
 

 

 

 

 

 

Fyrbenta läsambassadörer 

Läshundsverksamhet i finlandssvensk skolkontext  

 

 

 

 

 

 

 

Emma Gäddnäs 

  

 

Magisteravhandling i specialpedagogik 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Åbo Akademi 

Vasa, 2021 

 



 

 

Abstrakt  

 

Författare       

Emma Gäddnäs 

                                                    Årtal 

                                                    2021 

Titel 

Fyrbenta läsambassadörer. Läshundsverksamhet i finlandssvensk skolkontext. 

Opublicerad avhandling i specialpedagogik för pedagogie magistersexamen. 

Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

                                                Sidantal 

42 

Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) är syftet med 

litteraturundervisningen att väcka elevers läslust, men samtidigt visar PIRLS- och PISA 

undersökningar att elevers läslust minskar. Baserat på att syftet med litteraturundervisningen tycks 

vara utmanande att uppnå, vill jag med denna studie utreda huruvida läshundar kan främja elevers 

läslust och relation till läsning samt undersöka hur läshundsverksamhet ser ut i finlandssvensk 

skolkontext. Tanken med denna avhandling är att synliggöra läshundsverksamhet i Svenskfinland i 

hopp om att hjälpa finlandssvenska skolor att hitta ett sätt att främja elevers läslust och relation till 

läsning. 

Syftet med denna avhandling är att ur ett skolpersonal- och läshundsförarperspektiv undersöka 

huruvida och på vilket sätt finlandssvenska grundskoleelever gynnas av att läsa för läshundar. Baserat 

på detta syfte formulerades tre forskningsfrågor: 

1. Hur genomförs läshundsverksamhet i finlandssvensk skolkontext? 

 

2. Hur beskriver informanterna att elevers läslust och relation till läsning kan främjas genom 

läshundsverksamhet? 

 

3. Vilka utmaningar finns det med att inkludera läshundar i skolor? 

 

Avhandlingens metod är kvalitativ och som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer 

använts. Studiens empiri utgörs av fem informanters svar, där tre informanter benämns skolpersonal 

och två som utbildade läshundsförare. Intervjuerna baseras på intervjuguidens tre teman organisering 

av läshundsverksamhet, läslust och användning av läshundar. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades genom traditionell innehållsanalys.  

 

Resultatet för den första forskningsfrågan utgörs av tre kategorier som beskriver hur 

läshundsverksamheten genomförs. Resultaten visar att en examen inom läshundsverksamhet krävs för 

att få utöva verksamheten, att verksamheten kräver planering och organisering, och att deltagande i 

läshundsverksamhet främst riktas till elever i åk 1–2 och till elever med bristande läslust. Den andra 

forskningsfrågan utgörs av resultat som belyser de olika faktorerna som begränsar elevers läslust samt 

resultat som visar att läshunden gör läsningen mer behaglig och att läshundsverksamhet höjer elevers 

lust att läsa. Resultaten gällande den sista forskningsfrågan visar att utmaningarna med att inkludera 

läshundar i skolor utgörs av allergier, rädslor och kulturella aspekter. 

 

Sökord Läshundsverksamhet, läshundar, läslust, relation till läsning, bristande läslust, läshundsförare, 

Svenskfinland, finlandssvensk skolkontext, grundskola, skolpersonal 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrund och problemformulering, studiens syfte 

och avgränsningar samt disposition. 

1.1 Bakgrund  

Många finländska barn och unga kämpar med sin läsning och upplever att läsning är 

krävande, svårt och tråkigt, vilket kan resultera i att deras lust att läsa minskar (Ikonen 

m.fl., 2015). Resultaten från PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) undersökningen från år 2011 visar att finländska tioåringar presterar bra inom 

läsfärdighet men att deras motivation att läsa däremot är låg; en fjärdedel av 

tioåringarna tycker inte om att läsa (Kupari m.fl., 2012).  

Utbildningsstyrelsen (2014) nämner att syftet med litteraturundervisningen i 

grundskolan är att väcka elevers läslust, men baserat på att Ikonen m.fl. (2015) menar 

att många elever saknar motivation att läsa, tyder det på att skolan i viss mån 

misslyckas med att väcka elevers läslust. Ett sätt att försöka väcka läslusten hos elever 

är genom att använda läshundar i skolorna.  

Läsprogrammet Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D) som använder sig av 

läshundar för att främja barns förmåga och vilja att läsa, har framställt en rapport över 

hur elevers läsning har påverkats av att de har fått läsa för läshundar (McKinney, 

2015). Rapporten kallas Tales of Joy R.E.A.D Program och gjordes under åren 2014–

2015. Resultaten från rapporten visar att elevers intresse för läsning har ökat, att deras 

kunskaper inom läsning och kommunikation har förbättrats samt att en del elever även 

har blivit mindre blyga. Dessa resultat menar McKinney (2015) kan bero bland annat 

på att läshundar lyssnar tålmodigt och fungerar som en motiverande faktor för elever 

även då läsningen upplevs som svår. 

Flera undersökningar visar på positiva effekter av att låta elever läsa i närvaron av 

läshundar (Fung, 2017; Le Roux m.fl, 2014). Le Roux m.fl. (2014) kom med sin 

forskning fram till att om elever fick läsa för läshundar upplevde de läsning som ett 

nöje samt fick bättre självförtroende som läsare. Även Fung (2017) kom fram till 
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liknande resultat; de elever som fick ta del av läshundsverksamhet verkade få en bättre 

relation till högläsning samt hade större intresse att delta i klassrumsaktiviteter. 

Wigfield m.fl. (2016) belyser problemet med att barns läslust minskar ju äldre de blir. 

Detta resulterar i att barn läser allt mindre och får en sämre relation till läsning. För att 

hjälpa elever att öka sitt intresse för läsning har därför läshundsverksamhet blivit mer 

populärt, vilket även syns i Finland (Kennelliitto, 2016; Wigfield m.fl., 2016). Även 

bland äldre studeranden används läshundsverksamhet fastän syftet inte nödvändigtvis 

är att främja läslusten såsom hos yngre elever. Vid Jyväskyläs universitet används 

sedan år 2018 läshundar i olika språk- och kommunikationskurser för att stödja 

studerandenas välmående och för att upprätthålla deras studieförmåga (Taalas, 2019). 

Baserat på att syftet med litteraturundervisningen tycks vara utmanande att uppnå, vill 

jag med denna studie utreda huruvida läshundar kan främja elevers läslust och relation 

till läsning samt undersöka hur läshundsverksamhet ser ut i finlandssvensk 

skolkontext. Tanken med denna avhandling är att synliggöra läshundsverksamhet i 

Svenskfinland i hopp om att hjälpa finlandssvenska skolor att hitta ett sätt att främja 

elevers läslust och relation till läsning på. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna avhandling är att ur ett skolpersonal- och läshundsförarperspektiv 

undersöka huruvida och på vilket sätt finlandssvenska grundskoleelever gynnas av att 

läsa för läshundar. Studiens empiri baseras på intervjuer med utbildade läshundsförare 

och skolpersonal som har erfarenhet av eller utbildning inom läshundsverksamhet. 

Alla informanter är finlandssvenska och har koppling till finlandssvensk skolkontext, 

eftersom fokus i denna avhandling ligger på läshundsverksamhet i den finlandssvenska 

skolkontexten.  

1.3 Disposition 

Avhandlingen inleds med att lyfta fram temat hundar i arbete med människor. I det 

kapitlet uppmärksammas de olika djurassisterade arbetssätten och hälsofördelarna 

med att umgås med hundar, olika utmaningar med att använda djurassisterad 

verksamhet samt fördelarna med att inkludera hundar i skolsammanhang. I följande 

kapitel belyses den nationella läshundsverksamheten och olika 
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kvalitetsrekommendationer för hur organisering av läshundsverksamhet bör gå till i 

praktiken. Det sista kapitlet i den teoretiska referensramen fokuserar på hur läshundar 

kan väcka barns läslust. I samma kapitel uppmärksammas även ämnen som barns 

läslust, brist på läslust hos elever och slutligen hur läshundar främjar elevers relation 

till läsning.  

Den teoretiska referensramen följs av metodkapitlet, där det redogörs för syfte och 

forskningsfrågor, metod och genomförande. Metodkapitlet följs sedan av 

resultatkapitlet, där resultaten från studien lyfts fram. Slutligen diskuteras resultaten 

och avhandlingens metod.  
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2 Hundar i arbetet med människor 

I detta kapitel presenteras de vanligaste djurassisterade arbetssätten som används i 

arbetet med människor. Motiven till varför det har blivit mer populärt att använda 

hundar i arbetet med människor uppmärksammas, och i slutet av kapitlet lyfts även 

utmaningar med djurassisterade arbetssätt fram för att få en mer realistisk och bred 

bild av verksamheten.    

2.1 Djurassisterade arbetssätt  

Enligt Pet Partners (2019) finns det flera olika verksamhetsformer som använder djur 

i arbetet med människor. Djurassisterad intervention (på engelska Animal-Assisted 

Interventions) fungerar som ett paraplybegrepp och syftar på en målinriktad och 

strukturerad intervention där djur används inom vården, i skolor, eller vid olika slags 

terapier. Till djurassisterad intervention hör djurassisterad aktivitet, terapi och 

pedagogik.   

Kirnan m.fl. (2016) nämner att djurassisterad aktivitet (på engelska Animal-Assisted 

Activity), djurassisterad terapi (på engelska Animal-Assisted Therapy) och 

djurassisterad pedagogik (Animal-Assisted Education) är de vanligaste 

verksamhetsformerna då det gäller inkludering av hundar i arbetet med människor. 

Den djurassisterade aktiviteten beskrivs av Pet Partners (2019) som en möjlighet till 

motivation, utbildning och ökad livskvalitet hos individen och det är ofta volontärer 

som arbetar med det. Djurassisterad terapi däremot fungerar mer som en målinriktad 

intervention där djuret aktivt används för att uppnå ett visst mål (Kirnan m.fl. 2016). 

Här dokumenteras och utvärderas varje klients framsteg för att på bästa sätt kunna följa 

med terapin. Djurassisterad terapi används för att förbättra människans fysiska, 

emotionella, sociala och kognitiva funktioner och uppnås genom att inkludera djuret i 

exempelvis fysio-, ergo- eller talterapi.  

Pet Partners (2019) lyfter fram att den djurassisterade pedagogiken å sin sida är alltid 

planerad och strukturerad och används för att försöka nå olika mål tillsammans med 

barnet. Den ansvariga verksamhetsutövaren bör ha en examen inom både pedagogik 

och djurassisterad verksamhet. Inom den djurassisterade pedagogiken ligger fokus på 
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samhälleliga och akademiska färdigheter samt kognitiva förmågor i stil med läsning 

och skrivning. 

Denna avhandling rör sig i fältet djurassisterad pedagogik eftersom fokus ligger på att 

belysa läshundsverksamhet i den finlandssvenska skolkontexten.  

2.2 Hundar som hälsofrämjare 

Under 2000-talet har det skett en stor ökning av djurassisterad verksamhet (Rousseau 

& Tardif-Williams, 2019). Det har blivit allt vanligare att inkludera djur i arbetet med 

människor eftersom det har visat sig gynna den socioemotionella, fysiska, psykiska 

och akademiska utvecklingen hos människan (Rousseau & Tardif-Williams, 2019).  

Kirnan m.fl. (2016) menar att orsaken till att det har blivit vanligare med djurassisterad 

verksamhet där hundar används, beror på att en hunds närvaro tar bort fokus från de 

negativa känslor en människa kan uppleva i samband med smärta, stress, 

ensamhetskänslor eller oro. Även barn som har svårt att interagera och kommunicera 

har visat sig gynnas av att få hjälp av en terapihund, eftersom barnet kan interagera 

med terapihunden utan att behöva kommunicera verbalt. Forskning tyder på att om 

barnet först lär sig att interagera med hunden, kan det sedan ha lättare att knyta an till 

människor. 

Kirnan m.fl. (2016) konstaterar vidare att forskare har upptäckt att genom att inkludera 

hundar i undervisningen kan elever med intellektuella funktionsnedsättningar visa 

bättre verbalt och ickeverbalt beteende samt utveckla en bättre social lyhördhet. I en 

studie gjord av Rud och Beck (2000), där de undersökte 428 lärares upplevelser av 

skolhundar, framkom det att lärarna såg på hundarna som något mer än bara en del av 

atmosfären. Lärarna märkte att hundarna först och främst kunde bidra till att göra 

undervisningen roligare och mer begripbar genom att vara med och exempelvis 

påverka vad eleverna skulle rita eller skriva. Dessutom bidrog hundarna till att höja 

elevernas emotionella välbefinnande och till att höja den allmänna trivseln i klassen 

(Rud & Beck, 2000). Linder m.fl. (2017) undersökte även de hur terapihundar kan 

främja elevers välbefinnande. Deras forskning visade att då barn interagerar med 

hundar minskar barnens ångest och obehag i stressande situationer. Detta beror på att 

hundars villkorslösa acceptans kan få barnets autonomi och självkänsla att öka, vilket 

kan gynna elevers skolgång.  
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2.3 Fördelar med att använda hundar i skolkontext  

Som tidigare har nämnts påverkar djur vårt välbefinnande på ett både emotionellt, 

fysiskt och socialt plan.  Anderson och Olson (2015) undersökte vikten av att inkludera 

hundar i klasser där det fanns elever med grava socioemotionella svårigheter. De sex 

elever som deltog i studien var i åldern sex till elva år. Det som var kännetecknande 

för alla elever var att de hade svårigheter med att hantera känslor och de hade diagnoser 

som ADD (Attention Deficit Disorder), ODD (Oppositional Defiant Disorder), ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och Asperger. Eleverna kunde få svåra 

verbala eller fysiska utbrott i klassen där både eleven själv och andra klasskamrater 

kunde fara illa.   

Dessa sex elever fick bland annat umgås var och en med hunden varje dag i 30 minuter 

under en åtta veckors lång period. De fick läsa för, interagera med och leka med 

hunden samt lära sig hur man respekterar hunden och hur man använder hunden för 

att socialisera sig med andra. Resultaten från studien visar att eleverna upplevde 

positiva emotionella fördelar med att få umgås med hunden (Anderson & Olson, 

2015). De utvecklade en speciell relation till hunden och lärde sig hur de kunde hantera 

sina känslor på ett bättre sätt. Fler av eleverna använde hunden som ett verktyg för att 

kunna ta avstånd från sin ilska och lärde sig även hur de kunde lösa emotionella 

svårigheter. Enligt Anderson och Olson (2015) fick många elever även en bättre 

självuppfattning samt en större förståelse för vad det var som utlöste deras starka 

känslor. Tack vare att de fick spendera tid med hunden blev deras skolgång därmed 

även lite lättare.  

Även Grajfoner m.fl (2017) forskade i hur terapihundar kan påverka individers 

välbefinnande. I deras studie deltog istället för barn universitetsstuderanden. Forskarna 

undersökte hundens påverkan på universitetsstuderandes välmående genom att låta 

dem umgås med antingen både hunden och hundföraren, endast hundföraren eller 

endast hunden. Resultaten visar att stressnivåerna sjönk och både humör och 

välbefinnande ökade hos de som fick umgås med endast hunden. Hos de studerande 

som fick umgås med hundföraren och hunden var resultaten däremot inte lika höga, 

men de var ändå högre än hos de som endast fick umgås med hundföraren. 

Hundförarens närvaro tycktes alltså sänka på den positiva påverkan som hunden gav. 
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Dessa undersökningsresultat tyder på att även en kort stund på 20 minuter tillsammans 

med en hund kan vara ett effektivt sätt att höja studerandes välmående.  

Forskningar visar alltså att det är lönsamt att använda hundar i skolkontext, oberoende 

av åldern på elever och studeranden (Grajfoner m.fl.,2017). Att få umgås med hundar 

hjälper en att slappna av och får en att känna sig mindre stressad. Hundar kan även lära 

en att interagera med andra människor och hjälpa en att få ökad förståelse för sina 

känslor (Anderson och Olson, 2015).  

2.4 Utmaningar med hundassisterad verksamhet 

Med hundassisterad verksamhet menas sådan verksamhet där hunden används i arbetet 

med människor (Friesen, 2010). Med denna typ av verksamhet finns det alltid vissa 

utmaningar som måste uppmärksammas. En utmaning är djuret i sig.  Hundar agerar 

utgående från sina instinkter och inte alltid som människor önskar och hoppas. Friesen 

(2010) påpekar att för att kunna använda hundar inom djurassisterad verksamhet och 

för att kunna garantera säkerhet och välmående hos både hunden och människan, 

behöver flera aspekter tas i beaktande. 

Hundallergi är en av utmaningarna med att ordna hundassisterad verksamhet. 

Allergiska personer kan till viss del delta i verksamheten, speciellt om verksamheten 

ordnas utomhus (Friesen, 2010). I de fall där verksamheten ordnas inomhus har 

allergiker större chans att delta ifall hunden är av allergivänlig ras, om hunden har 

blivit tvättad med schampo innan besöket och den allergiska personen själv är noga 

med sin handhygien.  

Kulturella aspekter och försiktighetsåtgärder är även faktorer som bör tas i beaktande 

(Friesen, 2010). För att kunna inkludera hundar i arbetet med människor, behöver de 

som deltar i verksamheten vara medvetna om vad som är acceptabelt agerande mot 

hunden. I vissa kulturer anses hundar vara orena och därför kan vissa elever avrådas 

av vuxna att delta i verksamheten. För att förhindra eventuella hundbett eller andra 

hotfulla situationer som kan uppstå, bör deltagarna vara medvetna om vilka regler det 

är som gäller. Hundbett är olyckor som speciellt kan uppkomma i arbetet med barn. 

Därför är det viktigt att redan innan verksamheten inleds, lära deltagarna hur hundar 

kommunicerar och hur deltagarna själva ska bete sig mot hunden. Om dessa 
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förebyggande åtgärder tas i beaktande, minskar risken för att hunden ska känna sig 

hotad och därmed kan utåtagerande beteende hos hunden förhindras.  

Friesen (2010) lyfter även fram att då det kommer till hundassisterad verksamhet är 

det alltid hundägaren som ansvarar för hunden. Hundägaren måste konstant läsa av 

och iaktta sin hunds signaler för att kunna upprätthålla en trygg miljö för både hunden 

och deltagarna. Hunden måste alltid ha tillgång till vatten och en trygg plats som den 

kan gå till för att få lugn och ro då den behöver det. Utan pauser kan hunden lätt 

uppleva för mycket stress, vilket kan försätta deltagarna i fara om hunden attackerar 

på grund av att dess behov inte har tagits i beaktande. Om hunden inte är bekväm med 

situationen och inte själv upplever att det är roligt att arbeta, kommer hunden inte göra 

som den blir ombedd att göra. Då bör sessionen avbrytas för att säkerställa både 

hundens och deltagarnas välmående.  

Även Kennelliitto (2016) nämner att det är hunden som avgör ifall 

läshundsverksamheten blir av eller inte. Hunden får aldrig tvingas att ta kontakt med 

de personer som har kommit för att läsa för hunden och det kan hända att i vissa fall 

vill hunden inte umgås med personerna. I sådana fall måste läshundsföraren (alltså en 

person som avlagt examen inom läshundsverksamhet och arbetar tillsammans med 

hunden) acceptera och respektera hundens val, förklara situationen för de personer som 

var tänkta att läsa för hunden och avsluta sessionen.   
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3 Nationell läshundsverksamhet 

Detta kapitel redogör för hur läshundsverksamheten i Finland är uppbyggd och hur 

läshundsverksamhet kan ordnas. Informationen är baserad på Kennelklubbens 

riktlinjer eftersom den är en av organisationerna i Finland som utbildar läshundar.  

3.1 Kvalitetsrekommendationer för läshundsverksamhet och 

organisering av läshundsverksamhet 

Kennelliitto (på svenska Kennelklubben) har tillsammans med biblioteken Mikkelin 

kaupunginkirjasto och Etelä-Savon maakuntakirjasto tagit fram en 

kvalitetsrekommendation för bibliotek som använder sig av läshundsverksamhet 

(Kennelliitto, 2016). Kvalitetsrekommendationen fungerar som ett redskap för de 

bibliotek som ännu inte använder sig av läshundsverksamhet men som är intresserade 

av att börja. Dessa rekommendationer lämpar sig även för skolor. Eftersom 

läshundsverksamhet stöder läsförmågan och främjar läsandet är det passande att ordna 

verksamheten i både bibliotek och skolor. 

I kvalitetsrekommendationen lyfts det fram olika krav gällande utbildandet av 

läshundar via Kennelliitto. Enligt Kennelliitto (2016) bör hunden vara äldre än två år, 

vara mänskovänlig, vara grundfrisk och lämpa sig för läshundsverksamhet. Orsaken 

till att hunden bör vara grundfrisk är för att smärta eller sjukdomar kan påverka 

hundens beteende negativt. Motiveringen till att hunden bör vara över två år baseras 

på att hundar vid den åldern oftast är psykiskt och fysiskt färdigutvecklade. Aggressiva 

hundar eller hundar som har upplevt traumatiska händelser antas inte till 

läshundsutbildningen eftersom hunden måste ha ett stabilt lynne. Förutom 

ovannämnda krav, bör hunden även ha erfarenhet av olika situationer, människor och 

platser och den måste kunna vara lugn även bland främmande människor och andra 

hundar. Hala golvytor, annorlunda dofter eller plötsliga ljud och rörelser ska inte få 

påverka hunden negativt.  

Förutom kraven som ställs på hunden, måste även läshundsföraren uppfylla följande 

krav (Kennelliitto, 2016). Läshundsföraren måste vara myndig och medlem i 

Kennelklubben. Dessutom ska läshundsföraren förbinda sig till att avlägga 

Kennelklubbens läshundskurs samt att följa och agera enligt verksamhetens regler och 
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principer. Efter att läshundsteamet, alltså den person som äger och arbetar med 

läshunden har avlagt examen inom läshundsverksamhet via Kennelliitto, har de rätt att 

tillämpa verksamheten i praktiken (Finska Terapihundskolan, 2018; Kennelliitto, 

2016). I kvalitetsrekommendationen uppmärksammas bland annat att tids-, renlighets- 

och försäkringsaspekter bör följas vid tillämpning av verksamheten (Kennelliitto, 

2016). Vid organisering av läshundsverksamhet ska läshundsföraren på förhand 

kontakta biblioteket eller skolan för att hitta en lugn plats att läsa på och sedan utan 

hund bekanta sig med platsen. Då det blir aktuellt att inleda läshundsverksamheten 

måste hunden vara nytvättad, ren och frisk. Även försäkringarna bör vara i kraft ifall 

någon olycka skulle ske. De försäkringar som krävs är ansvars- och 

olycksfallsförsäkringar eftersom de försäkringarna ersätter persons- och 

föremålsskador samt eventuella vårdkostnader som kan uppstå.   

Kennelliitto (2016) nämner att själva läshundsträffarna bör organiseras som mest en 

gång per vecka, två timmar åt gången. På dessa två timmar är det tänkt att varje barn 

ska hinna läsa 15 minuter för hunden, vilket betyder att ungefär sex till åtta barn hinner 

läsa för hunden den dagen. Läshundsträffarna går ut på att läshunden, barnet och 

läshundsföraren vistas i det på förhand reserverade lugna utrymmet. Där får barnet läsa 

högt för hunden i lugn och ro och ibland kan även läshundsträffarna gå ut på att leka 

med språket mer än att läsa. 

Sammanfattningsvis kan nämnas att läshundsverksamheten baseras på en hel del krav 

och försiktighetsåtgärder. Detta är för att säkerställa både deltagares och läshundens 

säkerhet.  
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4 Att väcka läslusten med hjälp av läshundar 

Detta kapitel belyser läslust och undersöker vilka faktorer som främjar och begränsar 

elevers läslust. Kapitlet avslutas med att belysa hur läshundar kan främja elevers 

relation till läsning.  

4.1 Läslust  

Läslust innebär att en person har motivation att läsa (Andersson, 2015). Andersson 

(2015) definierar motivation att läsa som hur sannolikt det är att en person självmant 

väljer att läsa. Motivation kan i pedagogiska sammanhang och inom läsforskningen 

delas in i en yttre eller inre motivation. Den yttre motivationen syftar på att en person 

endast engagerar sig i läsningen på grund av att kraven kommer utifrån, av exempelvis 

en lärare, medan inre motivation betyder att personen är motiverad att läsa eftersom 

hon själv vill. Båda sorternas motivation främjar läsningen hos unga, men det har visat 

sig att de som endast har en yttre motivation till läsningen får mindre ut av att läsa. 

Andersson (2015) belyser även att i så kallade läsfrämjande sammanhang arbetar man 

med lustläsning, vilket innebär att läsningen ska ske av egen vilja eller för den egna 

tillfredsställelsens skull. Lustläsning förekommer i undervisningssammanhang och är 

inte det samma som fritidsläsning, alltså att man läser på sin lediga tid. Lustläsning 

innefattar både det att läsning har påbörjats på någon annan persons begäran, 

exempelvis lärarens, men att det sedan även fullföljs av elevens eget intresse. I 

lustläsning ryms det både ett syfte med läsningen, alltså elevens positiva läsupplevelse 

samt olika villkor under vilka läsningen sker, alltså att eleven läser frivilligt. 

Gambrell (2011) menar ett en engagerad läsare har en inre motivation att läsa och läser 

på grund av personliga mål eller orsaker samt är strategiska i sin läsning. Läsningen 

kan ske exempelvis då personen har extra tid över, vill få en stund av lugn och ro, eller 

vill fördjupa sig inom ett ämne. För att hålla ett barn motiverat att läsa krävs det arbete, 

och på grund av detta borde den inre motivationen att läsa lyftas fram mer i 

undervisningen.  

Linder m.fl. (2017) menar att en ökad läs- och skrivfärdighet hos elever kan resultera 

i förbättrade akademiska prestationer samt i en bättre attityd till skolan. För vissa barn 

är dock läsning och skrivning svårt och förknippat med negativa känslor och därför 
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behövs olika verktyg för att främja relationen till läsning. Ikonen m.fl. (2015) belyser 

att bibliotek har en viktig uppgift då det gäller att skapa och utveckla läslust hos barn. 

I biblioteken finns det tillgång till olika sorters läsmaterial, både e-böcker och vanliga 

böcker, olika tidskrifter och dokument. Som en följd av detta samarbetar ofta 

biblioteken med skolorna, och lärarna får tillsammans med eleverna besöka 

biblioteken för att ta del av deras verksamhet och låna böcker därifrån. I det treåriga 

programmet Läslust, som utfördes under år 2012–2015, framkom flera goda resultat 

som uppstod tack vare samarbetet mellan skolor, bibliotek och familjer (Lukukeskus, 

2015). Skol- och bibliotekspersonalen utvecklade tillsammans metoder som fick barn 

och unga att bli mer motiverade att läsa, vilket resulterade i ökad läsning samt större 

och förbättrad läsfärdighet hos eleverna. 

4.2 Bristande läslust 

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (hädanefter Glgu 

2014) framkommer det att eleverna i modersmålsundervisningen i årskurs 1 - 2 ska 

uppmuntras till att lyssna på barnlitteratur, själva få läsa litteratur och utveckla sitt 

läsintresse (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 107). I årskurs 3 - 6 ska eleverna uppmuntras 

till att aktivt använda bibliotekstjänster, själva hitta läsning som de finner intressant 

samt uppmuntras till att läsa på sin fritid. Syftet med litteraturundervisningen är enligt 

Glgu 2014 att väcka elevers läslust och därmed ska läsundervisningen differentieras 

så att den passar alla elever.  

Baserat på att syftet med litteraturundervisningen i grundskolan är att väcka elevers 

läslust, men Ikonen m.fl. (2015) belyser det faktum att många elever saknar motivation 

att läsa, tyder det på att skolan i viss mån misslyckas med att väcka elevers läslust. 

Ikonen m.fl. (2015) hänvisar till PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) -och PISA (Programme for International Students Assessment) - 

undersökningarna, som visar att finländska barn och ungdomar presterar bra inom 

läsfärdighet, men att motivationen att läsa däremot har minskat drastiskt. I PIRLS-

undersökningen där 45 länder deltog, visar resultaten att finländska tioåringar hade 

sådan brist på läsmotivation att Finland kom på nästsista plats i ordningen över länder 

vars elever var motiverade att läsa.  
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Även Gambrell (2011) hänvisar till en rapport om läsning och läslust gjord av PISA 

från år 2010. Rapporten undersöker läslusten hos elever från 64 olika länder och 

resultaten visar att 37% av de elever som deltog i studien inte läser för nöjes skull, 

vilket är mycket oroväckande. Gambrell (2011) hänvisar även till International 

Reading Assosiation (IRA) som år 2000 publicerade en artikel om hur viktigt det är 

att utveckla och upprätthålla motivationen att läsa. Orsaken till att vi bör upprätthålla 

motivationen att läsa beror på att om vi saknar motivation att läsa, kommer vi inte 

utvecklas som läsare vilket resulterar i att vi inte kommer lära oss nya ord och uttryck 

(Gambrell, 2011).  

Forskarna Wigfield m.fl. (2016) kom fram till att barns läslust minskar ju äldre de blir. 

I början av skolgången har elever överlag en positiv inställning till läsning eftersom 

de har en stark tro på sig själva och anser att de flesta skolaktiviteter är intressanta. 

Detta resulterar i att de är entusiastiska, optimistiska och värderar akademiska 

aktiviteter. Wigfield m.fl. (2016) nämner även att för flera elever är detta dock inget 

som håller i sig, utan vissa elever blir redan under grundutbildningen mindre positivt 

inställda till att läsa samt tycker att läsning blir allt tråkigare. En del av 

fjärdeklassisterna anser att texterna de läser är irrelevanta, svåra att förstå och att 

texterna överlag är tråkiga. Denna minskade läslust och sämre attityd till läsning beror 

enligt Wigfield m.fl. (2016) på att eleverna blir mer medvetna om konstruktiv kritik 

och inser att de inte är lika duktiga som sina medstuderanden, vilket kan resultera i att 

deras inre motivation och deras tro på deras läskompetens minskar.  

Andersson (2015) lyfter fram begreppet alliterata personer, alltså personer som kan 

läsa men som sällan eller aldrig läser. Orsaken till att det finns sådana personer tros 

bero på att skolan inte bryr sig om elevernas fritidsläsning utan mest fokuserar på att 

elevernas provresultat i läsning ska förbättras, vilket gör att själva meningsfullheten i 

att läsa försvinner. Andra orsaker varför personer kan sakna läslust, kan vara att 

personen kämpar med att läsa och därmed inte gör framsteg inom sin läsning (Klauda 

& Guthrie, 2014). Att kämpa med sin läsning innebär ofta att personen även saknar 

motivation eftersom det kan vara svårt att se att man utvecklas som läsare. Denna 

motivationsbrist kan resultera i att personen inte orkar försöka eller ens vill läsa. 
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4.3 Läshundar främjar elevers relation till läsning 

För att stödja och motivera elever med en komplicerad relation till läsning, menar 

Linder m.fl. (2017) att lärare och skolor behöver ha verktyg och kompetens gällande 

läsning. Förutom att skolor samarbetar med bibliotek, fungerar även läshundar som ett 

verktyg för att främja elevers relation till läsning (Linder m.fl., 2017). Detta beror 

bland annat på att eleverna kan söka stöd och tröst hos läshunden eftersom den inte 

kan döma barnet om det läser fel eller för långsamt. Fokuset försvinner alltså från 

barnet och därmed känner barnet mindre press på sitt sätt att läsa.  

Hall m.fl. (2016) lyfter fram att läshundar kan främja elevers relation till läsning på 

grund av flera faktorer. Då ett barn läser för en läshund, knyter an till och känner att 

det får stöd av hunden, kan barnets humör höjas, vilket i sin tur leder till en positiv 

association med läshunden. Tack vare att hunden bidrar till att minska barnets 

stressnivåer och ångest inför läsning, ökar barnets självförtroende, attityd, motivation 

och engagemang för läsning (Hall m.fl., 2016). 

Rousseau och Tardif-Williams (2019) undersökte huruvida läshundar kan göra det 

lättare för barn att läsa texter som de upplever som utmanande. I studien deltog 17 barn 

i åldern sex till åtta år samt deras föräldrar. Resultaten visar tydligt att i närvaron av 

en läshund ökar elevernas motivation och uthållighet för läsning av även svårare texter. 

Eleverna upplevde att de var mer intresserade av att läsa och de kände sig även mer 

kompetenta som läsare då de fick läsa i närvaron av en läshund, jämfört med då en 

hund inte var närvarande.  I studien framkom det även att barn läser betydligt längre 

tid då läshunden är närvarande, än då barnet läser utan en hunds sällskap (Rousseau & 

Tardif-Williams, 2019).  

Hall m.fl. (2016) menar att orsaken till att hundar hjälper till att motivera barn att läsa 

beror på att hunden får barnet att slappna av mer vilket gör att barnets blodtryck sänks. 

Detta kan hjälpa barnet att känna sig mer självsäkert på sin läsning. Speciellt hos elever 

med lässvårigheter kan en läshunds närvaro vara avgörande (Hall m.fl., 2016). 

Högläsningssituationer kan lätt skapa stress hos elever som inte behärskar läsning 

tillräckligt bra eftersom eleven vet att lärare och klasskamrater märker att eleven får 

kämpa med att läsa korrekt. Elever som kämpar med läsning kan uppleva 

psykosomatiska besvär i form av huvudvärk, rodnad och snabbare andning, vilket 

påverkar högläsningen negativt eftersom andningen är viktig vid högläsning (Hall 
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m.fl., 2016). Dessa fysiska besvär kan resultera i att högläsningen känns ännu mer 

ångestladdad. 

Kort sagt kan det konstateras att flera faktorer inverkar på elevers läslust och deras 

relation till läsning (Wigfield m.fl. 2016). Forskning visar att läshundverksamhet 

fungerar som ett läsfrämjande verktyg och genom att låta elever med bristande läslust 

eller med sämre relation till läsning få delta i läshundsverksamhet, ökar elevernas 

möjlighet att få en ökad läslust och en bättre relation till läsning (Linder m.fl. 2017).  
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5 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs först syfte och forskningsfrågor, som sedan följs av en 

beskrivning av den semistrukturerade intervjun som datainsamlingsmetod. Efter det 

presenteras urval, undersökningens genomförande och databearbetning. Kapitlet 

avslutas med att lyfta fram reliabilitet, validitet och de etiska aspekterna inom 

kvalitativ forskning.   

5.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att ur ett skolpersonals-och läshundsförarperspektiv 

undersöka huruvida och på vilket sätt finlandssvenska grundskoleelever gynnas av att 

läsa för läshundar. Forskningsfrågorna är följande: 

1. Hur genomförs läshundsverksamhet i finlandssvensk skolkontext? 

2. Hur beskriver informanterna att elevers läslust och relation till läsning kan 

främjas genom läshundsverksamhet? 

3. Vilka utmaningar finns det med att inkludera läshundar i skolor? 

5.2 Semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod 

Denna avhandling bygger på en kvalitativ forskning där semistrukturerad intervju har 

använts som datainsamlingsmetod. Genom kvalitativ forskning får forskaren en insikt 

i informanternas verklighet vilket möjliggör en djupare förståelse för ett visst fenomen 

(Dalen, 2007). Vid kvalitativ forskning används ofta intervjuer, vilket gör det möjligt 

för forskaren att bestyrka sina tolkningar och testa tillförlitligheten i informanternas 

svar (Kvale & Brinkmann, 2014).      

Semistrukturerad intervju är en intervjuform där samtalet riktas in på i förhand 

bestämda ämnen valda av intervjuaren (Dalen, 2007). I detta fall var ämnena som 

skulle undersökas organisering av läshundsverksamhet, läslust hos elever och att 

inkludera läshundar i skolor. Genom att strukturera intervjun säkerställer forskaren att 

de viktigaste ämnena besvaras (Holme & Solvang, 1997). Trost (2010) nämner att 

strukturering i forskningssammanhang kan betyda olika saker. Det kan syfta på att 

intervjun är högt strukturerad och därmed följer en uppbyggnad eller ett visst mönster. 
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Då är forskaren starkt medveten om vad hen vill veta och allt i intervjun behandlar just 

det området. Strukturering kan även handla om annat än frågor och svarsalternativ i 

intervjun och istället syfta mer på hela undersökningen överlag (Trost, 2010). Till 

denna avhandling har semistrukturerade intervjuer gjorts, vilket innebär att 

intervjufrågorna har varit öppna men att själva intervjun varit strukturerad och handlat 

om specifika ämnen som eftersträvats att få mer kunskap om. Fokus har legat på att 

undersöka läshundsverksamhet i den finlandssvenska skolkontexten. Detta gjordes för 

att få en djupare förståelse för hur verksamheten kan främja elevers läslust och relation 

till läsning. 

Till semistrukturerade intervjuer behövs en intervjuguide för att få svar på 

forskningsfrågorna eftersom denna typ av intervju är delvis strukturerad. 

Intervjuguiden ska innehålla centrala ämnen och frågor som omfattar forskningens 

område och bör bestå av tydliga frågor som är baserade på informanternas expertis och 

kunskap (Dalen, 2007). Baserat på vad informanterna svarar på intervjufrågorna ska 

intervjuaren vara beredd att under intervjun ändra ordningen i intervjuguiden så att 

följdfrågorna passar in på informanternas svar, eftersom följsamhet under intervjuer 

är av stor vikt (Trost, 2010). Genom att ställa ledande frågor, som intervjuguider kan 

bestå av, kan reliabiliteten stärkas eftersom ledande frågor kan testa tillförlitligheten i 

svaren som ges av informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014). Poängen är dock inte 

att ha ledande eller icke ledande frågor, utan avsikten är att se vad frågorna leder till; 

alltså ny, värdefull och pålitlig kunskap. 

Intervjuguiden i denna avhandling behandlar tre centrala teman; organisering av 

läshundsverksamhet, läslust och användning av läshundar (bilaga 2). Intervjuguiden 

inleds med temat organisering av läshundsverksamhet. I det temat undersöks hur 

läshundsträffar organiseras och genomförs i praktiken. Temat läslust fokuserar på 

vilka faktorer det är som begränsar eller främjar elevers läslust samt hur läslust 

definieras. Den sista delen av intervjuguiden lyfter fram temat fördelar och utmaningar 

med läshundsverksamhet samt elevers eventuellt förändrade attityder till läsningen. 

Intervjuguiden baseras på dessa teman för att ge svar på hur läshundsverksamhet i 

Finlandssvensk skolkontext kan främja elevers läslust och relation till läsning.  
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5.3 Urval och avgränsningar  

Kraven för att kunna använda informanternas svar i denna studie var att informanterna 

arbetade i skolor i Svenskfinland, att de antingen via sitt arbete i skolan hade kommit 

i kontakt med läshundsverksamhet, eller att informanterna själva hade utbildat sig till 

läshundsförare. Även erfarenhet av samt kunskap om grundskoleelevers läslust var 

nödvändigt eftersom intervjuguiden innehöll frågor om läslust.  

Ursprungligen var tanken att avhandlingen skulle fokusera på läshundsverksamhet ur 

ett elevperspektiv och att både intervju och observation skulle fungera som 

datainsamlingsmetoder, men på grund av COVID-19 ställdes all läshundsverksamhet 

in under den tidpunkt som intervjuerna skulle utföras. Därför beslöts det att 

observation som datainsamlingsmetod tas bort, och istället används endast intervjuer. 

Fokuset övergick även från ett elevperspektiv till ett läshundsförar- och 

skolpersonalsperspektiv för att undersöka deras erfarenhet av läshundsverksamhet i 

finlandssvenska skolor samt deras erfarenhet av och upplevda bild av hur läslusten och 

relationen till läsning ser ut hos finlandssvenska grundskoleelever. 

Allt som allt kontaktades tolv personer till denna studie. Dessa personer hittades via 

olika organisationer som utbildar läshundsförare och via olika skolor där läshundar 

används eller har använts i undervisningen. Av dessa tolv personer blev det slutligen 

sju personer som intervjuades eftersom fem av de tolv personerna inte uppfyllde 

kriterierna för studien. Av dessa sju intervjuer kunde i slutändan endast fem av dessa 

användas, eftersom det under en intervju framkom att informantens erfarenhet inte var 

relevant för studien samt eftersom det på grund av tekniska problem resulterade i att 

en annan intervju raderades. Av de fem informanterna vars svar användes till studien, 

hade två informanter utbildat sig till läshundsförare. De resterande tre informanterna 

var utbildade lärare av olika slag, men för att säkerställa informanternas anonymitet 

benämns de endast som skolpersonal eftersom det annars finns risk för igenkänning. 

De som benämns som skolpersonal har förutom kunskap och erfarenhet av läslust hos 

elever, även erfarenhet av läshundsverksamhet.  

5.4 Undersökningens genomförande  

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två olika typer av intervjuer; respondent-

och informantintervjuer. Denna avhandling baseras på informantintervjuer, vilket 
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innebär att de intervjuade personerna står utanför det fenomen som undersöks, men 

trots det har mycket att berätta om fenomenet (Holme & Solvang, 1997). I detta fall 

utgörs informantintervjuerna av vuxna personer som arbetar i finlandssvensk skolmiljö 

samt har erfarenhet av elevers läslust och/eller läshundsverksamhet. Att detta 

intervjusätt användes beror på att det inte var möjligt att intervjua eleverna själva om 

deras upplevelse av läshundsverksamhet och hur verksamheten påverkat deras relation 

till läsning då COVID-19 orsakade en tillfällig paus i läshundsverksamheten. Skulle 

denna avhandling ha utgått från elevers upplevelser skulle avhandlingen ha baserats 

på så kallade respondentintervjuer, eftersom sådana intervjuer utgörs av personer som 

själva är delaktiga i fenomenet som undersöks (Holme & Solvang, 1997).  

För att kunna genomföra undersökningen behövde jag hitta informanter. Jag 

kontaktade via mail olika organisationer som utbildar läshundsförare och flera skolor 

och bibliotek där jag hört eller läst att läshundar har använts. Av dem fick jag 

kontaktuppgifter till personer som kunde tänkas besitta sådan kunskap och erfarenhet 

som krävdes för att passa som informant till denna studie. Till en organisation och en 

skola lämnade jag mina kontaktuppgifter så att de kunde vidarebefordra uppgifterna åt 

personer som kunde tänkas vara intresserade av att ställa upp på intervju. Åt de som 

sedan själva tog kontakt med mig förklarade jag hurudan undersökning det gällde och 

vad det var för typ av informanter jag sökte. Ifall personen stämde in på mina krav och 

personen var intresserad av att ställa upp på intervju, bokades det in en intervjutid. I 

huvudsak kontaktades personerna via mail där syftet med studien och 

undersökningsmetoden förklarades. Vissa personer kontaktades via telefon eftersom 

de endast uppgivit sina telefonnummer.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades det ut en samtyckesblankett (bilaga 1) via 

mail åt varje informant för att göra dem medvetna om vad de har för rättigheter då de 

intervjuas samt vad som sker med deras svar efter att intervjun är gjord. Om de 

godkände det som stod i samtyckesblanketten och gick med på att delta i intervjun, 

ombads de att svara ”jag godkänner” via mail. Intervjuerna genomfördes sedan 

antingen via telefon eller Zoom beroende på vad som passade informanterna bäst. 

Intervjuerna bandades in och samtidigt som intervjuerna pågick förde jag 

anteckningar. Efter att intervjuerna hade genomförts, transkriberades och analyserades 

de. Efter att resultaten hade sammanställts, raderades intervjuerna och det inspelade 

materialet för att säkerställa att ingen utomstående skulle få tillgång till materialet. 
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5.5 Databearbetning och analys 

Det första steget i alla kvalitativa analyser är att transkribera det inspelade 

intervjumaterialet eftersom transkriberingen utgör grunden för de fortsatta analyserna 

(Jacobsen, 2012). Vid transkribering överför intervjuaren informanternas muntliga 

svar till skriven text (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje transkriberad intervju blev 

mellan fem till åtta sidor lång och baserat på rekommendationerna som Newby (2014) 

ger gällande transkribering, valde jag att inte transkribera de delar av intervjun som 

var irrelevanta och som inte gav svar på forskningsfrågorna. Med irrelevanta delar 

syftar jag på inledningarna i intervjuerna där jag presenterat mig och de diskussioner 

under intervjun som inte direkt behandlade relevanta ämnen och därmed inte kunde 

användas till studien. Även onödiga utfyllnadsord valdes bort eftersom språkbruket 

inte var av stor vikt i denna studie. I transkriberingen benämndes informanterna 

utgående från yrke och stad så att jag skulle ha koll på vem som sagt vad, men i 

resultatdelen benämns de som sagt endast som skolpersonal och läshundsförare.  

I denna studie har innehållsanalys använts för att analysera data. Enligt Newby (2014) 

används innehållsanalys då man vill förstå personers upplevelser av ett visst fenomen. 

Innehållsanalys används för att undersöka både skriftliga och muntliga dokument 

(Olsson & Sörensen, 2007). Newby (2014) påpekar att processen att analysera data 

inte har några tydliga gränser och att forskaren ofta har stora mängder data att 

analysera, vilket kan göra analysprocessen lång och tidskrävande.  

Jacobsen (2012) påpekar att man i innehållsanalysen strävar efter att förenkla data för 

att skapa en bättre överblick, för att sedan kunna placera in data i större sammanhang. 

För att lyckas med min analys följde jag Hsieh och Shannons (2005) sätt att utföra en 

traditionell innehållsanalys. Dataanalysen ska enligt Hsieh och Shannon (2005) 

inledas med att läsa transkriberingen för att få en uppfattning om vad materialet 

innehåller. Efteråt reduceras det avgörande från det irrelevanta genom att ha 

forskningsfrågorna som grund. Jag markerade transkriberingarna med olika färger för 

att belysa det informanterna sagt som var relevanta för varje forskningsfråga. Dessa 

markeringar antecknades sedan i form av en mindmap för att ge mig en så bra överblick 

som möjligt. Efter detta kategoriserade jag de olika påståendena och utsagorna baserat 

på vad som hörde till vilken forskningsfråga. Som svar på första forskningsfrågan 

bildades kategorin att utöva läshundsverksamhet i finlandssvensk skolkontext, som 
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fick underkategorierna examen, organisering och deltagande. Forskningsfråga två 

utgjordes av kategorin läshundsverksamhet främjar elevers läslust och relation till 

läsning och bestod av underkategorierna faktorer som begränsar läslust, läshunden 

gör läsningen mer behaglig och läshundsverksamhet höjer elever lust att läsa. Den 

sista forskningsfrågan hade en kategori som bestod av utmaningar med att inkludera 

hundar i skolmiljö. Eftersom det fanns så få utmaningar bildades inga underkategorier. 

Efter att detta gjorts rekommenderar Hsieh och Shannons (2005) att identifiera data 

genom att belysa olika exempel från de olika kategorierna, vilket jag gjorde genom att 

lyfta fram citat.  

5.6 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter  

Vid kvalitativa forskningsintervjuer är den etiska aspekten av stor vikt. Innan 

personerna väljer att ställa upp på intervjun bör de informeras om vad det innebär att 

delta i en intervju (Trost, 2010). Intervjuaren ska informera personerna om vad som 

sker med deras utsagor, att tystnadsplikt råder samt att de inte är tvungna att svara på 

intervjufrågorna. Den som intervjuas rekommenderas att skriftligt ge sitt samtycke till 

deltagandet i intervjun eftersom intervjuaren annars kan riskera att råka ut för åtal ifall 

intervjun skulle ha skett under tvång. Dessa punkter framkom i samtyckesblanketten 

(bilaga 1) som skickades ut till informanterna innan intervjuerna inleddes. Trost (2010) 

nämner även att då resultaten från intervjuerna sammanställs bör de intervjuade 

personerna beskrivas så icke detaljerat som möjligt för att säkerställa anonymiteten. 

Informanterna i denna studie benämndes därmed endast som skolpersonal eller 

läshundsförare eftersom det annars kunde ha riskerat att äventyra anonymiteten.  

I kvalitativa forskningar är det viktigt med reliabilitet och validitet eftersom det hjälper 

forskaren att se mer kritiskt på forskningens kvalitet (Jacobsen, 2012). Jacobsen (2012) 

definierar reliabilitet som att det beskriver hur tillförlitlig en forskning är, och validitet 

hur trovärdigt innehållet är. Vidare nämner Jacobsen att de forskare som utför 

kvalitativa forskningar bör fundera på den interna- och externa validiteten. Intern 

validitet syftar på ifall resultaten kan uppfattas som riktiga, medan extern validitet 

avser huruvida det är möjligt att överföra upptäckten till andra kontexter. Det som är 

problematiskt gällande intern validitet är skildrandet av vad som är riktigt eftersom det 

finns olika verkligheter. Dessa kvalitetskriterier gällande validitet försökte jag uppnå 

genom att intervjua informanter som hade kunskap och erfarenhet av fenomenet och 



22 

 

gallra bort informanter som inte uppfyllde kraven för studiens undersökning. Med 

detta i åtanke kan det påstås att den interna validiteten uppfyllts. Den externa 

validiteten i denna studie borde kunna överföras till andra kontexter eftersom det 

informanterna nämnt överensstämmer till stor del med tidigare forskning. 

Reliabiliteten i denna forskning kan anses vara medelhög. Detta baseras på att ifall det 

i studien skulle ha deltagit elever istället för skolpersonal som pratade för elevernas 

del, skulle reliabiliteten ha kunnat vara högre. Med tanke på att informanterna i denna 

studie pratade för elevernas del och försökte återberätta det som de observerat, sett och 

hört från elever, och de även pratade utgående från sin kunskap om ämnet, så går det 

därmed inte påstå att reliabiliteten är hög.  
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6 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten som behandlar läshundsverksamhet i 

finlandssvensk skolkontext. Kapitlet inleds med läshundsverksamhet och hur den 

organiseras och genomförs i praktiken. Följande del belyser hur läshundsverksamhet 

kan ge grundskoleelever en bättre relation till läsning och en ökad läslust samt vilka 

faktorer det är som begränsar läslusten. Den sista delen i kapitlet belyser de olika 

utmaningarna med att inkludera hundar i skolmiljö. Forskningsfrågorna besvaras 

alltså var för sig och i underkapitlen belyses närmare de viktiga upptäckterna som 

berör forskningsfrågorna. Vissa delar består av svar från både läshundsförare och 

skolpersonal för att få fram bådas perspektiv på varje forskningsfråga. Styckena stärks 

av citat från informanterna. 

6.1 Att utöva läshundsverksamhet i finlandssvensk skolkontext  

I detta kapitel synliggörs organiseringen av läshundsverksamheten i Svenskfinland. 

Kapitlet inleds med att kort lyfta fram utbildningen inom läshundsverksamhet 

eftersom inte vem som helst får arbeta med detta. Kapitlet följs av planering av och 

genomförande av verksamheten, där det även tydliggörs för vem verksamheten är 

lämpad. 

För att säkerställa informanternas anonymitet nämns organisationerna som ordnar 

utbildningar inom läshundsverksamhet inte vid namn utan benämns endast som 

organisation. Med hundteam menas läshunden och läshundsföraren, alltså den person 

som ansvarar för och arbetar tillsammans med läshunden.  

6.1.1 Examen inom läshundsverksamhet 

För att få utöva läshundsverksamhet behöver hundteamet ha avlagt en utbildning inom 

läshundsverksamhet. Det finns olika organisationer som ordnar dessa utbildningar, 

men beroende på vilken organisation det är som ordnar läshundsförarutbildningar 

finns det olika krav. Vissa organisationer har som krav att personen som avlägger 

utbildningen även bör ha en lärarexamen eftersom läshundsförare arbetar med elever 

och därmed behöver besitta kunskap om bland annat läsutveckling hos barn. Under 
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utbildningen får de antagna bekanta sig med läroplanen, lära sig hur hundar används i 

olika skolämnen, samt lära sig olika övningar som läshundar behöver behärska.  

Vi som ska bli läshundsförare så lär oss vad som sägs i läroplanen, vad det är för krav 

som ställs på skola och lärare. Sedan då vi börjar med själva läshundsförardelen lär vi 

hunden att kunna ligga stilla bredvid den som läser. Den (hunden) ska kunna komma till 

ro och inte vara så stressad och orolig. Sedan har vi också lärt dem (hundarna) sådana 

tricks som att de ska kunna välja vilken bok barnet ska läsa eller sedan till exempel att 

kunna följa med barnets finger, om det alltså är ett barn som använder fingret för att följa 

med i texten då det läser. (Läshundsförare) 

Alla organisationer har däremot som krav att hunden bör genomgå ett lämplighetstest 

där den utsätts för olika situationer och ljud. Hunden testas med barn under 13 år för 

att se hur den beter sig bland barn eftersom det är främst barn som hunden kommer 

arbeta med.  

Hunden genomför ett lämplighetstest där det testas om den är social, glad och om den vill 

vara nära människor. Man testar även om olika hot, alltså om hot ur hundens perspektiv, 

gör så att hunden reagerar aggressivt. (Läshundsförare) 

6.1.2 Att organisera läshundsverksamhet 

Läshundsförarna lyfte under intervjuerna fram att för att få använda läshundar i skolor 

behöver de planera verksamheten noggrant och följa både organisationens och skolans 

regler. Det första steget gällande att ordna läshundsverksamhet är att kontakta 

bildningsnämnden. Efter att bildningsnämnden har godkänt deras anhållan om att få 

utöva läshundsverksamhet bör läshundsföraren göra upp en konsekvensplan och 

riskanalys där det framkommer olika strategier om hur läshundsverksamheten utförs i 

praktiken och hur den ska anordnas på ett så riskfritt sätt som möjligt. I planen nämns 

bland annat att hunden inte kommer röra sig fritt i skolan, att den endast hålls i en del 

av skolbyggnaden och att läshundsföraren tillsammans med hunden alltid tar den 

kortaste vägen in för att undvika att sprida bakterier och allergener. Elever som är 

allergiska mot hundar eftersträvas att inte undervisas i de utrymmen där hunden har 

vistats, och ifall hundallergiska elever vill delta i läshundsverksamheten kan det ordnas 

utomhus samt på ett sådant sätt att hunden inte är nära eleven. För att göra elever, 

skolpersonal och vårdnadshavare medvetna om att det är en läshund i skolan, sätter 

läshundsförarna upp lappar i skolan och information skickas via Wilma ut till hemmen. 

På detta sätt informeras både hundrädda och allergiska personer om att de bör undvika 
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det område i skolbyggnaden där hunden vistas. För att barnet ska få delta i 

verksamheten är det rekommenderat att vårdnadshavaren först signerar en blankett där 

de godkänner barnets deltagande i verksamheten.  

Genom att först göra en riskanalys innan vi börjar på med jobbet så försöker vi göra det 

så säkert som möjligt för alla att vistas i skolan fastän hunden är på plats. Vi går igenom 

vilka utrymmen det är vi får vistas i, vi sätter upp skyltar så att allergiker och de som är 

hundrädda vet att hit behöver de inte gå just nu för att där är en hund. (Läshundsförare) 

6.1.3 Att delta i läshundsverksamhet 

Läshundsverksamhet riktas främst till elever i årskurs 1 och 2, men även äldre elever 

får delta om behov och tid finns. De elever som regelbundet deltar är elever som 

behöver stöd i sin läsning. Eleverna kan ha svårigheter med att avkoda, ljuda, ha 

problem att uttala vissa bokstäver eller ord. Det är även vanligt att eleven saknar 

läsglädje och därför är i behov av att få läsa för en läshund. Det är antingen 

specialläraren eller klassläraren som väljer vilka elever det är som kan gynnas av att 

få komma bort från klassrumsmiljön och få träna lite mer på högläsning i annan miljö.  

De elever som brukar komma och läsa för hunden har ofta svårt att till exempel uttala 

vissa ljud som k, r, s, eller sedan har de bara sådan brist på intresse att läsa att de behöver 

få en push för att hitta glädjen i att läsa. (Skolpersonal) 

Läshundförarna nämner att sättet de och läshunden arbetar på beror på elevklientel och 

elevernas behov. Det som är typiskt för läshundsträffar är att det endast är eleven, 

läshundsföraren och läshunden som deltar och att träffarna genomförs i ett avskilt rum 

dit ingen annan har tillträde. En av informanterna påpekar att hela syftet med att läsa 

för läshunden är att slippa undan kritik och påhopp från andra så att barnet kan börja 

tro på sig själv som läsare. Därför rekommenderas det att ingen annan ska delta i 

träffarna eftersom det skulle kunna resultera i att eleven skulle känna sig pressad eller 

stressad över att läsa. 

Jag har märkt att barnen blir modigare läsare om de inte behöver läsa högt då någon annan 

vuxen är i närheten. Det har varit föräldrar som har velat delta i träffarna, men jag har då 

behövt säga att det tyvärr inte går att de är med, eftersom de bara indirekt pressar sitt barn 

med sin närvaro och sina förhoppningar. (Läshundsförare) 

Själva lässtunden pågår i 15 minuter och under den tiden får eleven först hälsa på 

hunden och efteråt inleds läsningen. Eleven har med sig en egen bok som hen läser 
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högt ur för hunden. Då eleven läser är det hundens uppgift att finnas där som stöd. 

Hunden kan beroende på vad barnet önskar, antingen ligga nära barnet så att barnet får 

röra hunden samtidigt, eller ligga en bit bort ifall barnet inte är helt bekvämt med att 

hunden är nära. Läshundsförarens roll är se till att både stämningen i rummet och 

hunden är avslappnad, och förutsagt att barnet inte specifikt ber om hjälp med 

läsningen så ska läshundsföraren inte kommentera barnets läsning.  

Med tiden blir ju hunden mer bekväm och kan tillochmed småsova bredvid barnet. Då får 

den (hunden) gärna sätta hakan i barnets knä. Om det gäller stora hundar så är det kanske 

mer passligt att hunden och barnet ligger nära varandra på golvet istället, men det där 

beror helt på hundens storlek och vad barnet vill. (Läshundsförare) 

Förutom situationen som beskrevs ovan, kan läshundsverksamhet även innebära att 

hunden är mer aktivt engagerad eller att eleverna tillsammans med läshundsföraren 

och läshunden leker lite med språket. Detta är ett annat sätt att arbeta med läsning, 

vilket kan göra läsningen mer intressant och rolig för eleverna. På detta sätt lockas 

eleven att utföra uppgifter med hjälp av hunden. De gånger hunden konkret deltog i 

lästräningen resulterade ofta i höjd motivation hos eleverna och ökat intresse för själva 

aktiviteten. 

Om en elev till exempel har svårt att koncentrera sig på att läsa en text för sig själv, så 

brukar jag kunna muta eller locka eleven med att säga att ”om du läser de här fem 

meningarna så får du ge det här godiset åt hunden”, och då brukar eleven orka koncentrera 

sig lite till då han vet att han får umgås med hunden sedan. (Läshundsförare) 

Ibland kan jag lägga ut olika meningar eller ord eller korta texter på golvet som sedan 

hunden får välja vilken som ska läsas. Då brukar eleverna läsa utan protest. En annan grej 

jag brukar göra som har med läsförståelse att göra, är att jag har hunden att välja i vilken 

ordning man ska göra frågorna. Vi kan klippa sönder papper och sedan får hunden välja 

vilket papper det är vi ska ta, eller så får den slå en tärning för att välja ordning eller fråga. 

(Läshundsförare) 

6.2 Läshundsverksamhet främjar elevers läslust och relation till 

läsning  

I detta kapitel uppmärksammas informanternas utsagor om elevers läslust och relation 

till läsning. Kapitlet inleds med att belysa faktorer som kan begränsa läslusten och följs 
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av att uppmärksamma hur läshundsverksamheten kan hjälpa elever att uppleva 

läsningen som mer behaglig och att få en ökad läslust. 

6.2.1 Faktorer som begränsar läslust 

Informanterna påpekade att läslusten varierar under en människas liv. Olika händelser 

och faktorer kan påverka läslusten och göra så att den minskar. Den orsak som enligt 

informanterna mest ansågs kunna begränsa läslusten var tvång. Att tvinga någon att 

läsa bidrar sällan till höjd läslust, men ändå tvingas elever ofta i skolkontext att läsa 

olika texter som de inte anser är intressanta eller relevanta. Val av fel text vid fel 

tidpunkt försämrar både läslusten och orken att läsa. Att barnet läser en text som är för 

lätt eller för svår då barnet egentligen inte orkar koncentrera sig, resulterar i att barnet 

upplever läsning som något mödosamt. En informant lyfte fram att det inte är fel att 

läsa texter som är ämnade för lågstadieelever, fast man själv går i högstadiet. Den 

informanten menade att huvudsaken är att man läser.  

Ofta är det ju tyvärr så att eleverna inte får välja vad de ska läsa, utan alla måste läsa i 

biologiboken eller historieboken fast de kanske inte alls egentligen behärskar den texten. 

Att det är liksom för svår nivå på texten. Sedan är det ju inte sagt att alla tycker att texterna 

i böckerna är intressanta, men ändå måste man ju läsa dem.. (Skolpersonal) 

En informant lyfte även fram den aspekten att tekniken har bidragit till att ungdomar 

anser att det tar för länge att läsa en text. Ungdomar är vana vid och vill att saker ska 

ta kort tid att utföra, eftersom tekniken snabbt kan ge svar. Att läsa tar tid och kräver 

koncentration för att få svar på frågor, vilket kan upplevas som mödosamt för vissa 

elever, vilket resulterar i att de inte upplever läsningen som något positivt.  

Jag tror att det mycket beror på telefonanvändningen. Allt går så snabbt att göra på 

telefonen eller paddan, men att läsa en bok går långsamt. De (eleverna) kan inte sitta och 

läsa och njuta av stunden, utan de måste bara snabbt slippa framåt. (Skolpersonal) 

Några andra faktorer som ansågs kunna begränsa läslusten var miljön och fysiologiska 

faktorer. Starkt lampsken, mycket oljud eller bakgrundsljud och obekväma möbler att 

sitta på ansåg informanterna att inverkar negativt på lusten att läsa. Även fysiologiska 

faktorer såsom problem med synen kan göra det jobbigt att läsa, vilket inverkar 

negativt på läslusten.  
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Att läsa i sådana rum där belysningen är lite dämpad är bättre för ögonen, och det gör 

också att eleven kan slappna av lite mera än om det är starka, ljusa lampor som lyser upp 

hela rummet har jag märkt. (Läshundsförare) 

6.2.2 Läshunden gör läsningen mer behaglig  

Då informanterna pratade om huruvida elevers relation till läsning kan förbättras, 

belyste de av hur pass stor vikt känslor är då det kommer till läsning. Alla slags 

relationer som vi har utgörs av känslor och relationen till läsning är också känslofylld. 

De elever som kämpar med läsning eller saknar motivation att läsa, upplever sällan 

positiva känslor då de läser, medan de som tycker om att läsa däremot finner njutning 

och välbehag i läsning. Informanterna påpekade att läshundar kan inge en känsla av 

trygghet och acceptans hos eleverna, samt göra hela lässituationen mer intressant, 

vilket kan göra att lässtunden upplevs som mer positiv. Att få läsa utan att några krav 

ställs på en gör läsningen mer rofylld och att få uppleva positiva känslor i samband 

med läsning kan påverka hur eleven ser på läsning. Tack vare det kan relationen till 

läsningen förbättras.  

Vissa elever skäms för att de inte kan säga k eller v eller r. Då har de fått komma och läsa 

för hunden för att släppa på känslan av att vara dålig, men det är nog också för att lite 

stärka deras läsinlärning som de har fått vara med hunden. (Skolpersonal) 

Nå yngre barn som läser för hunden är sådana som inte ännu har knäckt koden, inte riktigt 

kan avkoda ännu, eller så har de brist på motivation och koncentration. Sedan de där äldre 

eleverna, så de skäms för att andra märker att de inte kan läsa. Så därför tycker de att det 

är mer okej att läsa för en hund än att läsa inför hela klassen. (Skolpersonal) 

En av tankarna med läshundsverksamhet är att lära elever att det är accepterat att läsa 

på sitt eget sätt och i sin egen takt samt att motivera elever att få en bättre relation till 

läsning. Elever är överlag inte vana vid att läsa för hundar, vilket därmed kan motivera 

elever som har en negativ inställning till läsning eller upplever läsning som krävande. 

Informanterna var noga med att påpeka att läshundsverksamheten är kravlös, vilket 

resulterar i att även försiktiga barn vågar mer i sällskapet av en hund och att 

stämningen blir mindre tryckt. Informanterna påpekade att läshundsverksamhet inte 

automatiskt innebär att eleverna blir bättre läsare, utan fokusen ligger främst på att 

skapa en god relation till läsningen och att eleven ska våga läsa. I varje intervju som 

genomfördes till denna studie, var det speciellt en faktor som lyftes fram. Det mest 

återkommande svaret var att då ett barn läser för läshundar, ökar barnets 
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självförtroende och självkänsla. Enligt informanterna beror detta på att hunden inger 

en känsla av acceptans och respekt, eftersom hunden inte kan kritisera barnets 

högläsning såsom andra barn eller vuxna lätt kan göra. 

Den största fördelen med att läsa för läshundar är nog det att barnet får bättre 

självförtroende, just därför av att de inte finns någon som är där och dömer honom. 

Hunden är bara tyst och lyssnar, vilket ju gör att barnet känner sig hört och respekterat. 

Det finns liksom ingen som kan fnissa åt en om man läser lite fel och de finns inte någon 

som suckar om de tar för länge då du läser högt. (Skopersonal) 

6.2.3 Läshundsverksamhet höjer elevers lust att läsa 

Alla informanter ansåg att elevers läslust kan stärkas tack vare att de får läsa för 

läshundar. De nämnde att vissa föräldrar har märkt att eleverna har börjat läsa mera 

hemma jämfört med tidigare samt att eleverna även orkar läsa längre stunder än förut. 

Detta kan bero på att läshunden har inspirerat eleverna till att läsa mera. En informant 

nämnde att hen brukar uppmuntra eleverna att läsa för någon leksak istället då inte 

hunden kan vara med barnen i deras hemmiljö. På detta sätt blir läsningen mer trevlig 

och får en större mening än om eleven bara ska läsa tyst för sig själv. En leksak kan 

precis som läshunden inte kommentera läsningen, vilket kan skapa en känsla av 

trygghet.  

Jag brukar ibland säga åt dem (eleverna) att de ska där hemma läsa högt tre gånger för 

deras egna husdjur, eller varför inte för flugan i taket. Att det är inte ett måste att läsa för 

mamma eller pappa, att huvudsaken är att de (eleverna) läser högt. Och jag har faktiskt 

fått höra av föräldrar att de har hört sina barn sitta och mumla för sig själv i rummet då 

de läser. (Läshundsförare) 

Alla informanter nämnde att eleverna hade fått ökad läslust via läshundsverksamheten. 

Orsakerna till att läslusten hade ökat beror på flera faktorer, men huvudorsaken var 

enligt informanterna läshunden och dess närvaro. Att läsa för en läshund är ett lite mer 

spännande och annorlunda sätt att träna läsning på jämfört med traditionell 

läsundervisning i skola, vilket gör eleverna nyfikna och får dem att se fram emot att 

delta i läshundsverksamheten. Läshundar fungerar alltså som motivationshöjare. 

Informanterna påpekade att eleverna har upplevt det som roligt och motiverande att få 

delta i läshundsverksamheten eftersom det skiljer sig från typisk läsning i skolan eller 

i hemmet. De elever som har lässvårigheter upplever det som skönt att få slippa bort 
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från klassen och de uppskattar att få hjälp och stöd genom att delta i 

läshundsverksamheten.  

Det är mycket mer spännande och häftigt att få läsa för hunden, för då slipper man bort 

från klassrumsmiljön och alla andra personer som vanligtvis lyssnar då man läser högt. 

Hunden är liksom lite ovanlig, att det är inte varje dag man får vara med hundar i skolan, 

och då ser man ju fram emot att få fara till hunden och läsa för den. (Skolpersonal) 

En läshundsförare berättade även att det finns olika sätt att utnyttja hunden på då det 

kommer till lästräning. Genom att inkludera hunden tränar eleven på att läsa högt på 

ett sätt som inte direkt påminner om typisk lästräning i skolan, och därmed skapas inte 

lika negativa upplevelser av högläsning. Informanterna lyfte även fram att då barnet 

börjar tro mer på sig själv som läsare, resulterar det ofta i att barnet blir mer motiverat 

att läsa. Vissa elever vågade sig på mer utmanande texter då de fick ta del av 

verksamheten eftersom hunden gav dem höjt självförtroende. En informant lyfte fram 

att både skolan och vårdnadshavare indirekt och direkt bedömer hur barn läser, vilket 

kan skapa press hos barnet och göra att barnet känner sig osäker som läsare. Därför 

vill de med läshundsverksamhet lära barn att läsning inte måste vara förknippat med 

press eller perfektion.  

Här fokuserar vi på att få må bra. Syftet med det här (läshundsverksamheten) är att vi ska 

ta bort pressen på att man ska behöva vara en duktig eller bra läsare. Här är det helt okej 

att läsa operfekt. (Läshundsförare) 

Jag brukar säga att ”nu måste du läsa lite långsammare för hunden hinner inte med”. 

Sedan brukar jag ha hunden att viska åt mig för att säga att den (hunden) vill höra det på 

nytt. Och då en hund önskar eller vill något, då måste man ju nog göra som den vill. 

(Läshundsförare) 

6.3 Utmaningar med att inkludera hundar i skolmiljö 

I studien framkom det att läshundsverksamhet är ett ämne som människor överlag är 

positivt inställda till. Informanterna lyfte fram att de personligen inte har upplevt 

många negativa saker med att använda läshundar i arbetet med barn. Detta menar 

läshundsförarna att kan bero på att de utför riskanalyser innan de börjar arbeta med 

läshunden samt att de informerar alla berörda parter om när hunden besöker skolan 

och var de håller till, vilket minskar på riskerna med att inkludera läshunden i 

skolmiljön. Enligt skolpersonalen var orsaken att många är positivt inställda till 



31 

 

läshundar det att en hund i skolan är ett rätt sällsynt fenomen och därmed upplevs som 

något roligt och trevligt, speciellt bland djurvänner. De faktorer som enligt 

informanterna kunde utgöra en risk eller antas vara utmanande var kulturella aspekter, 

rädslor och allergier. Några informanter menade att det finns vårdnadshavare som 

härstammar från kulturer där hundar inte anses vara av värde, men de har ändå låtit 

sina barn delta i läshundsverksamheten eftersom barnen har velat läsa för hunden. 

Läshundsföraren har informerat dessa vårdnadshavare om fördelarna med att få läsa 

för läshundar, vilket har resulterat i att de har haft lättare att acceptera att deras barn 

ska umgås med hundar.  

Det finns vissa elever som har föräldrar som kommer från kulturer där hundar anses vara 

skräp och de föräldrarna kan vara ganska skeptiska till att deras barn ska läsa för hunden. 

Jag brukar berätta om verksamheten för dem (föräldrarna) och förklara varför det är 

positivt att få läsa för hunden och i vissa fall går de med på att låta barnen delta. 

Informanterna har även stött på hundrädda barn, men i de flesta fall har barnen 

övervunnit sina rädslor eftersom de i lugn och ro har fått umgås tillsammans med 

hunden, och läshundsföraren har funnits där och förklarat vad hunden säger.  

En elev som läste för hunden sa en gång ”jag är rädd för hundar, men jag är inte rädd för 

den här hunden för den är så lugn!” (Läshundsförare) 

En informant lyfte fram att en utmaning med läshundsverksamheten är det faktum att 

det kräver en hel del planering av läshundsföraren. Innan träffarna måste 

läshundsföraren först säkerställa att det finns ett utrymme att utöva verksamheten i, 

planera vilket material som eventuellt bör tas med samt vad som ska göras på träffarna. 

Även under de pågående träffarna då barnet läser för hunden, måste läshundsföraren 

även vara uppmärksam på att läsa både elevens och hundens kroppsspråk för att kunna 

säkerställa att varken hunden eller barnet känner sig obekvämt eller oroligt. En 

informant nämnde att det en gång hade inträffat en liten olycka som skulle ha kunnat 

leda till en farlig situation, men tack vare läshundsföraren snabba agerande eskalerade 

inte situationen.  

En gång så var det ett barn som tog tag i hundens svans, och då högg hunden mot barnet 

i luften eftersom den (hunden) inte tycker om att man rör hans svans. Situationen lugnade 

ner sig snabbt eftersom hunden gick bort från barnet och jag förklarade sedan för barnet 

varför hunden hade reagerat som han gjorde. Barnet förstod nog situationen, men det blev 

ju lite skärrat då det inte var beredd på att hunden skulle reagera sådär. Sådana här 

händelser måste vi sedan berätta om för lärarna. (Läshundsförare) 
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7 Resultatdiskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod. Även mina egna reflektioner och 

förslag på fortsatt forskning lyfts fram. Syftet med avhandlingen var att ur ett 

skolpersonals-och läshundsförarperspektiv undersöka huruvida och på vilket sätt 

finlandssvenska grundskoleelever gynnas av att läsa för läshundar. 

Forskningsfrågorna löd: ”Hur genomförs läshundsverksamhet i finlandssvensk 

skolkontext?”, ”Hur beskriver informanterna att elevers läslust och relation till 

läsning kan främjas genom läshundsverksamhet?” och ”Vilka utmaningar finns det 

med att inkludera läshundar i skolor? 

7.1 Läshundsverksamhet i finlandssvensk skolkontext 

Något som både tidigare forskning och studiens informanter var eniga om var att 

läshundsverksamhet blir alltmer populärt (Rousseau & Tardif-Williams, 2019). 

Läshundsverksamhet kan påstås gå under begreppet djurassisterad pedagogik eftersom 

de som utövar läshundsverksamhet har avlagt examen inom både pedagogik och 

läshundsverksamhet, vilket enligt Pet Partners (2019) är kraven för att få kalla det för 

djurassisterad pedagogik. Detta är dock inget som informanterna i studien nämnde, 

utan detta är min egen slutsats baserat på informanternas utsagor och det Pet Partners 

(2019) beskrivit djurassisterad pedagogik som. För att ordna denna typ av verksamhet 

påpekar Pet Partners (2019) att verksamheten måste planeras och struktureras och att 

mål bör ställas upp, vilket även informanterna i denna studie berättade. De informanter 

som utövade läshundsverksamhet var noga med att följa de regler som organisationen 

gett, för att försäkra sig om att eleverna och deras vårdnadshavare skulle uppleva det 

som tryggt för eleverna att delta i verksamheten. De regler som informanterna nämnde 

överensstämde med Kennelliittos (2016) kvalitetsrekommendationer gällande 

planering, utövande av verksamhet samt eventuella rädslor bland eleverna som bör tas 

i beaktande.  

Läshundsverksamheten visade sig rikta sig främst till de yngre eleverna i årskurs 1–2 

som ännu inte behärskar läsning och till elever med bristande motivation att läsa, men 

även äldre elever tycks få ta del av verksamheten om behov och resurser finns. Tidigare 

forskning nämnde dock inte specifikt att verksamheten främst riktas till elever i årskurs 
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1–2. Denna åldersgrupp är enligt mig logisk eftersom det är i detta stadium som 

eleverna bildar en relation till och uppfattning om läsning. Eftersom elever relativt 

snabbt blir medvetna om att deras läsning bedöms av lärare, föräldrar och 

klasskamrater, anser jag att det är viktigt med en verksamhet som kan stödja elevens 

självkänsla som läsare.  

7.1.1 Läshundsverksamhet och läroplanen 

En upptäckt som gjordes var att syftet med litteraturundervisningen i grundskolor, 

alltså att väcka elevers läslust och differentiera läsundervisningen så att den passar alla 

elever, inte alltid till fullo verkar gå att förverkliga. Enligt Ikonen m.fl. (2015) har 

motivationen att läsa minskat drastiskt bland grundskoleelever, samtidigt som Glgu 

(2014) lyfter fram att syftet som sagt är att väcka elevers läslust. Informanterna i denna 

studie påpekade att en stor orsak till detta minskade läsintresse bland elever tros bero 

på att de tvingas läsa vissa utvalda texter som inte överensstämmer med deras egna 

nivå och intresse. Detta överensstämmer med det som Klauda och Guthrie (2014) 

påpekade gällande att bristande läslust kan bero på att läsningen upplevs som kämpig 

av eleverna.    

 

I denna studie framkom det utgående från informanternas utsagor att 

läshundsverksamheten arbetar för att uppnå syftet med litteraturundervisningen, alltså 

att väcka elevers läslust (Glgu, 2014). Genom att differentiera och låta elever som är 

svaga eller osäkra läsare få läsa för läshundar, har läslusten hos eleverna ökat. Med det 

sagt kan läshundsverksamhet alltså fungera som ett verktyg för att se till att syftet med 

litteraturundervisningen kan uppnås och att fler elever kan gynnas av 

litteraturundervisningen. 

7.2 Ökad motivation 

Något som både informanter och Linder m.fl (2017) nämnde var att verksamhetens 

syfte bland annat var att göra läsningen mer motiverande för eleverna. Utgående från 

det som Andersson (2015) nämner gällande att motivation kommer inifrån eller utifrån 

samt baserat på det informanterna berättat om hur elever blivit mer intresserade och 

motiverade att läsa i läshundars närvaro, kan man utgå från att läshundsverksamheten 

bidrar till en inre motivation att läsa hos eleverna. Detta baseras på att läshunden 
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hjälper eleverna att få upp intresset för läsningen under lästräffarna och i bästa fall 

även på fritiden, vilket betyder att eleverna kan ha lättare att bli motiverade att läsa 

även utan läshundens sällskap. Även Rousseau och Tardif-Williams (2019) belyser att 

barns motivation och uthållighet att läsa ökar då de får läsa för läshundar, vilket även 

nämndes av denna studies informanter. En informant nämnde även att eleverna vågar 

och vill ta sig an svårare och mer utmanande texter tack vare att de fått ta del av 

läshundsverksamheten, vilket är mycket positivt eftersom vi utvecklas mest då vi 

utsätts för utmaningar på lämplig nivå.  

 

Andersson (2015) nämner att elever behöver motivation för att läsa. Lustläsning är ett 

sätt att höja motivationen att läsa och det används i läsfrämjande sammanhang 

(Anderson, 2015). Läshundsverksamheten anser jag att kan klassas som ett 

läsfrämjande sammanhang eftersom fokus ligger på att främja elevers relation till 

läsning och göra dem mer motiverade att läsa. Lustläsning innebär enligt Andersson 

(2015) att läsningen påbörjas på någon annans begäran men fullföljs tack vare elevens 

eget intresse. Här kan lärare, läshundsförare eller läshunden ses som den som 

uppmanar eleven att läsa, men då eleven märker att det är givande och roligt att läsa 

för läshunden ökar stegvis även elevens eget intresse för läsningen, och kan därmed 

klassas som lustläsning.  

7.3 Mer välbehag och positiva känslor tack vare läshunden 

Både Hall m.fl (2016) och flera informanter i denna studie lyfte fram det faktum att 

elever lätt kan känna sig pressade eller stressade i högläsningssituationer där andra 

lyssnar. Detta är speciellt vanligt hos de elever som inte behärskar läsning tillräckligt 

bra. Läshundsverksamhet fungerar som ett verktyg för att hjälpa elever att skapa en 

bättre relation till läsning och för att stärka elevernas läslust. Detta framkommer både 

i resultaten från denna studie och i studierna som Hall m.fl (2016) och Rousseau och 

Tardif-Williams (2019) utförde. Det informanterna mest påpekade var att barnets 

självförtroende och självkänsla ökar då det får läsa i närvaron av en läshund. Detta 

överensstämmer med resultaten som både Linder m.fl (2017) och Rousseau och Tadif-

Williams (2019) kom fram till i deras forskning.  

Så som Linder m.fl (2017) nämner kan läsning vara förknippat med negativa känslor, 

vilket även var något som informanterna påpekade. De elever som kämpar med 
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läsningen upplever sällan positiva känslor, vilket gör läsningen ännu mer lidande. För 

att ge eleverna en bättre bild av och en bättre upplevelse av läsning, menar både 

informanter och Kirnan m.fl (2016) att elever kan känna sig mindre stressade om de 

slipper bort från de situationer där negativa känslor uppstår, och de istället får vara i 

närvaron av en läshund då de läser. Hall m.fl (2016) nämner att svårigheter med 

läsning kan orsaka psykosomatiska besvär i form av huvudvärk, rodnad och snabbare 

andning. Dessa symptom gör läsningen i sig ännu besvärligare och mer ångestladdad. 

Informanterna i denna studie menade att läshundsverksamhet speciellt lämpar sig för 

elever som upplever läsningen som ångestfylld eller skäms över sina lässvårigheter. 

Eleverna får därmed en möjlighet att slippa undan situationer som gör dem stressade 

av läsning och istället får de uppleva situationer där läsning förknippas med mer 

positiva känslor.  

 

Hall, Gee och Mills (2016) påpekade att elever upplever att de får stöd av läshunden 

vilket resulterar i att elevens humör höjs och att barnets ångest inför läsning minskar. 

Ett ökat självförtroende, högre motivation och mer engagemang hos eleverna var 

resultaten av att läsa för läshundar, menade både informanterna i denna studie och 

Hall, Gee och Mills (2016). Dessa resultat är mycket goda och baserat på denna studies 

resultat och resultat från tidigare forskning, börjar jag fundera på varför inte alla skolor 

redan tar del av läshundsverksamheten. Beror det månne på en ekonomisk fråga och 

allergier, eller är denna typ av läslustfrämjande verksamhet fortfarande obekant för 

vissa skolor? Jag vill påstå att de flesta lärare vill hjälpa sina elever att bli bekväma 

med läsningen, eftersom läsningen utgör en så pass stor grund för skolgången och för 

att alla ämnen baseras på läsning. Upplever eleven ångest eller andra negativa känslor 

i samband med läsning anser jag att risken är stor att hela skolgången kan bli lidande. 

Därför anser jag att det vore gynnsamt att införa läshundsverksamhet i de 

finlandssvenska skolorna som ett sätt att hjälpa elever att utveckla en sundare relation 

till läsning.  

7.4 Utmaningar med att inkludera hundar i skolmiljö 

Att organisera hundassisterad verksamhet visade sig innebära vissa utmaningar, men 

inte så många som jag trodde. Friesen (2010) lyfter fram allergi- och kulturaspekten 

som bör tas i beaktande då verksamheten ska ordnas. Både informanter i denna studie 
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och Friesen (2010) uppmärksammar det faktum att vissa kulturer inte anser att hundar 

är ett djur man bör umgås med samt att vissa personer kan vara allergiska mot hundar. 

För att inkludera allergiska personer i läshundsverksamhet bör verksamheten ordnas 

på en plats i byggnaden där få personer vistas och både människorna och hunden bör 

upprätthålla en god hygien i form av päls- och handtvätt (Friesen, 2010). Allergier kan 

orsaka stora hälsoproblem och därmed är det klokt att vara försiktig med var och med 

vem det är läshunden vistas. Bortsett från att Friesen (2010) och informanter belyste 

allergi-och kulturaspekten så fanns det egentligen bara rädsla för hundar som nämndes 

av informanterna som en utmaning med läshundsverksamheten, vilket förvånade mig 

lite. Att det verkar finnas relativt få utmaningar och risker med denna typ av 

verksamhet beror säkerligen till stor del på det noggranna och viktiga förarbete som 

utövas av läshundsförarna innan eleverna kommer för att träffa hunden. Även det att 

man försöker inkludera allergiska personer i form av att ordna verksamheten utomhus 

eller i den del av byggnaden där så få personer som möjligt vistas, tyder på att man 

verkligen vill att alla som är i behov av denna verksamhet ska få möjligheten att delta, 

vilket enligt mig är mycket fint och visar på att man anstränger sig för att inkludera 

alla.  
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8 Metoddiskussion 

Syftet med denna avhandling var att ur ett skolpersonals-och läshundsförarperspektiv 

undersöka huruvida och på vilket sätt finlandssvenska grundskoleelever gynnas av att 

läsa för läshundar. Studien byggdes upp av relevant teori, men för att få en ännu mer 

djup inriktning på specifikt det finlandssvenska perspektivet kunde tidigare forskning 

från Finland eller allra helst Svenskfinland ha använts, men sådan forskning var svår 

att hitta. Den tidigare forskningen som användes till studien överensstämmer dock med 

informanternas yttranden, vilket stärker validiteten i denna avhandling och visar på att 

läshundsverksamhet är ett fungerande verktyg då det gäller att främja elevers läslust 

och att främja deras relation till läsning. 

För att kunna besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet med studien har 

semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Semistrukturerade 

intervjuer baserade på en intervjuguide fungerade väl till denna studie eftersom det 

gav mer djupa svar än exempelvis vad en enkät kunde ha gjort. Intervjuerna gjorde det 

möjligt för mig att be informanterna fördjupa vissa delar av utsagorna för att få så 

relevant och djup information insamlad som möjligt. Ursprungligen var det dock 

menat att studien skulle bestå av både intervju och observation. Tanken var även att 

följa med en utvald skola för att se hur de använder sig av läshundsverksamhet, och 

intervjua eleverna för att se hur de upplever verksamheten, men på grund av COVID-

19 uteslöts observationen och avhandlingen fick en annan inriktning. 

Till studien användes slutligen endast fem av sju informanters svar, så ifall jag skulle 

ha hittat fler läshundsförare eller skolpersonal med erfarenhet av läshundsverksamhet 

skulle resultatet ha kunnat bli bredare. Informanterna i denna studie kunde dock återge 

elevers upplevelser av relation till läsning och läslust relativt bra, men resultaten skulle 

ha varit mer reliabla ifall eleverna själva hade fått berätta om sina upplevelser och 

tankar om läslust, deras relation till läsning och hur det är att delta i 

läshundsverksamhet. Med tanke på det ringa antalet informanter kan studiens validitet 

och reliabilitet ha påverkats negativt, men trots det har noggranna sätt att försöka 

säkerställa validiteten och reliabiliteten eftersträvats. Informanterna som deltog i 

studien hade antingen avlagt en utbildning inom, eller hade erfarenhet av 

läshundsverksamhet, och därmed går det att anta att informanterna har gett korrekt 

information gällande hur verksamheten genomförs och hur den påverkar elevernas 
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läslust och relation till läsning, vilket har bidragit till att validiteten och reliabiliteten 

har ökat. Gällande de tekniska problem som uppstod och resulterade i att en intervju 

inte spelades in och därmed orsakade bortfall av en informant, kan nämnas att det 

borde ha använts två inspelningsenheter istället för en för att undvika detta problem. 

Detta bortfall påverkade validiteten och reliabiliteten negativt. Skulle denna 

informants svar ha kunnat användas till studien skulle resultaten antagligen ha blivit 

mer tillförlitliga och äkta eftersom informanten innehade mycket relevant information 

om ämnet. 

För att uppnå en djupare och en ännu mer reliabel inriktning borde först och främst ett 

elevperspektiv ha fungerat som utgångspunkt eftersom denna studie eftersträvade att 

få svar på hur läshundsverksamhet gynnar eleverna. Förutom en inriktning på 

elevperspektiv, kunde även observation vara nödvändig. Dessa två faktorer var som 

sagt ursprungligen tänkta att utgöra grunden för studien.  

Syftet med denna studie var hela tiden det samma, men forskningsfrågorna ändrades 

vartefter intervjuerna genomfördes och avhandlingen framskred. Detta resulterade i att 

vissa delar av materialet inte gagnade studien, men trots det kunde forskningsfrågorna 

besvaras med en stor del av den insamlade materialet. Gällande forskningsetiska 

principer kan slutligen nämnas att med tanke på att alla informanter intervjuades 

enskilt och de inte var medvetna om vilka andra informanter det var som deltog i 

studien, var risken att de skulle påverkas av andras åsikter och svar minimal. Detta 

möjliggjorde att informanterna kunde vara ärliga och svara så som de upplevde att 

fenomenet var.  

8.1 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning kunde vara en etnografistudie där man undersöker 

elevernas egna upplevelser och känslor av att få läsa för läshundar. Ett elevperspektiv 

kunde vara i fokus för att få ett mer trovärdigt svar. Det vore även intressant att 

intervjua vårdnadshavare till de elever som deltar i läshundsverksamheten för att få 

svar på hur eller om vårdnadshavarna anser att deras barns relation till läsning har 

förändrats genom läshundsverksamheten och huruvida barnen fått ett större intresse 

för läsning på sin fritid. 
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Avslutningsvis kan konstateras att denna studie har bidragit med information om hur 

läshundsverksamhet kan fungera som en viktig del i främjandet av elevers läslust. 

Baserat på informanternas yttranden visar resultaten att läshundar märkbart kan bidra 

till att förbättra elevers relation till läsning samt höja deras läslust. Med tanke på att 

denna verksamhet även är förknippad med relativt få risker och resultaten av att delta 

i denna typ av verksamhet är goda, ser jag det som en ännu större orsak till att fler 

finlandssvenska skolor borde införa läshundsverksamhet som en del av 

litteraturundervisningen och lästräningen.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

Samtyckesblankett 

 

Hej!  

Jag heter Emma Gäddnäs och studerar till speciallärare och jag skriver för tillfället min 

pro gradu-avhandling om ämnet läshundar och läslust bland finlandssvenska 

grundskoleelever. Syftet med avhandlingen är att undersöka på vilket sätt läshundar 

kan främja elevers läslust. Jag söker därför personer med erfarenhet av eller kunskap 

om läshundsverksamhet och/eller läslust bland grundskoleelever som vill ställa upp på 

intervju. 

Intervjun hålls på distans via antingen telefon eller zoom, och deltagandet är helt 

frivilligt. Du är helt anonym och du kan när som helst välja att avbryta eller att avstå 

från att svara på frågorna. Intervjun bandas in och jag för anteckningar över det som 

sägs så att jag sedan ska kunna sammanställa resultaten på ett så korrekt sätt som 

möjligt. Allt material förvaras på ett säkert ställe så ingen utomstående har åtkomst till 

det, och efter att avhandlingen är klar raderas intervjun och anteckningar. 

 

Genom att svara ”jag godkänner” via mail, bekräftar du att du vill delta i intervjun.  

 

Med vänlig hälsning,  

 

Emma Gäddnäs 
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Bilaga 2:  

Intervjuguide 

 

Organisering av läshundsverksamhet 

1. Vad krävs för att få utbilda sig till läshundsförare? (Nämn både krav på hund 

och människa.) 

2. Hur organiseras läshundsträffarna? 

3. Hur genomförs läshundsträffarna?  

4. Vem får delta i läshundsträffarna? 

Läslust 

5. Hur definierar du läslust? 

6. Vad stärker läslusten hos barn? 

7. Vad begränsar läslusten hos barn? 

8. Vilken roll spelar miljön gällande att stärka läslust? 

 

Användningen av läshundar 

9. Vilka fördelar finns det med att använda läshundar? 

10. Vilka utmaningar finns det med att använda hundar i arbetet med människor?  

11. Märks det skillnad i elevernas attityd eller relation till läsning då de får läsa för 

läshunden? Om ja; hur? 

 


