arbeta för att nå önskat resultat. Hur mycket en person väljer att 

anstränga sig och vad denne väljer att lägga sin energi på styrs av self-efficacy eller självtillit, 

eller tron på den egna förmågan som är grunden för måluppfyllelse. Swalander (2006) visar i 

sin doktorsavhandling på stora variationer då det handlar om starka och svaga läsares 

uppfattningar om sin self-efficacy, självtillit. De lågpresterande läsarna uppvisade en låg self-

efficacy medan de högpresterande uppvisade en hög self-efficacy. Swalander (2006) betonar i 

sin analys vikten av en god akademisk självbild för läsframgång. Enligt Bandura (1997) 

kommer en person som har en övertygelse om att klara av en uppgift att anstränga sig mer än 

en person som tvivlar på sin förmåga. Taube (2013) skriver att uppmuntran och bekräftelse är 

viktigt för att påverka självkänslan i positiv riktning. Personer med nära anknytning till 

individen är de som kan påverka självbilden mest.  

 

Emotionella tillstånd påverkar enligt Bandura (1997) personens uppfattning av sin egen self-

efficacy. Upplevelser av goda framsteg leder till ökad tro hos individen på den egna förmågan 

och ökar viljan att genomföra likartade uppgifter. Situationer däremot, i vilka individen 

upplever fysisk stress och oförmåga till kontroll, tolkas ofta som kännetecken på svaghet och 

inkompetens och kan orsaka den oförmåga personen ängslas över. Taube (2013) anser att för 

de elever som inte mår väl i skolan kommer inlärningen att påverkas negativt. Det finns en 

stark koppling mellan självbild och skolprestationer åt båda håll, där elevens prestation 

påverkar självbilden samtidigt som självbilden påverkar skolprestationen. För framgång och 

lärande, menar Taube (2013), är det av stor vikt att rätt anpassat stöd ges eleverna. 
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3. Tidigare forskning och teoretisk förankring 
Vårdhunden beskrivs historiskt som människans bästa vän med möjlighet att öka sinnes-

stimulering, välmående och motivation inför olika aktiviteter. Vi har därför valt att 

inledningsvis använda forskning som utgår från hundens betydelse i vårdsammanhang, för att 

sedan beskriva forskning beträffande den hundassisterande pedagogiken och vad som krävs 

för en fungerande verksamhet. Vi har hittat ett rikt internationellt underlag artiklar kring 

forskning om tjänstehundar inom vård och skola och ett fåtal svenska artiklar, varav cirka 

hälften är vetenskapligt granskade artiklar. 

 

3.1 Hund för livskvalité och läkning 
Enligt Håkansson, Palmgren Karlsson, Sallander och Henriksson (2008) finns det idag 

tillräckligt med forskningsunderlag för att visa på de hälsofrämjande effekter som kan nås 

genom samvaro mellan hundar och människor. Hundens förmåga till ett kravlöst lyssnande 

och skicklighet att iaktta och avläsa människors signaler kan motivera till hälsofrämjande 

aktiviteter både inom vård och skola samt motivera elever till att utföra saker de annars inte 

skulle ha gjort.  

 

Hunden är sedan länge känd som ”människans bästa vän” som bidrar till att alla sinnen 

stimuleras, lindrar depressioner, ökar motivationen till att utföra olika övningar t.ex. fysisk 

aktivitet och minnesträning. Vårdhundens målgrupper har varit äldre med demens och 

personer med hjärnskada efter t.ex. stroke eller barn med cerebral pares (cp) (Höök, 2010). 

Barn med cp visar positiv utveckling av motorik, livskvalité och psykisk aktivitet med mindre 

stillasittande tack vare hunden, speciellt om den bor i familjen (Tepfer, Ross, MacDonald, 

Udell, Ruaux, & Baltzer, 2017). Serpells (1991) studie visar att personer som tidigare inte 

haft, men inskaffar ett sällskapsdjur utvecklar hälsan positivt efter ca sex till tio månader. 

 

Niemer och Lundahl (2007) uttrycker djurens positiva effekter på känslomässigt välbefin-

nande, kommunikationsförmåga samt inlärning oberoende av målgruppernas särdrag. 

Oxytocinet i hjärnan ger lugn och ro och skapar förändringar i beteendet och i samspelet med 

andra. En långvarig oxytocinhalt i blodet skapar upplevelse av lugn och ro samt mindre behov 

av omväxling i tillvaron (Uvnäs Moberg, 2000). Författarna beskriver hur hormonet oxytocin 

frigörs i kroppen vid umgänge med hundar, främst vid beröring. Hormonet minskar antalet 

stresshormoner och sänker blodtrycket, stressreduceringen förbättrar inlärningsförmågan och 

ökar den sociala interaktionen.  Höök (2010) menar att vårdhunden väcker känslomässig 
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beröring som lyssnare och vän, detta skapar samhörighet vilket leder till stimulering av språk 

och närminne. Den hjälper personer som behöver jobba med kognitiv träning och skapar 

engagemang och sammanhang i en kontext tillsammans med andra.  

 

Enligt Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) mår vi bra av nära relationer, både de som 

skapas med ord och de som skapas med kroppsspråk. Endast 20 - 30 procent av vår kommu-

nikation består av ord. Hundens överlägsna förmåga att känna in vårt kroppsspråk har därför 

stor betydelse för relationer och kommunikation och gör den till en pålitlig lyssnare och vän. 

Bandet mellan människa och djur skiljer sig åt jämfört med bandet människor emellan. 

Relationen djur och människa är varmare och mindre komplex, mer kontrollerbar och mindre 

hotfull samt ger en utmärkt ordlös kommunikation som svar på handlingar, tonfall och ord. 

 

 

3.2 Hundassisterad pedagogik 
Studier har visat att det som barn mest uppskattar är aktiviteter där hela kroppen får vara med 

(Johansson, 2010). Wahlström (2016) lyfter fram, att i en lugn studiemiljö, "hundrummet", i 

vilket barnet läser enskilt för en specialutbildad hund, kan flera kompetenser tas tillvara. 

Läsningen får en fysisk och sinnlig dimension och blir inte enbart en intellektuell aktivitet. 

Detta kan i sin tur göra att läsningen i sig blir till ett positivt rum att träda in i, vara i och 

utvecklas i. Läsningen för hunden skapar mening vilket kan utveckla meningsskapande 

läsning även då barnets läsförmåga ännu inte, tekniskt sett, är den bästa möjliga. 

 

3.2.1 Motivation 
Forskning belyser pedagogisk tjänstehunds inverkan på elevens studiemotivation. En av de 

forskare som skrivit mycket om hundassisterad pedagogik i samband med inlärning och 

läsning är Lori Friesen. Som grund för sin forskning har hon med sig de senaste rönen inom 

läsforskning, som beskriver att för att våga och vilja läsa högt behöver barnet känna trygghet 

(Friesen, 2013). Friesen (2009) gör många intressanta iakttagelser och uttrycker att hunden 

har en naturlig fallenhet att få barn att känna trygghet. Detta sker genom hundens unika 

förmåga att acceptera barnet utifrån den individ det är, samt att inte döma barnet utifrån de 

utmaningar eller förmågor barnet besitter i samband med inlärning. Hon diskuterar hur 

inkluderandet av terapihundar kan stödja barn i deras läsutveckling och då främst elever med 

sjunkande motivation eller som är ovilliga att läsa.  
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Användande av djur i samband med pedagogiska insatser ökar, enligt Friesen (2009), elevens 

vilja och lust att samarbeta i den pedagogiska insatsen, men också till arbetsinsats mot ökad 

måluppfyllelse. Hunden ger barnet en speciell och viktig emotionell och social stöttning 

genom att vara en intresserad och icke-dömande lyssnare och deltagare. Barnet upplever en 

känsla av att någon lyssnar och förstår, trots vetskapen om att hunden inte ordagrant kan 

förstå vad barnet säger. Slutsatsen från ovan beskrivna studie är att den hundassisterade 

pedagogiken påverkar förhållandet mellan eleven och den vuxne, vilket anses kunna bidra till 

att öka elevens självförtroende, vilja att engagera sig i lästräningen samt genom dess möjlig-

het till socialt engagemang förbättra elevens förståelse av en text. Studien belyser också att 

tidiga positiva läsupplevelser under barnets skolgång i ett stödjande klassrumsklimat kan 

uppmuntra till nyfikenhet och deltagande under barnets fortsatta skolgång.  

 

Enligt Chambers (1995) är det av stor betydelse att läsningen byggs upp av positiva upp-

levelser. Han beskriver läsning som något som tar tid och sker allra bäst i en miljö i vilken det 

är lätt att koncentrera sig. När barnet får läsa för en uppmuntrande hund, ökar lusten och 

meningen med att läsa, vilket bl a Friesens (2009, 2013) studier visar. Även Jalongo (2012) 

pekar på forskning som visar, att hundar som arbetar i skolan medverkar till elevernas fokus, 

uthållighet och ökade motivation, även då föregående interventioner inte nått framgång. 

Pedagogiska tjänstehundens arbete uppmuntrar barnen att läsa högt och hjälper dem se fram 

emot lässtunderna. Glädjen i att läsa för hunden lär barnen associera läsning och litteratur 

med något lustfyllt.   

 

Motivationens betydelse för elever som läser för en läshund är något som också Treat (2013) 

uppmärksammar. I studien undersöktes eventuell effekt på läskunskap som kunde bli, av att 

elever med inlärningssvårigheter fick läsa högläsning för en läshund. Svaret blev att eleverna 

utvecklade sina färdigheter i läsning. Även Öhlund (2013) visar i sin studie att hunden ökar 

läslusten och gör lässtunden till en positiv upplevelse. Elever uttrycker att läsning för hunden 

gör att de kan ta det lugnt när de läser. För en del elever blir hunden en anledning till att 

eleven kommer till skolan, en förutsättning för läsinlärning. Enligt Jensen (2011) kan hunden 

ge eleven bättre koncentration och bibehålla den emotionella balans som krävs för ett fram-

gångsrikt lärande. Barn som läser för hundar beskriver aktiviteten som en spännande och 

motiverande upplevelse. Barnen tar mer ansvar för skolarbetet och utvecklar en empatisk och 

vänskaplig relation till hunden (Lane & Zavada, 2013). 
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3.2.2 Elevens lärmiljö och läsutveckling 
För att eleven ska få förutsättningar att utveckla sin läsförmåga krävs en lugn och stressfri 

miljö. Tidigare studier har visat att en pedagogisk tjänstehund kan vara ett verktyg i elevens 

arbete med läsinlärning.  

 

Friesen (2013) beskriver skolan som en verksamhet i vilken det finns en problematik att 

tillräckligt utmana de särskilt begåvade eleverna. Dessa elever uttrycker ofta, trots att de 

lägger mycket kraft på det sociala samspelet, att de har svårt att passa in och relatera till 

jämnåriga kamrater på grund av sin högre intelligens, de känner sig ensamma på "toppen". Ett 

unikt djur-assisterat program för läsutveckling visar att högpresterande elever som fick läsa 

för en hund upplevde ett värdefullt pedagogiskt och emotionellt stöd. Det har framkommit i 

studier att högt presterande elever ofta sätter upp höga personliga mål och upplever att de 

underpresterar. Detta kan utveckla en låg självkänsla hos eleven (Friesen, 2013). Friesen 

skriver om pedagogisk tjänstehund som ett välkommet avbrott från skolvardagen för dessa 

högpresterande elever och möjliggör utveckling av förmågor i högre utsträckning än vad som 

är möjligt i klassrumsmiljön. Tillsammans med hunden ges eleven också en fristad från höga 

personliga krav genom att kunna slappna av och bara läsa. Leken tillsammans med hunden 

fördjupar relationen och ökar elevens välmående. Samspelet med hunden och att kunna "tala" 

med den, hjälper eleverna känna sig mindre ensamma och isolerade. Friesen (2013) beskriver 

hunden som någon som accepterar barnet oavsett svårigheter, problem eller begåvning. 

Hundens uppgift är att göra skolmiljön till en icke dömande plats i vilken barnet tillåts vara 

barn. Lektionen blandas med bus, skratt och lek. Användandet av djur på skolor har visat sig 

stimulera eleverna till inlärning. Vid aktiviteter tillsammans med djur får eleven lära sig om 

samspelet med djuren och motiveras till att lära sig och delta i undervisningen (Bergnet och 

Braastad, 2008). 

  

Det finns flera olika faktorer som påverkar elevens förutsättningar för en gynnsam läsin-

lärning, däribland miljö och meningsskapande. Friesen och Delisle (2012) uttrycker att 

insatser med pedagogisk tjänstehund under barnens första skolår gällande läsning kan bidra 

till att göra läsningen meningsfull och härmed främja en god läsutveckling. I samspelet med 

hunden kan bland annat både pausering och intonation tränas. Eleven läser högt för hunden 

och vid skiljetecken stryker eleven hunden över ryggen, som ett sätt att hjälpa barnet pausa. 

Intonation tränas genom att hundföraren förklarar för eleven att för att hunden ska förstå 

måste eleven läsa med känsla. Som svar på att hunden förstått viftar den på svansen. Eleverna 



17 

 

tyckte det var svårt till en början men klarade till slut av utmaningen att läsa så att hunden 

förstod. När det gäller lärmiljön beskriver författarna det sociala och emotionella stöd en hund 

tillsammans med en omtänksam vuxen kan skapa och härigenom etablera en stödjande 

lärmiljö. 

 

3.2.3 Studier utan påvisade effekter 
Uppfattningar om hundens inverkan på läsutveckling och dess stressdämpande effekt skiljer 

sig dock åt mellan forskare. Booten (2011) studerade elevers läsutveckling med och utan 

pedagogisk tjänstehund under ett antal lektioner. Hunden fanns med i klassrummet under 

högläsningen. Ingen åtskillnad mellan de båda grupperna gällande läsresultat eller beteende 

kunde påvisas. Inte heller Kaymen (2005) kan i sin studie visa på att elevernas avkodnings-

förmåga nämnvärt förbättrats men uttrycker att den ökade tid eleverna ägnar åt läsning då de 

läser för en hund, på sikt kan leda till en bättre läsförmåga. Hon lägger märke till att elever 

som inte tidigare läst frivilligt, i samband med läshundsinsatsen börjat läsa. Eleverna visar på 

minskad stress och ängslan vid högläsning då de får läsa för hunden och beskriver läsningen 

som meningsfull och rolig.  

 

 

3.3 Praktiska problem med pedagoghund i verksamhet 
Trots mycket forskning beträffande djurassisterad pedagogik och de positiva effekter den kan 

medföra, så finns det flera andra faktorer som försvårar tillgängligheten för djur att delta i 

verksamheten. Jalongo, Astorino och Bomboy (2004) berör i sin studie ett antal problem 

såsom allergier och djurfobier och betonar vikten av att aldrig tvinga ett barn att umgås med 

djur. 

 

Enligt Håkansson m.fl. (2008) är det i det svenska samhället ovanligt att se positiva effekter 

av djurens närvaro i skolan. Vi betonar istället risker och problem. En attitydförändring krävs 

för att starta utvecklingsarbete med djur i varierande miljöer. För dem som behöver måste 

dock allergisanerade miljöer finnas tillgängliga. Svårigheter är det faktum att cirka 18 procent 

av befolkningen i Sverige har allergi. För denna målgrupp skapas istället oro och ohälsa om 

vårdhundar används i verksamheten utan någon planering och organisering inför detta.  

Verksamheten med hund bör därför planeras och genomföras i en särskild lokal i samarbete 

med elevhälsan, utanför den ordinarie verksamheten. Interventionen ska också ingå i ett 

åtgärdsprogram, följas upp och utvärderas regelbundet (Astma & allergiförbundet, 2015). 
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Höök (2010) skriver att metoder måste utvecklas för att bevara hundens effekter även då den 

inte är på plats. Avgörande för en framgångsrik läsinlärning med hunden är dock att eleven 

tycker om hundar (Öhlund, 2013).  

 

 

3.4 Teoretiska perspektiv i förhållande till pedagogisk 
tjänstehund 
Vi presenterar nedan de teoretiska perspektiv vilka ligger till grund för vår studie. 

 

 

3.4.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori  
Vi har valt Bronfenbrenners teori för att belysa olika faktorer som kan inverka på elevens 

förmåga att utvecklas. Vår utgångspunkt är också ett salutogent synsätt med målet att skapa 

förutsättningar för motivation och en känsla av sammanhang utifrån Antonovskys teori om 

KASAM. Bronfenbrenner (i Imsen, 1992) menar att barnet har ett intimt förhållande till sin 

omgivning och för att få ett realistiskt intryck, en helhetsbild och adekvat utvecklingsplan ska 

vi inte bara studera barnet i olika situationer, utan utgå från större sammanhang. Barn ingår i 

flera miljöer och lär sig olika saker i respektive miljö. Olika sociala kontexter kan för barnet 

vara svårt att förhålla sig till, därför använder Bronfenbrenner en utvecklingsmodell utifrån 

detta miljöperspektiv. 

Mikrosystem: den närmsta familjen i barnets miljö t.ex. föräldrar och syskon. Här studeras 

olika samspel runt barnet och då ingår även t.ex. vänner, grannar och skola.  

Mesosystemet: här studeras flera relationer mellan mikrosystem t.ex. familj och skola. Det 

som händer i en miljö, t.ex. familjen, kan också leda till förändringar och påverka andra 

miljöer, t.ex. skola.  

Exosystemet: innebär flera situationer där barnet sällan befinner sig, t.ex. föräldrars 

arbetsplats, socialtjänst och hälso-sjukvård, men som indirekt påverkar barnet. 

Makrosystemet: Historiska, kulturella, ekonomiska och politiska förhållanden påverkar alla 

underliggande system. Bestämmelser och förordningar på makronivå får konsekvenser för 

barnet på mikronivå och det samspel som utformas där. 

 

3.4.2 Känslan av Sammanhang – KASAM 
I stället för att se svårigheter så ser man möjligheter, menar Antonovsky och Elfstadius 

(2005). Ju mer man upplever Känslan Av Sammanhang (KASAM) i sin tillvaro, desto bättre 

mår man. KASAM inbegriper en känsla av sammanhang och uppstår då situationen är 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Upplevelsen av begriplighet påverkar känslan av 
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hanterbarhet. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att tillvaron är 

förutsägbar eller går att hantera och förklara. För att klara av olika krav som ställs på oss, är 

det viktigt att vi har en relativt tydlig bild av vad dessa krav består av. I en värld som 

uppfattas som oförutsägbar och kaotisk är det svårt att uppleva den tilliten. Begriplighet 

innebär att ha en grundläggande upplevelse av att tillvaron är förutsägbar och begriplig. Det 

sker genom att saker och ting är ordnade på ett strukturerat sätt som skapar överblick och 

tydlighet. Hanterbarhet innebär att man upplever sig ha resurser att hantera tillvarons olika 

områden för att möta krav som ställs. Man känner delaktighet genom att kommunicera och 

påverka för att få sina behov tillgodosedda. En hög känsla av hanterbarhet gör att personen 

inte känner sig som ett offer i utsatta situationer. Meningsfullhet, det vill säga personens 

upplevelse av att livet är värt att engagera sig i och att utmaningar är värda att anta. 

Motivationen är viktig för meningsfullheten och varierar för olika personer och olika tillfällen 

(Antonovsky & Elfstadius, 2005).  

 

Meningsfullhet är KASAM:s viktigaste komponent och benämns som motivationskompo-

nenten. Den är drivkraften bakom personens förståelse av tillgängliga resurser och styr 

personens vilja och ork att lägga energi på krav och problem i vardagen. Personer med stark 

KASAM upplever sig klara av och anpassa sig till utmaningar i motsats till personer med 

svag KASAM som lätt stressas av olika krav (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Antonovsky 

och Elfstadius (2005) menar att en känsla av sammanhang etableras och utvecklas tidigt i 

livet. Ett salutogent perspektiv är en förutsättning och innebär att man lägger tonvikt på det 

som fungerar och ger hälsosamma effekter.  

 

Hejlskov (2014) lyfter fram betydelsen av begriplighet i skolan som en pedagogisk princip. 

Förutsättningar för att göra den aktuella situationen begriplig för eleven måste skapas. Saker 

och händelser i skolan som eleverna inte kan förstå, höjer risken för att problemskapande 

beteenden utvecklas.  

 

3.4.3 Specialpedagogiska perspektiv  
Eleverna bemöts ofta i skolsammanhang utifrån olika perspektiv. Det påverkar eleverna på 

olika sätt, men för lärare i skolan kan det finnas skäl att ha detta i åtanke, då det påverkar 

elevernas förutsättningar inför skolarbetet. Nilholm (2007) menar att det finns tre perspektiv 

som formulerar olika sätt att se på elever inom skolan. 
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3.4.3.1 Kritiska/relationella perspektivet 
I det kritiska/relationella perspektivet ser man barnens olikheter som en tillgång och miljön 

anpassas utifrån denna. Det kritiska/relationella perspektivet kräver tid för att upprätthålla 

långsiktiga lösningar. Inom det kritiska/relationella perspektivet är målet att integrera eleven i 

skolmiljön. Man letar efter orsaker i skolans miljö för att förklara elevens problem (Persson, 

2013).  

 

3.4.3.2 Kategoriska perspektivet/kompensatoriska perspektivet och dilemmaperspektivet 
I ett kompensatoriskt perspektiv ska svårigheterna kategoriseras och åtgärdas för att passa in i 

miljön. Det kompensatoriska perspektivet fokuserar mer på att diagnostisera, se bristerna i 

barnet, man vill ”normalisera” och bedömer barnet som avvikare om hen inte passar in. 

Barnets svårigheter benämns också som medfödda och/eller individbundna (Nilholm, 2007). 

Enligt Nilholm (2007) är ett grundläggande och komplext dilemma i våra skolor att vi ska 

bemöta alla elever utifrån deras behov och samtidigt ge dem en likvärdig utbildning. 

Dilemmaperspektiv; ”Är motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela 

tiden pockar på ställningstaganden” (Nilholm, 2007, s. 60). Således saknas svar över hur 

skolan bör arbeta för bästa resultat, hur man än gör kommer nya problem att skapas (Nilholm, 

2007). 

 

I arbetet med elever är det av stor vikt att arbeta utifrån både det kritiska och det kompensa-

toriska perspektivet, eftersom eleven kan vara i behov av olika lösningar. Perspektivet kan 

vara att utgå från elevens svårigheter eller också behöver skolan ändra arbetssätt för att möta 

och hjälpa eleven på ett tillfredställande sätt. För en bra balans i skolverksamheten behövs 

alltså både det kritiska perspektivet med integrerad verksamhet och det kompensatoriska 

perspektivet med ett segregerat arbetssätt (Persson, 2013).  
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Jacobson (2011) beskriver hur det kompensatoriska arbetet kan utformas i tre steg, vilket 

illustreras i figur 1. 

  

Figur 1: Kompensatoriska åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter (Jacobson, 2011, s.1). 

 

1. Det första steget är att försöka förebygga läs- och skrivsvårigheter och att tidigt arbeta 

med goda förutsättningar för god läsinlärning. Syftet är att undvika utvecklandet av en 

negativ självbild, menar Taube (2013). 

2. Det andra steget är att genom övning automatisera det eleven har svårt för och att 

därmed träna läs- och skrivfärdigheter. 

3. Kompensation är det tredje steget och är nödvändigt för att kringgå elevens svårighet, 

genom att visa på olika strategier eller ge eleven tillgång till tekniska hjälpmedel.  

 

Enligt Jacobson (2011) innebär intern kompensation, "coping-strategier", att individen för-

söker hitta egna strategier och därmed "kompensera sig själv" för att undvika sina svårigheter. 

Det kan t.ex. innebära att eleven utvecklar sin hörförståelse och försöker memorera när någon 

läser högt, istället för att läsa själv. Att utgå från elevens starka sidor i behandlingssyfte är 

således en viktig faktor utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. För att uppnå adekvat 

läsförmåga och läsa automatiserat utan ansträngning krävs mycket träning. Att eleven är 

motiverad och läser kontinuerligt med bibehållet självförtroende har därför stor betydelse. 

Vidare krävs också extern kompensation då eleven får direkt eller indirekt stöd i sina 

svårigheter. Det innebär dels acceptans från anhöriga och lärare för att underlätta elevens 
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lässvårigheter i vardagen, dels att eleven får andra verktyg t.ex. inom informationsteknik och 

tekniska hjälpmedel. Enligt Oates (i Thurfjell, 2017) finns inte tillräcklig forskning för att 

bevisa att ett digitalt samhälle är lösningen beträffande elevens bristande läsförmåga. För-

fattaren förklarar att de kognitiva processerna är annorlunda vid skärmarbete. Att läsa på en 

skärm gör det svårare att överblicka och få en förståelse för textsammanhanget. Ökade 

kunskaper inom skolväsendet beträffande läs- och skrivsvårigheter är enligt Jacobson (2011) 

således en viktig förutsättning för att uppnå ett kompenserande förhållningssätt. Individen 

behöver hitta en balans mellan de tre huvudvägarna beträffande stödinsatser för att lyckas i 

skolarbetet. Arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter kräver också kreativitet och 

uppfinningsrikedom från pedagoger i elevens lärmiljö (Jacobson, 2011). 

 

Jacobson (2007) beskriver vilka faktorer som påverkar elevernas läs- och skrivsvårigheter 

utifrån en samhällelig och pedagogisk ram (figur 2). 

 

 

Figur 2: Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? (Jacobson, 2007, s. 4). 
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4. Metod och genomförande  
I följande avsnitt beskriver vi val av metod och hur vi gått till väga för att samla in vårt 

empiriska material samt vårt arbete kring bearbetning och analys av empirin. 

 

4.1 Kvalitativ ansats 
Utifrån syftet med vår studie, att öka kunskapen om terapihundens betydelse för ökad moti-

vation i samband med läsinlärning och till följd av detta ökad måluppfyllelse i läsning, har vi 

valt en kvalitativ ansats. Med önskan om att få en innehållsrik och detaljerad empiri föll valet 

på kvalitativ intervjuundersökning. Enligt Fejes och Thornberg (2015) styr forskningsfrågan 

och det vi valt att studera val av metodansats. Metodansatsen påverkar i sin tur formulering av 

forskningsfrågan och hjälper till att ytterligare precisera syftet. Metodansatsen definierar 

också valet av datainsamlingsmetoder. Vi har valt ett induktivt arbetssätt, eftersom det anses 

som lämpligt om man vill utforska mer i empirin. Enligt Fejes och Thornberg (2015) passar 

ett induktivt arbetssätt, som är mer teorigenererande, tolkande, kategoriserande och öppen för 

andra infallsvinklar än ett deduktivt arbetssätt som är teoriprövande.  Målet är att utifrån 

insamlat material plocka fram för studien intressanta mönster samt verklighetsförankrade 

teoretiska antaganden, vilket utmärker en teorigenererande analysmetod (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). 

 

4.2 Urval  
För att lyckas med en innehållsrelevant analys så har vi fokuserat på att ”spana” i vår om-

givning, i syfte att hitta ett målinriktat och lämpligt urval, eftersom tolkning och analys är 

avgörande faktorer i kvalitativ forskning (Dalen, 2015; Bryman, 2011). Vi såg till att vid vår 

urvalsprocess initialt få kontakt med några för studiens ämne, relevanta informanter. Därefter 

använde vi dessa personer för att få kontakt med ytterligare informanter.  Urvalet benämns 

som snöbolls- eller kedjeurval och är i visst avseende ett slags bekvämlighetsurval. I allmän-

het används denna form av urval vid kvalitativa studier. Tillvägagångssättet leder i statistisk 

betydelse inte till ett representativt stickprov, då vi använde oss av intervjupersonernas sociala 

nätverk för att söka reda på ytterligare informanter (Bryman 2011). 

 

Vi har genom kontakter med Vårdhundskolan i Brösarp, Svenska Pedagoghundinstitutet, 

Facebook samt via internet sökt upp personer, vilka arbetar med hundassisterad pedagogik. Vi 

kontaktade sammanlagt tolv personer, några genom mejl och några via telefon.  Efter bara 

några dagar valde en informant, som först tackat jag till medverkan, att hoppa av p.g.a. 
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sjukskrivning. Vi presenterade oss, vår bakgrund och studiens syfte samt informerade om att 

vi studerar på speciallärarprogrammet, inriktning svenska, vid Linköpings universitet.  

 

Samtliga av våra elva informanter var mycket positiva till vår studie och intresserade av att få 

vara en del av vårt empiriska material genom deltagande i våra intervjuer. Två av de pedago-

giska tjänstehundsteamen drivs via egna företag, åtta av teamen är anställda av skolorna på 

vilka de arbetar och ett team tjänstgör inte i dagsläget p.g.a. att kommunen nekat tillträde. 

Några av teamen har vid sidan av uppdraget inom skolorna även drivit projekt via olika 

bibliotek.  

 

Vårt intresse för hundar är stort och vi har länge varit nyfikna på nyttan av att använda 

hunden som motivator vid inlärning. Vi är medvetna om att vårt engagemang kan påverka 

tolkningen av vår empiri. Dalen (2015) betonar dock vikten av att som forskare känna till 

fenomenet som ska studeras för att hitta lämpligt urval samt möjliggöra teoriutveckling. Det 

slutliga urvalet av informanter beskrivs i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över de informanter som ingår i studien.   

 

 
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att samla in data från kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) möjliggör 

kvalitativa intervjuer att forskarna får ta del av personers tankar och känslor utan att kräva ett 

omfattande underlag. En kvalitativ datainsamlingsmetod med intervjuer ger information om 

Informant Arbetsplats Utbildning Antal år i 

verksamheten 

1 Förskola/skola Förskollärare/grundskollärare 1,5 år 

2 Skola Grundskollärare 1 år 

3 Skola Barnskötare 2 år 

4 Skola/eget företag Lågstadielärare 3 år 

5 Bibliotek/särskola Specialpedagog 1 år bibliotek/13 år 

särskolan 

6 Skola Lågstadielärare/specialpedagog 3 år 

7 Skola Sjuksköterska/hundförare 4 år 

8 Skolan Hundförare 10 år 

9 Skola Beteendevetare/hundförare 3,5 år 

10 Skola Lärare/specialpedagog 2 år 

11 Skola Socialpedagog 9 år 
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yttre händelser och aktörernas tolkningar av vad som sker (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2015).  

Då det saknas pedagogisk tjänstehundsverksamhet där vi bor och på grund av stor geografisk 

spridning bland våra informanter, samt utifrån vår begränsade tidsram för studien behövde vi 

genomföra våra intervjuer via telefon, något vi trodde kunde bli svårt. Att inte personligen 

kunna möta informanterna och på detta sätt skapa relationer, tror vi kan ha påverkat resultatet 

utifrån en djupare dimension. Bryman (2011) skriver att skapandet av tillitsfulla relationer 

som gör informanten avslappnad i samband med intervjuer är viktigt och underlättas av 

kontakt ansikte mot ansikte, men han uttrycker också att känsliga frågor kan vara enklare att 

ställa och besvara via telefon, då fysisk närvaro saknas.  

 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med 10 frågor, vilka utgick från en intervjuguide 

(bil. 2) innehållande huvud- och underfrågor som stöd för samtalet. Dalen (2015) betonar 

betydelsen av intervjuguiden som ett verktyg tänkt att täcka studiens viktigaste områden samt 

för att omarbeta studiens överordnade problemformuleringar till konkreta teman och fråge–

ställningar. För ett innehållsrikt empiriskt dataunderlag om informanternas verksamheter 

ställde vi öppna frågor, vilket minskar risken för påverkan under intervjun (Dalen, 2015). För 

att få fram så mycket information som möjligt ställde vi även följdfrågor. Frågorna har 

utarbetats grundligt, då informanternas berättande bildar underlag för den empiri som vi hade 

att arbeta med. Frågornas tydlighet och hur de ställs under intervjutillfället har enligt Dalen 

(2015) betydelse för att uppmuntra informanterna att berätta fritt om sina upplevelser, men 

också för att stärka datamaterialets validitet genom bra frågor och innehållsrika uttalanden.   

 

Ingen av informanterna valde att i förväg få intervjumallen skickad till sig för att hinna tänka 

igenom frågorna. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter. Vi upptäckte under våra 

intervjusamtal att frågan om hur informanterna tänker kring sambandet mellan avkodning, 

språkförståelse och motivation för att utvecklas i läsning (The Simple View of Reading) var 

svår att besvara. Detta gjorde att vi under samtalens gång fick formulera om och förtydliga 

denna fråga. Vi tror detta kunnat undvikas om vi gjort en provintervju i förebyggande syfte, 

vilket enligt (Dalen, 2015) skapar möjlighet för intervjuaren att bekanta sig med intervju-

guiden och öva metoden intervju. Bryman (2011) uttrycker det som en styrka med intervju-

undersökningar, möjligheten att kunna utveckla en fråga om informanten inte förstår. Vi tror 

att det kan ha ett samband med hundförarnas bakgrund, då vissa saknar kompetens inom 

grundläggande läs- och skrivinlärning (se tabell 1). 
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Bryman skriver också att dokumentation av intervjuer är viktig för att undvika felaktig 

information. Vi valde därför att spela in våra intervjuer, vilket enligt Dalen (2015) ökar 

studiens reliabilitet, då ingen information riskerar att falla bort. Vi informerade samtliga 

informanter om att vi planerade spela in intervjuerna och de gav sitt medgivande till detta. Vi 

klargjorde att inspelningarna enbart var för vårt eget bruk och att de skulle raderas då studien 

var klar. Inspelningarna hjälpte oss i arbetet med transkriptionerna, som gjordes i anslutning 

till varje intervju, då vi kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger. Bryman 

(2011) betonar vikten av att transkribera intervjuerna i nära anslutning till intervjutillfället för 

att undvika att intryck och nyanser faller bort, och Dalen (2015) belyser svårigheten att vid 

transkription av intervjuer inta ett objektivt synsätt. Informanterna, vilkas upplevelser vi vill 

ta reda på, älskar sitt uppdrag och det finns risk för feltolkning.  

  

 

4.4 Tematisk analys  
Vi har utgått från Braun och Clark (2006) som beskriver en tematisk analys då man 

identifierar, analyserar, rapporterar mönster och teman som man hittar i materialet. 

Analysprocessen innebär sex olika steg. Nedan beskriver vi stegen och hur vi gjorde i den här 

studien. 

 

Steg 1: Bekanta sig med materialet 

Vi började med att noggrant läsa datainsamlingen för att få en överblick och för att reflektera 

över vad vi transkriberat. Vi bedömde att vi fått in relevant information och tillräckligt med 

data till studien. 

 

Steg 2: Kodning av materialet 

Vi läste materialet mer detaljerat och letade efter återkommande mönster som vi markerade 

med hjälp av olika färgmarkeringar. Vi använde oss sedan av post-it lappar som vi skrev på 

för att koda materialet mer systematiskt. Nyckelord t.ex. oxcytocin, relation, motivation, 

självkänsla, intresse, samarbete, kommunikation, organisering och sammanhang skrevs ner i 

marginalen, som sedan omvandlades till koder med meningsbärande enheter utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

Steg 3: Leta efter teman 

Vi förde sedan samman koderna med hjälp av post-it lapparna och organiserade olika teman..  

Vi försökte även identifiera underkategorier och klara skillnader som vi noterade på post-it 
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lapparna. De första preliminära teman vi använde under vår första bearbetning i processen 

var: orsaker till att pedagogisk tjänstehund rekommenderas i undervisningen, hur kan 

pedagogisk tjänstehund användas i samband med barnets läsutveckling, tillfällen då arbetet 

fått kategoriskt/kompensatorisk karaktär, på vilket sätt används pedagogisk tjänstehund i 

arbetet med elever, vilka effekter kan nås och vikten av en välorganiserad verksamhetsplan.  

 

Steg 4: Undersöka teman 

Det har stor betydelse att avgränsa, bearbeta och hitta relevanta teman som har betydelse för 

essensen. Temana definieras och namnges för att informera läsaren om temats innehåll och 

lägger grunden för rubriker som presenteras under studiens resultat. Följande teman har därför 

reviderats och analyserats ytterligare: orsaker till att pedagogisk tjänstehund rekommenderas i 

undervisningen, hur kan pedagogisk tjänstehund användas i samband med barnets 

läsutveckling och tillfällen då arbetet fått kategorisk/kompensatorisk karaktär. För att 

avgränsa och skapa tydlighet har även underrubriker till respektive tema skapats. 

 

Steg 5 och 6 Teman formuleras och resultatredovisning produceras 

I steg fem skrev vi ner våra reviderade teman och underrubriker i en resultatredovisning. Vi 

åskådliggjorde varje tema med relevanta citat från datamaterialet som har betydelse för 

essensen. 

Resultatet beskrivs utifrån analysens framskrivna teman tillsammans med aktuell forskning, 

teori samt egna analytiska tankar (Dahlgren & Johansson, 2015). I steg sex skrev vi vår 

resultatdiskussion och då redovisas aktuell forskning, teori och våra analytiska tankar. 

  

 

4.5 Metoddiskussion  
Den kvalitativa ansatsen har fungerat i förhållande till att besvara studiens syfte beträffande 

hur speciallärares/pedagogers erfarenheter ser ut när det gäller den pedagogiska tjänste-

hundens användningsområde och i vilka sammanhang den är aktuell för att utveckla läsning 

hos elever. Trovärdigheten i studien kan dock ses utifrån olika synvinklar. I en kvalitativ 

studie måste enligt Trost (2016), urvalet av informanter vara representativt. Hade vi istället 

valt den kvantitativa ansatsen, så skulle ett större stickprov behövts, för att få säkra och 

relevanta resultat (Barmark & Djurfeldt, 2015). Fenomenet är i vårt fall svårt att observera, 

eftersom arbete med pedagogisk tjänstehund inte är vanligt förekommande i vårt skolområde. 

I intervjusammanhang är det av stor vikt att intervjuerna genomförs på samma sätt till 
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samtliga informanter. Intervjuaren måste vara uppmärksam på att informanten förstått frågan 

och därmed inte använder för svåra begrepp, utan använder mer vardagliga och enkla ord. 

Informanterna behöver således uppfatta frågorna på ett enhetligt sätt för att öka reliabiliteten i 

studien. Intervjuaren behöver även tolka svaren objektivt. Kvalitativ intervju kräver låg grad 

av standardisering, det som kallas slumpinflytelser ska istället i hög grad noteras och ana-

lyseras i kvalitativ forskning. Validitet innebär att man mäter det som är avsatt att mätas. 

Begreppen validitet och reliabilitet är mer vanligt förekommande i kvantitativa studier. I 

kvalitativa studier talar man hellre om trovärdighet (Trost & Hultåker, 2016). Vårt urval av 

informanter tror vi kan ha påverkat trovärdigheten i studien. Vår intention var att intervjua 

lärare och hundförare med utbildning och erfarenhet inom läsutveckling, vilket vi lyckats med 

till cirka 45 %. Tillvägagångssättet för att söka upp informanter var ett så kallat snöbolls- eller 

kedjeurval och benämns också bekvämlighetsurval. Problem som kan uppstå vid 

snöbollsurval är att det är osannolikt att urvalet blir representativt för en viss grupp (Bryman, 

2011). 

 

Datainsamlingsmetoden som vi valt att använda är intervju och vi har sammanlagt intervjuat 

elva informanter. Anledningen till att vi valt intervjuer är att vi med större sannolikhet utifrån 

vårt syfte tror vi kan få mer tillgång till vår data. Risken med t.ex. enkäter är att de kanske inte 

besvaras, frågorna kan t.ex. upplevas som missvisande och slumpen kan få en viss effekt och 

resultera i att respondenterna kanske ger godtyckliga svar, vilket påverkar reliabiliteten 

(tillförlitligheten) i mätningen. Enligt Bryman (2011) kan det uppstå svårigheter med enkäter, 

då forskaren har svårare att ställa följdfrågor och respondenten inte heller har möjlighet att 

fråga om något behöver förtydligas. För validitetens skull är det, enligt Bryman (2011) viktigt 

att informera informanterna om syftet med studien och om deras frivilliga deltagande för att 

öka motivationen och öka möjligheten till trovärdiga svar.  

 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden   
Forskning vilken involverar människor ska styras av ett etiskt förhållningssätt (Bryman, 

2011). Vi har i vårt arbete följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet med syfte att skydda 

individens integritet (Vetenskapsrådet, 2010). Vi informerade samtliga deltagare om studiens 

syfte och om rätten till frivillig medverkan samt rätten att när som helst avbryta deltagandet. 

Vi har också tydliggjort att samtliga deltagare, inklusive skola och kommun kommer att vara 
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anonyma samt att underlaget, empirin, endast kommer att användas i forskningsstudien 

(Vetenskapsrådet, 2010). Eftersom pedagogisk tjänstehund är ett förhållandevis nytt begrepp 

och förekommer vid få skolor har konfidentialiteten i vår studie hamnat i fokus. Utöver ett 

etiskt ansvar mot deltagarna har forskaren ansvar för att de resultat som presenteras är 

trovärdiga (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Samtliga informanter har genom utskickat 

missivbrev tagit del av gällande huvudkrav (se bilaga 1) och gett sitt medgivande till intervju 

samt inspelning av dessa.  Deltagarna har även informerats om möjligheten att efter godkänt 

arbete delges studiens slutresultat. 
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5. Redovisning av resultat 
I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat och vår analys.   

 

5.1 Erfarenheter från specialpedagoger/lärare av arbetet med 
att pedagogisk tjänstehund rekommenderas i undervisningen  
Motivation, relation och olika lärmiljöer är återkommande faktorer som spelat stor roll enligt 

våra informanter beträffande rekommendationer av pedagogisk tjänstehund i undervisningen.  

 

5.1.1 Motivation och Relation 
Forskning visar att för en gynnsam läsutveckling har motivationen en stor betydelse beträffan-

de elevens drivkraft för att utvecklas i skolarbetet. Nilholm (2007) menar att eleven behöver 

uppleva förtroende och möjlighet att knyta an till en gynnsam relation. Våra informanter 

bekräftar betydelsen av pedagogisk tjänstehund, som ett verktyg, för att lättare skapa rela-

tioner med elever. 

 

Min roll är ju en kombination av hunden och mig för det ger ju mig en 

chans att komma eleven mycket närmare än jag hade gjort om jag inte 

hade haft hunden. 

 

Då hade jag inte kommit någonstans utan bara varit en i mängden. 

 

Användandet av pedagogisk tjänstehund med målet att öka motivationen hos elever med låg 

motivation eller med total avsaknad av motivation är något samtliga informanter uttrycker 

som effektfullt. 

 

Vi jobbar med barn som behöver motiveras, bara tycka skolan behöver bli 

en lite roligare plats att gå till. 

 

Flera informanter berättar att hunden kan få elever med svagt intresse för läsning att vilja läsa. 

Väl utvald litteratur, framförallt böcker om hundar, får barnet att tänka att det här vill hunden 

lyssna på. 

 

Barnen tänker ju så, de ska ju läsa för henne och då vill de ju att det ska 

kännas bra för henne. 

 

De vill inte göra hundarna besvikna heller, nej men okej vi gör det här 

liksom nu för hundarna är ju där för deras skull och så sätter man sig och 

jobbar. 
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Pedagogiska tjänstehundens förmåga att skapa kontakt med elever och bygga relationer samt 

lyfta elever som aldrig vågat läsa högt för någon är något som informanterna belyser. Peda-

gogisk tjänstehund kan här vara till hjälp och fungera som en bro mellan barn och pedagog. 

Pedagogen och eleven pratar till varandra genom hunden och ingen ögonkontakt krävs. I de 

fall då pedagogen inte har någon tidigare relation med eleven, blir hunden en ingång till 

nyskapande av kontakt. Hundförarens roll är en kombination av hunden och föraren, en roll 

som ökar möjligheten att närma sig eleven.  

 

Att man inte kräver ögonkontakt utan att dom kan titta på hunden eller 

titta ner i knät eller klappa för att avleda sin nervositet och ängslan. 

 

Oj, jag tror att du har läst jättebra, jag märker det på att hon ligger väldigt 

nära och slappnar av och tycker du har behaglig röst. Hon ligger väldigt 

nära för hon märker att du anstränger dig väldigt mycket just nu. 

 

Jag betraktas av barnen som hundens matte och får del av detta positiva 

direkt. Då kan jag ju tipsa och hjälpa dom, för de tänker att hundens matte 

kan säkert också hjälpa mig, så det blir något positivt över alltihopa. 

 

Hunden används också för att inspirera elever som kommit långt i sin läsutveckling och 

behöver utmaningar. En informant berättar att på deras skola har högpresterande elever fått 

komma och arbeta med hunden för att utmanas i sin läsning. Några barn kände sig utpekade 

som dåliga när de fick gå till hunden. Informanten belyser vikten av att arbeta med blandade 

grupper och att pedagogisk tjänstehund kan vara ett verktyg i undervisningen för att skapa 

utmaningar för alla elever. Samspelet med pedagogisk tjänstehund ger den högpresterande 

eleven en fristad från höga personliga krav, genom att få eleven att slappna av, vilket bidrar 

till att bryta ensamhet och isolering för dessa elever. 

 

Sen har vi haft ett fantastiskt arbete med duktiga läsare som kanske aldrig 

får utmaningar med boksamtalen eller utmaningar att reflektera.  

 

Pedagogisk tjänstehund kan vara till hjälp för kravkänsliga elever, elever med flyktbeteende 

eller elever i svårigheter. I situationen tillsammans med hunden kan de arbeta eller samarbeta 

och gör det med glädje. Det blir inte kravfyllt att läsa för en hund och hunden ser inte elevens 

bekymmer, den tycker om dig som du är och kan också göra fel ibland. Det uppstår fina rela-

tioner mellan hund och elev. 
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Jag brukar säga att hunden går i skolan precis som dom, och han kan göra 

fel och dom kan göra fel. Det har varit en isbrytare. 

 

Hunden ser ju inte bekymren hos barnen, hon ser ju bara barnet och det 

smittar av sig. Är de stökiga blir de lugna. 

 

För elever som misslyckats i mer än en bemärkelse kan pedagogisk tjänstehund vara en hjälp. 

Informanterna menar att elevens uthållighet och lust att lära har ökat då denne fått möta hun-

den i undervisningen. Det faktum att hunden är med i skolan ger eleven lust och ork. 

 

Det är många som misslyckats både socialt och rent pedagogiskt och då 

blir det här en vändning. 

 

Nu har hon kommit till det stadiet att hon säger att det är roligt att läsa, 

vilket aldrig har uttalats från det barnet förut. Där ser jag på uthålligheten 

att det blivit enormt mycket bättre. 

 

När eleven och hunden får tillbringa tid tillsammans ökar elevens välmående. Pedagogisk 

tjänstehund får eleven att slappna av och känna lugn. Elever som på grund av stress har svårt 

att komma igång och fokusera på skolarbetet, ofta gäller det elever med ADHD, autism, tal-

svårigheter eller dyslexi, kan med hjälp av hundens närhet varva ner och fokusera.  

 

Det är jättehäftigt, när vi har suttit en kvart kanske, jag känner hur hon 

andas och hur hon bara varvar ner och sen kan jag föra ett samtal, vi har 

ögonkontakt.  

 

Hon tittar på mig och vi kan ha textsamtal och vi kan ha ordkunskap och 

träna ordförrådet utifrån boken vi läser. 

 

I skolorna möts lärarna av olika dilemman där åsikter och förhållningssätt beträffande bemö-

tande av eleverna skiljer sig åt. Vi har sett att elever i svårigheter inte alltid får tillgång till den 

hjälp de behöver. Eleven saknar kanske tillhörighet och ett sammanhang i den kontext där 

eleven befinner sig.  

 

Flera av informanterna beskriver att arbetet med pedagogisk tjänstehund är ett vanligt feno-

men i interaktionen med hemmasittare med t.ex. adhd-diagnoser och utbrändhetssymtom, i 

samband med hemundervisning. Det finns elever "hemmasittare" som får mer energi och bara 

kommer till skolan om de får vara med hunden. 
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Man hade kommit fram på BUP att det enda som funkade var när hunden 

och jag jobbade.       

 

Det räcker inte med att man kan, det spelar ingen roll att du kan om det 

inte finns något sammanhang och varför man förstår varför man ska göra 

någonting. Det märker jag att det glömmer man.  

 

Med målet att bygga en god kontakt mellan elev och pedagog innehåller lektionen med hun-

den en blandning av inlärning och trix, lek och mys. Flera informanter talar om det stora 

"förtroendekapital" de får som hundförare gentemot eleverna. Deras möjlighet till ett flexibelt 

schema har gett dem förutsättningar att fånga upp elever som mår dåligt eller är oroliga både 

inför lektioner och på raster.  De allra flesta elever vill ju vara en del av arbetet tillsammans 

med hunden, vilket gör det lättare för hundföraren att ställa krav. De har något som är attrak-

tivt för eleven, vilket underlättar både koncentration och kommunikation. 

 

Vi började alltid med att de gjorde tre trick med hunden, för att få upp 

kontakten så det blir roligt för både hunden och barnen. Sen slutar vi 

med ett trix innan nästa par kommer. 

 

De allra flesta vill ju jobba med hunden och då bygger vi en relation och 

då kan jag ställa krav, det blir en positiv cirkel. Helt fantastiskt är det! 

 

 

5.1.2 Olika lärmiljöer 
En faktor som omnämns av flera informanter är skolans ansvar att erbjuda eleverna olika 

lärmiljöer för att främja inlärning. 

 

Man måste erbjuda olika lärmiljöer och detta var en sån, som behövdes för 

vissa av våra elever. 

 

En informant nämner betydelsen av att barnet upplever sammanhang för att må bra, förstå och 

lära. Informanten uttrycker vidare att det spelar ingen roll att du kan, om du inte kan sätta in 

det i ett sammanhang. Eleven måste veta varför den ska lära sig någonting, det räcker inte 

med att bara kunna.  

 

Att kunna räcker inte där! Faktiskt! Den glädjen är på något vis inte 

tillräckligt stor för många elever. Det ska till något mer här! 

 

De blir mer delaktiga då de vill vara med och träna med hunden, det är 

roligt att vara med. 
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Några informanter arbetar med "hemmasittare" och de arbetar mycket med att få eleverna att 

känna anknytning till skolan och att de ska känna delaktighet, att de finns i ett sammanhang. 

Ett gott samarbete mellan olika professioner på skolan, en gemensam målbild och delat ansvar 

kring eleven är förutsättningar för att skolarbetet och hemundervisningen ska fungera. 

 

Det är ju svårt att komma med en hund och säga: -Tjena nu ska vi ha 

hemundervisning. Det går inte liksom! Det kommer taget ur sitt sam-

manhang. 

 

 

5.2 Pedagogiska tjänstehundens roll i samband med elevens 
läsutveckling  
Vår studie visar att tidiga insatser för elever i behov av stöd, tillsammans med goda relationer 

mellan pedagog och elev främjar en god läsutveckling. Betydelsen av ett målinriktat arbetssätt 

med återkommande utvärderingar, är en förutsättning för progression i lärandet.  

 

5.2.1 Relationsskapande roll 
Pedagogiska tjänstehundens roll att skapa relationer innefattar flera områden. Här beskriver vi 

rollen som relationsskapande i samband med läsutveckling.  

 

En informant berättar om en elev som gått igenom en utredning inom läs- och skrivutveckling 

och har svårt att prestera i klassrummet. Hunden är ett hjälpmedel på så sätt att situationen 

inte blir lika kravfylld, eleven kan koncentrera sig bättre och känna glädje när eleven och 

hundföraren/läraren läser tillsammans. Om eleven har dålig självkänsla och dåliga erfaren-

heter kan hunden vara en trygghet. 

 

Eleverna känner sig utvalda, det blir något positivt att få träna läsning med hunden och 

glädjen blir en helhetskänsla som de kan ta med sig till klassrummet, vilket skapar bättre 

förutsättningar för att arbeta där.  

 

Det blir inte kravfyllt alls när de läser för en hund och det märks. Hunden 

tycker om dig som du är. Vi har en elev nu som vi utrett på läs- och 

skrivutredning och lärarna får inte eleven att göra det i klassrummet och 

hos mig blir det annan situation. 

 

De mår dåligt redan från början. Så där kunde jag verkligen se och känna 

och det var oerhört jobbigt för det barnet överhuvudtaget, "att nu ska jag 
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träffa ännu en som ska tala om hur jag ska göra". Det kändes bra med 

hunden. 

 

5.2.2 Tidiga insatser 
Pedagogiska tjänstehunden kan utgöra en funktion i ett tidigt skede, årskurs F-2, om barnet 

inte kommit igång med läsutvecklingen. Det är viktigt att förekomma, innan barnet upplever 

för stor stress av att inte hänga med i skolarbetet. Elevens känsla av att börja skolan och inte 

hänga med övriga elever skapar frustration och kräver insats för att undvika dålig självkänsla.  

 

Om barnet inte har kommit igång med läsningen in i skolåldern är det 

jättelämpligt att ta in hunden.  

 

Man kan korta det traumatiserade lidandet istället för att de år ut och år in 

ska gå hos en läspedagog.  

 

 

Rekommendationer är att använda pedagogisk tjänstehund tidigt i särskilda insatser, ofta en- 

till - en undervisning eller i par i intensivperioder. Eleven lästränar 2–3 gånger per vecka 

under en 6 - 10 veckor lång period. Pedagogiska tjänstehundens närvaro hjälper eleven att 

varva ner och koncentrera sig på textsamtal, träna ordförråd och ordkunskap utifrån boken 

som barnet läser för hunden. Pedagogisk tjänstehund som lyssnare möjliggör träning i hög-

läsning. Hunden skapar möjlighet till samtal om texter och att reflektera över vad man läst. 

Mycket arbete läggs på att hitta bra och anpassade böcker till varje barn för att fånga intresse 

och lust att läsa. 

 

Sen jobbar vi i perioder, 6-8 veckor ungefär. Vi jobbar i intensivperioder. 

Vissa elever har vi inte avslutat för att vi sett så stora vinster. Vissa elever 

har jag jobbat med i ett år. 

 

Jag har tagit fram litteratur framförallt om hundar och så har jag olika 

svårighetsgrad. Det kan vara faktaböcker och det kan vara litterära, men 

framförallt sånt som dom tänker att det här tycker nog hunden om att höra. 

 

Flera informanter menar att pedagogisk tjänstehund kan användas tidigt i barnets läsutveck-

ling med fokus att träna avkodning och att få en bättre läshastighet. Avsaknad av läsflyt och 

motivation leder till lågt läsintresse och bristande förståelse och sammanhang i det man läser.  

Avkodningen förbättras också, eftersom eleven blir mer avslappnad. Så småningom fokuserar 

man mer på förståelsen. Målet med läsningen är enligt informanterna att de också ska uppleva 

något njutbart. 
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Det rent tekniska och förståelsen måste finnas. Utan motivation så finns 

ingenting, då kommer du inte framåt. Och utan motivation.....då måste jag 

bara tillägga, utan ett bra mående så finns ingen motivation heller faktiskt. 

 

Jag märker ju att flytet har ökat hos den tjejen jag jobbat med, då hon 

tyckte att det var tufft att läsa och bara sitta och staka sig och sen nu har 

börjat läsa lite mer för hundarna så kommer ju ordet.    

 

 

5.2.3 Skillnad på intervention och aktivitet 
Informanterna påtalar att det är skillnad på aktivitet och intervention. Interventionen är mål- 

och resultatinriktad till skillnad från aktiviteten som är mer av sporadisk och tidsbegränsad 

karaktär. Används pedagogisk tjänstehund på ett bibliotek, så handlar det mer om en aktivitet 

med en kortare bok, som eleven läser färdigt för hunden. Interventioner innebär att special-

läraren/-pedagogen arbetar med hunden som ett skolverktyg, utifrån uppsatta mål, det kräver 

både förarbete och utvärdering. Pedagogisk tjänstehund utgör en "bro över" till läsning, då 

eleverna först samtalar med hunden och sedan läser. Flera informanter har som rutin att före 

och efter varje period med pedagogisk tjänstehund genomföra ett H4-test med eleven för att 

synliggöra den utveckling som skett gällande elevens avkodningsförmåga. 

 

De får ju träna både avkodning och läsförståelse eftersom när man sitter så 

där, ger det möjlighet till bra boksamtal och liksom prata om vad som hänt 

i boken och när man har små barn kan man ju be dem återberätta vad som 

har hänt i boken för hunden och sådana saker. Så då får man träna alla 

delar! 

 

Vi gjorde tester före och efter den här perioden, H4 tester och alla hade 

ökat markant. Några mer och några lite mindre, men mer än vad man 

brukar under en sådan kort period som tio veckor. 

  

Arbetet med pedagogisk tjänstehund får olika innehåll beroende på elevernas behov och 

vilken fas i läsutvecklingen som är aktuell att träna. För de elever som fått hjälp tidigt handlar 

det mycket om att arbeta med läsflyt och läsintresse, och för äldre elever som länge varit i 

svårigheter och upplevt misslyckanden i skolan, kan hunden vara ett verktyg för studie-

motivation. 

 

En informant menar att motivationen är viktigast och att läraren anpassar undervisningen 

utifrån elevens utvecklingsnivå. Avkodningen måste sitta först med korta enkla ord. Har 

eleven dyslexi så kan pedagogisk tjänstehund vara ett stort hjälpmedel. 
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En hjälp på vägen för att sitta där och traggla, det där är ju lite trix att 

jobba med. 

 

En informant påtalar att språkförståelsen tränas med hjälp av pedagogisk tjänstehund eftersom 

eleven läser mer och får bättre flyt och då utvecklas ju även förståelsen. Avkodningen har mer 

med inlärning att göra, då lärare och elev arbetar med grunden och förutsättningar för läsin-

lärning ska kunna ske. Träningen kan ju bli mer lustfylld med hjälp av hunden, men då hand-

lar det mer om motivation. 

 

Informanter som arbetar med äldre elever berättar att arbetet handlar mer om motivation och 

ord/läsförståelse. Eleverna kan i regel redan avkoda, så hunden används mer för att våga läsa 

högt och för att få upp ett flyt i läsningen. 

 

Avkodningen har ju med själva inlärningstillfället att göra, läsförståelsen 

kommer ju i ett senare skede.  

 

Avkodningen är mer teknisk och har med inlärning att göra.  

 

Motivationen att vilja träna och det kan ju bli tråkigt att läsa med mycket 

misslyckande när man har dyslexi, men lusten att träna och situationen kan 

ju bli lite mer lustfylld med hunden. 

 

 

5.3 Ledningsansvar 
I de fall där kommunen inte tar ansvar händer det att elever kommer i kläm mellan olika 

skolsystem. Resursenheter anser att det är skolans ansvar och tvärtom. Elever med goda 

ambitioner som gärna vill, men inte passar in i den berörda skolans kontext, hamnar ofta 

utanför klassrumsgemenskapen. En informant berättar att det handlar mest om "en till en" 

undervisning utanför skolsammanhang. Kommunen har inte varit intresserad av någon 

samordning, vilket resulterat i segregation. Lärare beskriver ofta hur de får kämpa för att 

elever ska få rätt hjälp och stöd som de har rätt till.  

 

Det finns ingen i kommunen som varit intresserad av att titta på någon 

samordning och då kan ju inte jag heller göra det. 

 

Utan jag fick kriga i cirka tre månader för att skolan skulle låta mig och då 

hade han frågat efter hunden en massa gånger. 
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Så nu jobbar vi bara med hans mående att han ska må så bra som han kan 

helt enkelt. 

 

Det finns dock skolor med engagerade rektorer och lärare som vill ha ett samarbete för 

elevens skull.  

 

Ett fantastiskt arbete både med lärarna och rektor det är som ett 

skolexempel det är så bra! Det är så bra i med- och motgång finns ingen 

prestige. Det är så kul! 

  

 

5.4 Speciallärare/pedagogers erfarenheter av resultat 
beträffande hundassisterad pedagogik  
Motivation, kommunikation, självkänsla och välmående är återkommande begrepp i vår 

resultatanalys. Här tar vi upp dem utifrån aktuella effekter i samband pedagogisk tjänste-

hundsverksamhet. 

  

5.4.1 Motivation 
Samtliga informanter beskriver hur elevernas motivation för skolan, undervisningen och 

lärandet ökar då hunden får bli en del av detta sammanhang. Tillsammans med hunden 

slappnar eleverna av och deras välmående ökar, detta möjliggör kontaktskapande mellan 

pedagog och elev. Då eleven kan se fram emot en stund tillsammans med hunden blir 

motivationen att komma till skolan större. Skolan blir en lite roligare plats att gå till där 

hunden fungerar som en slags "motor" för lärandet och främjar en god inlärning. 

 

Allra största vinsten är den motivation som den ger. Jag har aldrig mött 

något barn som inte vill komma. Alla tycker dom är hedrade av att få 

komma till hunden. 

 

Det var de enda gångerna hon jobbade. Jag kunde med hjälp av hunden 

motivera och hon fick jobba, sedan gick vi ut för att röra lite på oss och 

göra något roligt med hunden. Det blev positivt! 

 

Samvaron med hunden kan skapa en förväntan och glädjen som eleven känner av att vara med 

hunden kan bidra till elevens vilja att komma till skolan. En informant berättar om en elev 

som läser för hunden men som uttrycker att han också känner att hunden gör honom bättre i 

andra ämnen också. 
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Det som bibehåller motivationen till att komma nästa gång, att få lov att 

knyta an till någon. 

 

Konstigt, bokhunden ska läsa men jag tycker att jag blir mycket bättre i de 

andra ämnena när jag varit hos bokhunden. Det är ju jättefint sagt! 

 

Motivationen och den lust och glädje barnet känner förmedlas till hemmet vilket leder till 

motiverade föräldrar. 

 

Och sen motivationen. Barnen kommer hem och är glada och föräldrarna 

blir positiva också och det speglar ju av sig på barnet i skolan sen. 

 

 
5.4.2 Effekter på läsningen 
Informanterna menar att undervisningen tillsammans med hunden ökar elevens engagemang 

och intresse. Samtliga informanter ser effekter på läsningen. Elever som tidigare saknat 

intresse av att läsa uttrycker efter att ha fått läsa för hunden en lust att läsa. Den mer positiva 

inställningen till läsning leder till att barnet läser mer, vilket i sin tur, på sikt, genererar en 

bättre avkodning och ökat läsflyt. Hos elever med stakig läsning leder lugnet till att läsningen 

får ett bättre flyt. 

 

Nu har jag sett skillnad när det blir roligare att läsa och de läser för 

hundarna, ju mer de tränar alltså, då kommer ju flytet och läsförståelsen 

istället för att man sitter och stakar sig ett ord i taget. 

 

När eleven stammar så klappar de på huvudet och då säger jag klappa hela 

ryggen när det hakar opp sig och så gör de det andra gången automatiskt 

och då flyter det. 

 

Utöver en förbättrad avkodning nämner också flera informanter att eleverna ökat sin 

läsförståelse. Läsningen tillsammans med hunden gör läsningen meningsfull, vilket skapar 

ökad drivkraft hos eleven att läsa och viljan att förstå det man läser. Hunden kan motivera 

eleverna och göra att de känner sig delaktiga i undervisningen. 

 

De satte igång att läsa med annan drivkraft än tidigare och de förstod, 

läsförståelsen hade ökat markant hos alla barnen. De började tänka mer på 

vad de läste. 
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5.4.3 Kommunikation 
Flera informanter ser stora vinster i samspelet med eleverna genom det fina förtroendekapital 

de får bara genom att vara hundens ägare. Hundens ägare speglar känslan av att bli sedd och 

bekräftad, vilket öppnar upp för ett gott möte mellan elev och hundförare. De får bättre kon-

takt med eleverna och har genom bilddokumentation kunnat se hur elevernas förhållningssätt 

till hunden, ansiktsuttryck och förmåga att ta ögonkontakt förändrats under den tid de fått 

arbeta tillsammans med hunden. 

 

Det här med ögonkontakten, det som är mest spännande, vi fotograferar 

rätt mycket när vi kan va två. Vi kan ju se skillnad på de här sju tillfällena 

på barnens förhållningssätt till hunden, hur ansiktsuttrycket förändras. 

 

Att träffa två hundar som blir överlyckliga är ju en helt annan känsla än 

vad vi kan ge, så det är ju oslagbart. Där ändras hennes humör, det går att 

vända hennes humör snabbt. 

 

 

5.4.4 Självkänsla 
Några informanter påtalar hundens roll för att stärka elevens självkänsla. Genom läsning för 

och lek och trix med hunden och genom att lära hunden olika saker får eleven en känsla av att 

den lyckas.  

 

Man kanske läser en bok varje gång för hunden och hittar på olika lite 

olika andra övningar med trix, att de får bygga upp sin självkänsla med att 

lyckas att göra olika saker med hunden. 

 

Flera informanter berättar om hundens betydelse hos de elever som har svårt med ögon-

kontakt eller svårigheter med kommunikation. Hunden fungerar som en avledare för nervo-

sitet och ängslan. 

 

Dom kan titta på hunden eller titta ner i knät eller klappa, avleda sin 

nervositet eller sin ängslan. 

 

Elever som deltar i den hundassisterade pedagogiken känner sig utvalda och stolta och 

berättar gärna för sina kamrater om hundstunderna. Eleverna får en bättre självbild av att få 

stunder tillsammans med hunden. 

 

Så får hon istället vara den som berättar något för de andra och kan vara 

lite stolt och vända den här negativa bilden av sig själv lite. 
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5.4.5 Välmående 
Flera informanter berättar om hur elevens välmående ökar i umgänget med hunden. Eleverna 

tränas att vara i nuet och genom djuren lär de sig också, i de allra flesta fall, empati och 

hänsynstagande. Utåtagerande och aggressiva elever visar en beteendeförändring då de blir 

sedda och bekräftade i den lilla hundgruppen. De blir mer respektfulla mot hunden och 

använder ett språk utan svordomar. 

 

Mer empatiska! Man väcker andra tankar hos dem på något vis, man kan 

inte bete sig hur som helst, eleverna beter sig bättre med hunden 

naturligtvis, sen kan det ju flippa ur, men det kan det ju alltid. Det finns ju 

alltid en liten promillechans där det inte fungerar. 

 

De använder ett finare språk, det är inga svordomar, blir mer respektfulla. 

 

Samtliga informanter berättar om elever som i kontakten med hunden uppvisar ett lugn och 

blir avslappnade. De säger också att effekten av att umgås med och klappa hunden sitter i 

länge. Hundens närvaro får eleverna att sänka rösten och de rör sig långsammare för de vill 

inte störa hunden. Eleverna blir respektfulla mot hunden.  

 

Den stora vinsten att ha hunden i klassrummet, sänker stressnivån på alla 

elever, man sänker rösten, man vill inte störa hunden. Barnen börjar 

kommunicera "sluta nu" och "tänk på hunden". Det händer massa positiva 

saker verkligen! 

 

 
5.5 Vikten av en välorganiserad verksamhetsplan 
För att skapa förutsättningar för skolor med en fungerande pedagogisk tjänstehundsverksam-

het krävs mer kompetens och kunskap när det gäller forskningsbaserade studier som visar på 

framgångsrika resultat. 

 

Några informanter menar således att Sverige inte känner till effekterna av och forskningen om 

hundassisterad undervisning i lika hög grad som andra länder, t.ex. USA och Tyskland, vilket 

försvårar utvecklingen av pedagogisk tjänstehundsverksamhet på skolorna. Det behövs också 

mer kunskap och information och förståelse i hela skolväsendet. 

 

Utomlands ifrån har det använts i enormt många år inom många 

verksamheter och fatta att det inte kan vara fel. 
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Lite mer förståelse i skolan för att det här är ett bra verktyg för jättemånga 

barn och ungdomar. 

   

 Ett visst motstånd beskrivs och att skolorna är restriktiva med att släppa in hunden i 

lokalerna. Det saknas ofta vilja och det saknas kunskap kring organisering av pedagogisk 

tjänstehundsverksamhet på grund av t.ex. rädsla för allergier och därför är det inte så vanligt 

förekommande och inte ett så effektivt skolverktyg där hunden nyttjas till sin fulla potential. 

 

Jag tänker att det skulle få andra verksamma effekter om man fick gå in 

med hunden i ett klassrum. 

 

Några informanter berättar att organiseringens utformning beror mycket på vilken kommun 

det är och vilken rektor som arbetar i skolområdet. 

 

Jag tror det är väldigt olika inom en kommun, det beror väldigt mycket på 

rektorn på skolan. Är det en positiv rektor så går allting att lösa. 

 

Förarbete med information till kollegor och föräldrar är högst relevant och att rektorer har 

informerat på politiker- och förvaltningsnivå, samt att organisering utformas enligt astma- och 

allergiförbundets riktlinjer. Detta för att undvika ifrågasättande beträffande pedagogiskt 

tjänstehundsarbete. 

 

Vår rektor har informerat på politikernivå och förvaltningsnivå, hon ville 

att alla skulle vara med, så det inte blev någon överraskning. 

 

Vi har fått sån respons så nu ska vi snart delta på ett politikermöte och 

presentera vårt arbete. 

 

Kostnader och allergier har nämnts av flera informanter som ett stort hinder i samband med 

organisering av pedagogiskt tjänstehundsarbete. 

 

Kostnader, förutfattade meningar. Usch, du vill inte höra hindren. 

 

Behöver inte vara så rädd men man måste ändå naturligtvis respektera de 

elever som är allergiska och inte tycker om hundar.  
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Välinformerade skolledare, ett öppet förhållningssätt och en bra organisation är, enligt 

informanterna, förutsättningar för att verksamheten ska fungera i skolan.  
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6. Resultatdiskussion 
Studien har visat vilka argument som används när speciallärare/pedagoger rekommenderar 

och utför stödinsatser med hjälp av pedagogisk tjänstehund. Den har också resulterat i 

relevanta moment beträffande läsning som är aktuellt att träna med hjälp av pedagogisk 

tjänstehund. Intervjuerna beskriver även pedagogiska tjänstehundens inverkan på läslust och 

resultat och hur förutsättningar kan skapas för att organisera verksamheter med pedagogiskt 

tjänstehundsteam. 

 

 
6.1 Argument till och effekter av att pedagoghund används i 
skolsammanhang  
I vår studie har vi kommit fram till att pedagogisk tjänstehund kan vara ett pedagogiskt verk-

tyg om eleven har svagt läsintresse eller bristande koncentrationsförmåga, i syfte att skapa 

motivation. Att läsa för hunden ger en lugnande effekt och skapar mening med läsandet, då 

eleven anstränger sig för att den pedagogiska tjänstehunden ska "förstå" och vilja lyssna. 

Hundens förmåga att bygga relationer har visat sig ha stor effekt på elevens prestationer i 

skolsammanhang. En förutsättning för en fungerande inlärning är enligt Antonovsky och 

Elfstadius (2005) det salutogena perspektivet med utgångspunkt i det som fungerar det vill 

säga elevens styrkor. Pedagogisk tjänstehund skapar välmående då eleverna blir lugnare och 

mer empatiska, då de i hundrummet känner sig sedda och bekräftade, vilket ger goda förut-

sättningar för inlärning och skapar hanterbarhet i elevens vardag. Friesen (2009) beskriver 

barnets upplevelse av någon som lyssnar och förstår, trots medvetenheten om att hunden inte 

ordagrant förstår deras språk. 

 

 

6.2 Moment i läsningen som det är aktuellt att träna med 
pedagoghund 
Informanterna betonar vikten av att eleverna som fått hjälp av pedagogisk tjänstehund i läs-

ning även upplever att de lyckas bättre i övriga ämnen. Tidigare forskning visar att lässvaga 

elever med identifierade ordavkodningssvårigheter även brister i andra ämnen och att det är 

en svår process för pedagoger att bryta (Jacobson, 2011). Pedagogisk tjänstehund kan således 

vara en möjlig väg att få barnen att läsa mer, så att förutsättningarna att lyckas i övriga ämnen 

ökar. 
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Vår studie vill visa på vikten av tidiga insatser för att minska det onödiga lidandet som det 

faktiskt innebär för elever att inte känna sig delaktiga och ha förståelse inför skolarbetet. 

Pedagogisk tjänstehund kan vara ett möjligt externt kompensatoriskt verktyg i undervis-

ningen. Informanterna menar också att fonologisk medvetenhet är själva grunden som måste 

tränas in, men att pedagogisk tjänstehund kan vara en hjälp på vägen och motivera eleven att 

uppnå bättre läsflyt och läsförståelse. Forskningen enligt Myrberg (2007) är tydlig och menar 

att de mest effektfulla programmen är att arbeta med fonologisk medvetenhet och att detta 

även påverkar läsförståelsen. Myrberg (2007) anser att tidiga insatser i 6–8 årsålder och 

intensiva träningsperioder under cirka 8 veckor är framgångsfaktorer i sammanhanget. Att 

eleven kommer igång med sin läsning, så tidigt som möjligt är en förutsättning för att uppleva 

känslan av sammanhang (Antonovsky & Elfstadius, 2005) och därmed lyckas i övriga ämnen. 

Utifrån vårt empiriska underlag kan vi konstatera att cirka hälften av informanterna har en 

pedagogisk bakgrund. Detta resulterar i att endast några få av våra informanter har kartlagt 

och utvärderat resultat utifrån sambandet att använda pedagogisk tjänstehund i läsunder-

visningen. Svårigheter för oss i vår studie är därför att se relevanta effekter av pedagogisk 

tjänstehund i läsundervisningen, eftersom datainsamlingsinstrumentet är intervju.  Vi har bara 

informanternas utsagor om att effekterna är goda. 

 

Emellertid krävs det mer för att läsutveckling ska kunna ske, än den motivation som en 

pedagogisk tjänstehund kan erbjuda. Westlund (2009) menar att handledning av en utbildad 

lärare beträffande läsförståelse kan stötta eleven och att ställa relevanta frågor på textinne-

hållet är ett krav för ökad måluppfyllelse. I vad mån detta sker i det pedagogiska tjänstehunds-

arbetet kan vi inte uttala oss om. 

 

6.2.1 Vikten av kartläggning för framgångsrikt lärande 
En informant berättar om skillnaden mellan att använda hunden i en aktivitet, t.ex. läsprojekt 

på bibliotek eller som ett skolverktyg i en intervention. Pedagogisk tjänstehund har ett tydligt 

syfte i interventionen, det kräver ett förarbete och en röd tråd för att skapa ett sammanhang, 

som sedan ska utvärderas och dokumenteras. Ett problem som vi noterat i skolorna och som 

även Timperley (i Skolverket 2014) nämner är att lärare ofta genomför insatser utan att ta reda 

på avsedda effekter. Åtgärderna anses inte speciellt effektiva. Särskilt om elevens behov 

heller inte är identifierat, är risken stor enligt Katz (i Skolverket 2014) att man hamnar i 

"aktivitetsfällan", som dessutom är resurskrävande, eftersom man inte tränar på rätt saker. Det 

har därför enligt studien betydelse att skilja på aktivitet och intervention, då lärare, enligt Hall 



46 

 

och Harding (i Taube m.fl., 2015, s.63) följer upp och planerar undervisning utifrån elevens 

behov och använder olika metoder som innebär en balans mellan undervisning och ett mer 

holistiskt förhållningssätt. Analys och utvärdering ingår också i processen och är högst 

relevant för att se vilka effekter som uppnåtts och vad som behöver förbättras (Skolverket, 

2014). 

 

Det finns studier som visar på att läsutvecklingen hos elever som fått läsa högt för en peda-

gogisk tjänstehund inte skiljer sig från läsutvecklingen hos elever som fått läsa utan hund 

(Booten, 2011; Kaymen, 2005). Kaymen (2005) uttrycker dock att pedagogisk tjänstehund är 

bra i syfte att motivera eleverna, då hon lagt märke till att elevers läsintresse ökar i samband 

med att de får läsa högt för en hund, vilket på sikt kan leda till bättre läsförmåga. För att ett 

bra resultat ska nås är flertalet forskare eniga om vikten av utbildade läshundsteam där hund 

och hundförare arbetar tillsammans med eleven. Flera av våra informanter lyfter betydelsen 

av pedagogisk kompetens hos hundföraren, kartläggning av eleven samt utvärdering av 

arbetet som viktiga faktorer för ökat läsresultat i samband med pedagogiska tjänstehunds-

insatsen. 

 

Vår kompetens i rollen som speciallärare innebär att planera undervisningen utifrån våra  

insikter om elevens svagheter och styrkor. I dagens skolor är det vanligt förekommande att 

tillsätta elevassistenter och eleven får då stödundervisning istället för specialundervisning,  

det vill säga, "mer av samma sak", vilket inte visat sig särskilt effektfullt (Myrberg, 2007). 

Författaren belyser således vikten av diagnostisering, tydliga mål, uppföljning och utvärdering 

av insatserna för att skapa goda förutsättningar för elevens fortsatta läs- och skrivutveckling. 

När eleven gått igenom en läs- och skrivutredning bör det även upprättas en plan beträffande 

kompensatoriska åtgärder, olika anpassningar och aktuella hjälpmedel, vilket ofta saknas idag 

(Ericson, 2016). I avsaknad av den sådan plan kan det bli svårt att iscensätta det som står i 

Skollagen: 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon 

ges sådant stöd. (Skollagen 3 kap. 8§).  

 

Studien visar på vikten av att synliggöra och dokumentera elevernas kunskapsutveckling 

utifrån adekvat testmaterial, t.ex. H4 test, för att kunna sätta in rätt åtgärder för varje individ. 

Syftet är att skapa motivation och att genom att synliggöra lärandet skapa ett sammanhang 

som gör eleverna mer delaktiga och därmed upplever en känsla av sammanhang, KASAM 
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(Antonovsky & Elfstadius, 2005). Även Skolförordningen poängterar behovet av ett sådant 

arbetssätt: 

  

Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt lärarstöd i 

den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når 

de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som 

möjligt inom ramen för utbildningen. (Skolförordning, 2011:185). 

 

I detta avseende kan vi som speciallärare göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för 

eleverna.  

 

Vi ska utgå från formeln Läsning = Avkodning x Språkförståelse x Motivation när vi 

kartlägger och utreder eleverna och på så sätt skapa förutsättningar att arbeta med "rätt 

saker", det vill säga, relevanta metoder för att få fram mer effektfulla och därmed lyckade 

interventioner, som väcker elevernas lust och glädje inför skolarbetet. I skolans 

specialundervisning kan ett kompensatoriskt perspektiv även vara motivationshöjande för 

eleven. Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver hjälp med att lyfta fram motivationen 

för att öka intresset för att läsa och skriva (Ericson, 2016). En annan aspekt i arbetet med 

pedagogisk tjänstehund är att även högpresterande elever bör inkluderas i verksamheten. Dels 

för att detta enligt Friesen (2013) ger eleverna större möjlighet att utveckla sina förmågor, än 

då de enbart vistas i klassrumsmiljön, och dels för att det annars finns risk att de 

svagpresterande eleverna får en stämpel av sina kamrater att vara sämre än de andra. Detta 

utifrån deras behov av att behöva arbeta tillsammans med en hund. Risken att bli utpekad 

minskar, menar Friesen (2013) då också de elever som behöver utmanas i sin kunskap får 

möta hunden. En annan vinst är att samspelet med hunden skapar en fristad för de elever som 

sätter upp höga mål och sedan upplever att de underpresterar. Tillsammans med hunden kan 

eleverna slappna av och läsningen blir kravlös. 

 

Studien visar också att det är av stor vikt att utgå från elevens utvecklingsnivå. Vi ska utgå 

från den proximala utvecklingszonen, som är den zon där eleven tidigare har skaffat sig 

tillräckligt mycket kunskap för att sedan kunna gå vidare med en uppgift med hjälp av t.ex. 

pedagogen och finna att den ska vara tillräckligt utmanande för att lära sig något nytt. 

Vygotskij menar att elevens styrkor och potential ska tas tillvara i undervisningen och inte 

elevernas svårigheter och brister. Enligt det sociokulturella perspektivet sker elevens 

utveckling i stor utsträckning i samspel med omgivningen (Lindqvist, 1999). 
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6.3 Effekter på läsning utifrån den pedagogiska tjänstehunden i 
medverkan med skolan 
Inslag av individuell undervisning av läsinlärningsspecialist med kombinationen pedagog-

hundsförare menar informanterna bidrar till elevens lust att läsa, vilket leder till ökat 

läsintresse, bättre läsflyt och på sikt utvecklad läsförståelse. Pedagogiska tjänstehunden 

öppnar upp för samtal och utvecklar elevens språk. Det finns olika externa kompensatoriska 

hjälpmedel som är motivationshöjande, och det vanligaste i dagens skolor är digitala verktyg. 

Tidigare forskning enligt Jacobson (2011) och Oates (i Thurfjell, 2017) menar att vi ännu inte 

har sett konsekvenserna av detta och att det saknas forskning inom området. Barn behöver 

också få möjlighet enligt Friesen (2013) att använda hela kroppen i lärandeprocessen. Vår 

studie visar att pedagogisk tjänstehund kan vara ett kompensatoriskt hjälpmedel. I mötet med 

pedagogisk tjänstehund sänks elevernas t.ex. stressnivå och de kan koncentrera sig bättre 

under lästräningsmomentet.  

 

6.3.1 Relevanta förutsättningar för ett framgångsrikt lärande 
Vi anser att ett gott samarbete med hemmet beträffande barnets språkliga interaktionsmönster 

är högst relevant för ett effektivt resultat. Hunden kan utgöra ett externt kompensatoriskt 

hjälpmedel i de familjer där föräldrar har svårt att uppfostra sina barn och agera som 

ansvarstagande vuxna i sina barns liv. Det kan t.ex. bero sjukdom, skilsmässor, bristande 

engagemang och okunnighet om sociala koder, vilket försvårar barnets tillvaro i skolan, som 

innebär vissa normer och regler för att kunna förhålla sig till en grupp (Thornberg, 2013). Det 

kan även handla om ärftliga faktorer och sociala strukturer inom familjen t.ex. ofruktbara 

relationer med släkt, vänner och grannar, vilket kanske inte skapar en gynnsam miljö för 

barnet att utvecklas inom. Läroplanen framhåller skolans roll som komplement till hemmet i 

detta avseende: 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har 

en viktig roll. (Lgr, 11, s. 10). 

 

Enligt Bronfenbrenners ekologiska teori (i Imsen, 1992) påverkar mikrosystemets olika 

faktorer skolan, och tvärtom kan skolan även påverka faktorer i mikrosystemet. Har barnet 

förutom sociala begränsningar dessutom neuropsykiatriska problem eller inlärningssvårig-

heter och inte får rätt hjälp tidigt i skolan, kan detta få förödande konsekvenser, då det lätt 

skapas en ond cirkel och barnet kan i värsta fall utveckla en beteendeproblematik. Att utreda 

orsaker och behandla läs- och skrivsvårigheter är en komplex process och det krävs speciell  
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kompetens för att åstadkomma detta. Lärarbristen inom makrosystemet påverkar våra enskil-

da skolor och gör också att rektorer tvingas använda speciallärares/pedagogers kompetens till 

att istället täcka upp i ordinarie undervisning, vilket kan få konsekvenser, då eleverna inom 

mesosystemet inte får den undervisning som de har rätt till. Elever i behov av särskilt stöd får 

kanske inte rätt hjälp i tid och andra elever får kanske inte de utmaningar som krävs för att 

utvecklas. Pedagogisk tjänstehund kan ju även enligt informanterna göra skillnad med hjälp 

av boksamtal och reflektion, även för de elever som behöver extra utmaningar.  

 

Elevhälsan har ett övergripande ansvar och en samordnande funktion gällande elevers rätt till 

anpassningar och olika åtgärder, enligt Skollagen:  

 

Elevhälsan ska främst vara förbyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.  

Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (Skollagen kapitel 2, 

25§).  

 

I den här studien ser vi att pedagogisk tjänstehund ofta kommer in i ett senare skede, då 

eleven redan utvecklat dålig självkänsla och i värsta fall har en ond cirkel med beteende-

problematik skapats. Vi anser att detta är en mycket tidskrävande och mödosam process för 

skolan att bryta. Om eleven inte får hjälp i tid, så anser vi, att det drabbar inte bara den 

enskilda eleven, utan samtliga elevers lärmiljö riskerar att försämras, vilket i sin tur påverkar 

elevgruppens resultat.  

 

Kostnader och okunskap är också elementära faktorer som våra informanter tog upp. Vi 

upplever tyvärr att det förekommer kortsiktiga lösningar i kommunal verksamhet, som i 

stället blir dyrare för samhället i slutändan och dessutom skapar mycket lidande och i värsta 

fall utanförskap för enskilda elever. 

 

 

6.4 Vikten av en välorganiserad pedagogisk 
tjänstehundsverksamhet 
Informanterna vittnar om betydelsen av att ha lyhörda och engagerade rektorer och att före-

komma eventuella problem genom att informera kollegor, föräldrar och tjänstemän inom 

förvaltning och förtroendevalda på politikernivå. Det är även en förutsättning att organise-

ringen på skolan sker enligt Astma- och Allergiförbundets föreskrifter (2015). Några 
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informanter tar även upp att elever hamnar "mellan stolarna" och att ingen vill ta ansvar för 

dem, varken på den enskilda skolan eller på kommunnivå.  

 

Studien belyser vikten av samarbete mellan rektor, lärare och föräldrar, ett långsiktigt arbete 

som enligt Nilholm (2007) skapar gynnsamma relationer för elevens lärande. Flera av våra 

informanter beskriver att pedagogisk tjänstehund gör skillnad utifrån ett relationellt perspek-

tiv, då barnet även får träna sociala koder och empatisk förmåga.  

 

Det ska inte enligt skollagen vara någon skillnad var i landet du bor, utan utbildningen ska 

vara likvärdig och främja elevernas kunskapsutveckling utifrån tidigare erfarenhet, bakgrund, 

kunskaper och språk (Lgr, 11). 

 

Vi har i vår studie sett att arbetet med pedagogiskt tjänstehundsteam är vanligare i vissa kom-

muner, de har kommit betydligt längre i t.ex. Falkenberg och i Skåne. Vi tror att ett sannolikt 

samband kan vara att vårdhundskolan ligger i Brösarp i Skåne. Det finns alltså fler ambassa-

dörer som kan informera människor i det området. 

 

Anställda speciallärare eller egna företagare som utför uppdrag åt kommunen kan ibland få 

svårigheter att påverka utformningen av undervisningen, eftersom beslut ofta enligt 

Bronfenbrenners teori (i Imsen, 1992) tas på makronivå (kommun och riksdag) beträffande 

verksamheter. Flera av våra informanter beskriver den okunskap som finns här. Lärare står 

inför många dilemman, yrket upplever vi som mycket komplext med flera faktorer att förhålla 

sig till, som dels beror på elevens hemförhållanden (mikronivå) dels på politikers och tjänste-

mäns förhållningssätt och beslut (makronivå).  

 

En fördel för skolan att ha legitimerade speciallärare är att det skapar en trygghet bakom 

beslut för skolledningen beträffande forskningsbaserade stödinsatser. Speciallärare utgår alltid 

från rådande styrdokument som de är väl förtrogna med. Utredningar, anpassningar och inter-

ventioner är grundade utifrån vetenskapliga perspektiv och inte "allmänt tyckande". Tack vare 

vår profession har vi alltså större mandat att organisera och utföra insatser utifrån ett mer 

vetenskapligt sätt, vilket vi ser som en styrka och en möjlighet att påverka i mötet med t.ex. 

politiker och skolledning inom makrosystemet.   
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7. Slutsatser och framtida forskning 
Pedagogisk tjänstehund anser vi kan vara ett möjligt externt kompensatoriskt verktyg (se figur 

1) som kan användas i vår profession för att i första hand skapa läslust och för att åstadkom-

ma ett bättre läsflyt. Resultat från vår studie är att pedagogisk tjänstehund kan ha en före-

byggande effekt om den sätts in tidigt, redan i förskoleklass, för elever som annars riskerar att 

hamna i en negativ spiral och utveckla en dålig självkänsla. I början av läsutvecklingen 

behöver dock eleverna först träna fonem, vilket kan vara en hårdnackad process för vissa 

elever, och då kan pedagogisk tjänstehund vara ett hjälpmedel för att skapa motivation. När 

barnet fått en högre läshastighet är det lämpligt att undervisa i läsförståelsestrategier, då 

läraren t.ex. ställer reflekterande frågor om innehållet. 

En insikt från vår studie är att utredning och kartläggning, för att ta reda på exakt vad eleven 

behöver hjälp med, är en förutsättning för ett lyckat resultat i elevens läsutveckling. I vårt 

arbete krävs det att vi alltid är uppdaterade på olika metoder och kompensatoriska hjälpmedel 

för att skapa förutsättningar för elever att uppnå kunskapskraven. Det behövs engagemang 

och kreativitet och det krävs mer forskning i olika sammanhang.  

Pedagogisk tjänstehund ser vi som ett externt kompenserande skolverktyg i interventioner, 

våra resultat i studien visar att pedagogisk tjänstehund kan vara en motivator i elevernas 

inlärning. Vi vill framförallt belysa vikten av skillnaden mellan aktivitet och intervention. Det 

är just arbetet med interventioner utifrån uppstyrda mål, som är den avgörande faktorn, för att 

i samband med utvärdering se förväntad effekt. Vår forskning hoppas vi kunna vara en hjälp 

på vägen till att fler verksamheter får tillgång till detta. Det finns många studier som visar att 

pedagogisk tjänstehund har en stressreducerande effekt och utgör en stor motivationskälla i 

elevernas lärande. Vi tänker att studier där man i en intervention observerar elever, från en 

första kartläggning till en sista utvärdering skulle vara ett intressant forskningsområde. Vi tror 

att om fler skolor i Sverige ges möjlighet att arbeta med pedagogisk tjänstehund i verksam-

heten, genererar det ett större empiriskt forskningsunderlag. Detta anser vi möjliggör framtida 

kvantitativ forskning, med syfte att kunna mäta effekten av pedagoghunden utifrån olika 

variabler, t.ex. avkodning och språkförståelse. Vi skulle önska att en attitydförändring sker i 

vårt svenska samhälle och i dess olika system för att öka användandet av pedagogisk tjänste-

hundsverksamhet. En förutsättning för detta tror vi är mer kunskap om de olika effekter, både 

nationellt och internationellt, som undervisning i samverkan med pedagogtjänsthund ger. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 

 
  
Missivbrev                    
Bästa Speciallärare/pedagog! 

Vår utbildning börjar närma sig slutet och under denna termin skriver vi ett självständigt 

arbete. Vi ska skriva ett examensarbete om hunden som pedagogiskt verktyg för ökad 

läsförmåga. För att möjliggöra ett empiriskt underlag behöver vi din hjälp. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur speciallärare/pedagogers erfarenheter ser ut 

beträffande den pedagogiska läshundens användningsområde och när den är aktuell för att 

utveckla läsning hos elever.  

Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med intervju som datainsamlingsmetod. Arbetet 

planeras utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär fullständig 

anonymitet. Insamlat material avidentifieras och kommer enbart användas i examensarbetet. 

Insamlad empiri förstörs efter avslutat arbete. Du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. 

När arbetet är godkänt kan vi, om du vill, skicka arbetet till dig och det kommer att publiceras 

på Linköpings bibliotek. 

Vår handledare heter Emilia Fägerstam, Universitetslektor vid Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande på Linköpings Universitet. 

Tack för din medverkan!   

Med vänlig hälsning,  

Anne Axelsson, 0705-167478, anne.axelsson@gmail.com 

Gunilla Olsson, 073-0538115, gunilla.hjalmarsgard@hotmail.com 

Emilia Fägerstam, emilia.fagerstam@liu.se 

  

Datum:                                        Underskrift informant: 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Intervjuguide 

Personlig bakgrund 

- Namn 

- Ålder 

- Utbildning 

- Verksamma år som hundförare 

- Har du även ett annat yrke 

- Eget djurintresse 

  

1. Kan du berätta för mig om några situationer då du valt att använda pedagogisk tjänstehund 

i arbetet? 

  

2. Vad är det hos eleven eller i undervisningssituationen som gör att du föreslår att ta hjälp 

av hunden som pedagogiskt verktyg? 

  

3. a. Vad innebär läsning för dig?                                                               

3. b. Läsning innebär enligt forskning och formeln The Simple View of reading; 

Läsning=Avkodning x Språkförståelse x Motivation. 

 

 – Hur tänker du kring detta?  

 – När anser du att hunden är användbar utifrån denna formel?  

  

4. Finns det några hinder med arbetet som kan uppstå i samband med djurassisterad 

pedagogik? (t.ex. allergier, fobier, lokaler och kostnad)   

 

5. Kan du beskriva hur du använder hunden som pedagogiskt verktyg i samband med läsning? 

 

6. Vad finns det för vinster med pedagogisk läshund? 

 

7. a. Vad upplever du att det finns för effekter utifrån sambandet läsning och 

motivation/språkförståelse/avkodning? 

 

7. b. Studier har visat att hunden ger resultat beträffande motivation och läslust, men också att 

avkodningen inte påverkas. Vad är din erfarenhet?  

 

8. Hur upplever du att eleven förändras beträffande kommunikation och delaktighet under den 

hundassisterade pedagogiken? 

 

9. På vilket sätt påverkar lektionen med hunden elevens fortsatta skoldag?  

  

10. Är det något ytterligare/annat du vill tillägga/berätta?  
  
  


