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ABSTRACT 

 

In a time where literacy is described as one of the most important tools for participation and 

development, configuration and implementation of scientifically based interventions can only 

been seen as a particularly important pedagogical challenge. Being able to read is a composite 

ability consisting of two main factors, being able to decode words and understanding the 

language (Gough & Tunmer, 1986). Motivation is another aspect that can be added to further 

solidify the result. The aim of the present study was to compare the development of word 

decoding, reading comprehension and motivation/interest in reading in the intervention group 

and the comparison group. One motivation-building method is to use a non-judgmental and 

unconditional “reading dog” to read for, which the intervention group did. Pupils from grade 

2 and 3 who experienced reading difficulties, either had special assistance or extra 

accommodation, were divided into the two groups. During a seven week period the 

intervention group got to practice reading using reading lists and repeated reading, they also 

got to read for a “reading dog” once a week. Meanwhile the comparison group received 

"traditional teaching" and the ordinary decided support measures in the form of additional 

accommodation or special support. Word decoding ability, reading comprehension and 

interest/motivation in reading were measured individually before and after the seven week 

period. The results showed that the intervention group had made the greatest progress in word 

decoding and reading comprehension after the seven weeks, compared with the comparison 

group. The pretests showed that the comparison group had a higher mean on the thorough 

tests of word decoding and reading comprehension, but that the advantage had decreased 

between the two groups after seven weeks of work. The pupils' self-assessed value of the 

interest in reading had also been increased in the intervention group, whereas it had fallen 

slightly in the comparison group. The “reading dog” element was predominantly appreciated 

by pupils, parents or guardians and the regular teachers. To sum this study the intervention 

aimed to stimulate pupils' composite reading skills in a learning environment made to give 

pupils who were experiencing reading difficulties positive reading experiences and a stronger 

reader identity. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

I en tid där läsförmågan beskrivs som ett utav det viktigaste verktygen för delaktighet och 

utveckling kan inte utformning och genomförande av vetenskapligt förankrade interventioner 

ses som annat än en pedagogisk utmaning. Läsförmåga är en sammansatt förmåga där 

faktorerna ord avkodning och språkförståelse samverkar för att ge upphov till läsförmåga 

(Gough & Tunmer, 1986). Motivation är ytterligare en aspekt som kan adderas för att 

förstärka resultatet. Syftet med föreliggande studie var att jämföra utvecklingen av 

ordavkodning, läsförståelse och motivation/läsintresse hos interventionsgruppen respektive 

jämförelsegruppen. En motivationsskapande metod kan vara att använda en icke dömande och 

kravlös bokhund att läsa för, vilket interventionsgruppens elever fick göra. Elever från åk 2 

och 3 som var i någon form av lässvårigheter, antingen hade särskilt stöd eller extra 

anpassning, valdes ut till de båda grupperna. Interventionsgruppen fick under en 

sjuveckorsperiod öva läslistor och upprepad läsning samt läsa för en bokhund en gång per 

vecka, medan jämförelsegruppen fick “traditionell undervisning” och de ordinarie beslutade 

stödinsatserna i form av extra anpassning eller särskilt stöd. Ordavkodning, läsförståelse och 

läsintresse/motivation mättes individuellt före och efter sjuveckorsperioden. Resultatet visade 

att interventionsgruppen hade störst utveckling gällande ordavkodning och läsförståelse efter 

sju veckor, jämfört med jämförelsegruppen. Förtesten visade att jämförelsegruppen hade ett 

högre medelvärde på de ingående testerna av ordavkodning och läsförståelse, men att det 

försprånget hade minskat mellan grupperna efter de sju veckornas arbete. Elevernas 

självskattade värde på läsintresse hade även det höjts i interventionsgruppen, medan det hade 

sänkts något i jämförelsegruppen. Bokhundsinslaget skattades till övervägande del mycket 

högt av eleverna, vårdnadshavarna och de ordinarie lärarna. Sammanfattningsvis har denna 

intervention ämnat att stimulera elevers sammansatta läsförmåga i en lärmiljö skapad för att 

ge elever som hamnat i lässvårigheter positiva läserfarenheter, inre motivation och en stärkt 

läsaridentitet. 
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1 INLEDNING 

 

En fungerande läsförmåga är en tillgång som berikar och skänker individen förutsättningar till 

självständighet såväl som till delaktighet i skola och samhälle. Idag ser vi en delvis 

oroväckande utveckling där kvaliteten på elevers läsförmåga tycks försämras (Skolverket, 

2012; Skolverket, 2014). För de elever som hamnar i svårigheter med att tillgodogöra sig en 

fungerande läsförmåga reduceras också möjligheter. Möjligheter till lärande-, kunskaps- och 

personlighetsutveckling, både på kort och lång sikt. På såväl individ- som på samhällsnivå 

kan en begränsad läsförmåga generera i oroande konsekvenser (Samuelsson, 2009). Det är 

alltså av yttersta vikt att ge varje barn det grundläggande verktyget som krävs för att klara 

skolan och livet i samhället; läsförmåga (Ingvar & Eldh, 2014). 

 

“Skolan representerar samhällets systematiska insats för att möjliggöra att varje individ når 

sin fulla potential trots skillnader i sociala och biologiska förutsättningar” (Ingvar, 2010 s 7).  

 

Med avstamp i forskning behöver skolan arbeta på ett medvetet sätt för att förhindra att elever 

hamnar i svårigheter och för att se till att de specialpedagogiska insatser som görs är 

meningsfulla. Adekvata och effektfulla insatser behöver inte innebära stora tids- och 

kostnadsmässiga resurser utan bör istället betraktas som besparingar för samhället på längre 

sikt (Ingvar & Eldh, 2014). Forskning visar att en tidig, mångsidig, kontinuerlig och intensiv 

träning kan vara ett effektivt stöd för de elever som riskerar att hamna eller hamnat i 

svårigheter i samband med sin läsutveckling (Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus & Heimann, 

2011; Wolff, 2015). Vikten av att inlärningen präglas av ett motivationsbaserat arbetssätt lyfts 

inom forskningen fram som en betydelsefull faktor för en framgångsrik insats (Fälth, 2013).  

 

Med utgångspunkt i det ovanstående beskrivna, samt i den forskning som vittnar om vinster 

och positiva utvecklingsspiraler i lärmiljöer där elever samspelar och interagerar med djur, 

väcktes vårt intresse som blivande speciallärare att genomföra en intervention. Denna studie 

åsyftar att utvärdera en lästräningsinsats under en 7-veckorsperiod som avser att träna/främja 

elevernas ordavkodning, läsförståelse och läsintresse/motivation. Detta i samband med att en 

bokhund utgör en del av insatsen, trots att den förstås inte kan läsa! Hunden blir istället en 

kravlös och icke dömande lyssnare samt kommunikatör, som kan fungera motiverande för 

elevers läslust. Studien har en jämförelsegrupp som får ”traditionell undervisning” med extra 

anpassningar eller “traditionell specialundervisning” under samma tidsrymd. 
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2 TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING  

 

I följande kapitel belyses de teoretiska utgångspunkter och aktuell forskning som studien 

baseras på. Centrala delar av läsprocessen och förhållanden som kan leda till lässvårigheter 

synliggörs. Därefter lyfter textinnehållet fram forskning kring djurassisterad pedagogik och 

interventioner inom läs- och skrivområdet. Sammantaget ämnar detta att hos läsaren skapa en 

känsla av sammanhang kring de olika komponenterna i studien.  

2.1 Läsförmåga 

Studiens huvudsakliga utgångspunkt är The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 

1986). Inom ramen för vald teori belyses läsprocessen genom formeln: L = A x F, Läsning = 

Avkodning x Förståelse. Slutprodukten, läsförmåga, är genom denna formel avhängig den 

sammanlagda kvaliteten på de två variablerna A, avkodning och F, förståelse. Ett högt värde 

på en av faktorerna fungerar aldrig kompenserande då den andra faktorn saknar värde. För att 

erövra läsförmåga krävs både avkodningsförmåga och förståelse (Lundberg, 2010). Faktorn 

förståelse är inte begränsad till att endast innefatta läsförståelse utan representerar värdet av 

den sammanlagda språk/hörförståelsen hos individen (Gough & Tunmer, 1986).  

 

Förstås är formeln L = A x F ett förenklat sätt att beskriva läsning då det är en sammansatt 

aktivitet som inbegriper ett flertal olika processer på olika nivåer (Gough & Tunmer, 1986; 

Høien & Lundberg, 2013). Forskning visar att kunskap kring centrala komponenter i 

läsprocessen öppnar upp för möjligheten att förebygga samt minska konsekvenser av 

svårigheter i samband med elevens tillägnande av läs- och skrivförmåga (Elbro, 2015; Elwér,  

2014).  
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Gough och Tunmer (1986) synliggör genom The Simpel View of Reading inom vilka olika 

delområden lässvårigheter kan ha sin grund. 

 

 
 Figur 1: Schemat visar fyra olika typer av läsarprofiler, enligt Gough och Tunmer (1986). 

 

Utifrån figur 1, ovan, beskrivs fyra olika läsare. Normalläsaren har en medelgod 

språkförståelse och avkodningsförmåga. Svårigheter som är sammansatta gör att läsaren 

hindras i sin läsning på grund av brister i både språkförståelse samt ordavkodningsförmåga. 

Läsaren som hamnar i svårigheter knutna till ordavkodningsområdet, svårigheter av dyslektisk 

karaktär, men besitter en medelgod språkförståelse. Hyperlexi omfattar läsare som har en 

nedsatt förmåga inom språkförståelseområdet, men en medelgod ordavkodningsförmåga 

(Gough & Tunmer, 1986).  

2.2 Läsutveckling 

Hur den mogna läsaren så snabbt och flytande kan avkoda och förstå skriven text är något 

som språkforskare velat förstå och bringa klarhet i under väldigt lång tid (Ehri, 1995). Ett utav 

det mest betydelsefulla fyndet inom den senaste läsforskningen är det som visar att elever som 

i de tidiga skolåren hamnar efter i utvecklandet av de grundläggande förmågor som är kritiska 

i läsutvecklingsprocessen, också riskerar att lämna grundskolan utan att ha uppnått en 

normalgod läsförmåga. Samtidigt visar forskning att det finns stora möjligheter att förhindra 

detta utvecklingsförlopp för majoriteten av de elever som befinner sig i riskzonen. För att ta  
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till vara dessa möjligheter behöver förebyggande och stimulerande läsutvecklingsinsatser 

börja redan under förskoletiden (De Graff & Torgesen, 2005). Den fonologiska 

medvetenheten spelar en avgörande roll i samband med erövrande av läsförmåga. Förmågan 

att rikta uppmärksamhet mot språkets formmässiga sida och på grafem-fonem-nivå hantera 

enskilda språkljud i ord är av stor betydelse. Bokstavskännedom och kunskap kring fonem-

grafem-korrespondens utgör en stark indikator för framgången i den senare läsutvecklingen 

(Høien & Lundberg, 2013). Elever som hamnar i svårigheter i relation till språkets formsida 

har ofta ett behov av att få utveckla sin läsförmåga i ett sammanhang som inbegriper direkt 

undervisning i ljudprincipen och där tillförlitliga metoder och verktyg kartlägger och fångar 

upp i ett tidigt skede (Elbro, 2015).  

 

Ett barns läsutveckling påverkas och färgas av kulturella erfarenheter och faktorer i ett 

undervisningsförlopp. Läsning är alltså inte något som hos barnet utvecklas naturligt 

stadievis. Stadieteorier kan riskera att till större del beskriva vilka förmågor och kunskaper 

som erfordras genom de olika stadierna i större utsträckning än vad de egentligen beskriver de 

mekanismer som driver utvecklingen framåt. En del forskare menar därför att det kan vara 

problematiskt att beskriva ett allmänt generellt läsutvecklingsförlopp stadievis. Hänsyn till 

individuella skillnader ifråga om olikheter gällande tidsramar för olika stadier måste tas, 

skiften mellan stadier sker och stadier kan förekomma parallellvisa. Det är heller inte 

nödvändigtvis så att alla stadier genomgås. För att kunna individualisera undervisningen och 

stödja den enskilda eleven i sin läsutveckling är pedagogens kunskap kring hur 

ordavkodningsutvecklingen ser ut viktig (Høien & Lundberg, 2013; Kamhi & Catts, 2014).  

2.3 Ordavkodning 

Ett centralt mål i läsutvecklingen är att uppnå en automatiserad ordavkodning så att läsarens 

kognitiva resurser kan läggas på att förstå och tänka kring det lästa. Då förmågan till 

ordavkodning inte är tillräcklig tas tankemässiga resurser i anspråk, vilket med stor 

sannolikhet gör att både läsförståelse och inlärning försämras (Kamhi & Catts, 2014; Fälth, 

2013, Høien & Lundberg, 2013). En bristfällig ordavkodningsförmåga försämrar läsarens 

möjligheter att känna igen, uttala och snabbt koppla samman ord med dess mening. Det blir 

också svårare för läsaren att läsa med prosodi och flyt. Ordavkodningsförmåga är något som 

byggs upp över tid, minnesbilden av ortografiska mönster, ord och orddelar förstärks genom 

att läsaren vid upprepade tillfällen möter dem i text. Upprepad läsning är en metod där eleven 

får läsa samma text vid flera tillfällen, för att bygga upp och förstärka ortografiska strukturer. 

En nödvändig startpunkt för förmågan att avkoda text är fonologisk medvetenhet, kunskap 

kring fonem-grafem-korrespondens och förståelse för den alfabetiska principen (Elbro, 2015; 

Høien & Lundberg, 2013; Wolff, 2015). Ehri (1995) synliggör ordavkodningsutvecklingen 

genom fyra olika faser som kan utgöra ett ramverk i skapandet av förståelse kring hur flytande 

läsning utvecklas (Hudson, Lane, Torgesen & Turner, 2012). Första fasen är Pre- Alphabetic 

phase- och innebär att barnet minns ordet som en bild, förståelsen är under detta stadie  

begränsad till en speciell situation. Partial- Alphabetic phase- barnet kan några grafem och 

läser genom att använda denna kunskap genom de ledtrådar kontexten tillhandahåller. Full-  
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Alphabetic Phase- barnet har utvecklat en förståelse kring den alfabetiska principen och har 

kännedom om fonem-grafem-korrespondens. Läsaren tar utgång i de olika grafemens 

ljudrepresentationer och kopplar samman dessa i rätt ordningsföljd. I denna fas kan barnet 

avkoda okända ord och lagra dem i sitt ortografiska minne. Consolidated- Alphabetic Phase- 

barnet kan i sin läsning under detta stadie börja använda sin kunskap om morfem och 

ortografiska mönster vilket ökar flytet i läsningen. Automatic- Alphabetic phase- barnet kan 

avkoda merparten av orden automatiskt och har strategier för att läsa det nya orden han/hon 

stöter på under sin läsning och har uppnått ortografisk morfemisk läsning, “sight word 

reading”. Strategin är en förutsättning för en snabb automatiserad ordavkodningsförmåga, där 

igenkänning av ordens ortografi kopplas samman och ger snabbare åtkomst till ordets 

betydelse (Ehri, 2005).  

2.4 Läsförståelse 

En utav de allra mest betydelsefulla förmågorna att utveckla är förmågan att förstå det lästa. 

Att förstå och tolka författarens mening eller finna förståelse för informationen i det skrivna 

är den centrala meningen med själva läsandet. Relationen och det starka sambandet mellan 

läsförståelse och ordförråd har tydliggjorts i flera forskningsstudier. Vokabulär, bredd och 

djup på läsarens ordförråd, är den enskilt viktigaste faktorn som inverkar på språkförståelsen 

och läsförståelen (Elbro, 2015; Høien & Lundberg, 2013; Tannenbaum, Torgesen & Wagner, 

2006). Till skillnad från ordavkodning är det omöjligt att automatisera läsförståelse (Elwér, 

2014; Høien & Lundberg, 2013). Läsförståelsens kvalitet påverkas utav den förståelse och 

kännedom läsaren har om textinnehållets olika dimensioner, från textnivå, meningsnivå och 

ordnivå. Förståelsen påverkas även utav läsarens omvärldskunskap, förmåga att göra 

inferenser och uppfatta även det som inte står direkt utskrivet i texten, motivation och intresse 

under läsningen spelar också roll (Cain, Elbro & Oakhill, 2014). Läsförståelsesvårigheter kan 

uppkomma som en följd utav en outvecklad ordavkodningsförmåga eller vara en följd utav 

svårigheter att använda sig av de metakognitiva förmågor som ger möjlighet att övervaka den 

egna förståelsen under läsprocessen. Läsning ställer också krav på arbetsminne och andra 

minnesfunktioner, återkommande måste läsaren exempelvis hämta information från 

långtidsminnet för att knyta an innehållet till egna referenser och erfarenheter (Elwér, 2009; 

Lundberg, 2010). Elever behöver möta en explicit undervisning i hur olika modeller och 

strategier kan fungera som viktiga verktyg i mötet med text och utvecklandet av 

läsförståelseförmåga. Westlund (2013) redovisar fyra förståelsestrategier, dessa lyfts i 

forskningen fram som särskilt effektiva för att utveckla läsförståelseförmåga: predict - att 

förutspå ställa hypoteser, questioning – att ställa frågor, clarifying - att reda ut oklarheter, 

summarizing – att sammanfatta (2013 s.48). Läraren kan i undervisningen låta eleverna träna 

på att bli mer aktiva genom att använda och själva behärska flera av förståelsestrategierna på 

ett flexibelt sätt i mötet med olika texter. Ett samspel mellan de olika strategierna i så kallade 

multistrategiprogram, Reciprocal teaching, ses i forskningen som de mest evidensbaserade  

undervisningsmodellen i relation till utvecklandet av elevers läsförståelseförmåga (Westlund 

2013). 
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Läserfarenhet i den tidiga läsutvecklingen utgör en mycket betydelsefull källa för 

ordförrådsutbyggnaden (Ehri & Rosenthal, 2008; Elbro, 2015). Elevers olika möjlighet till 

ordförrådsutbyggnad och tillgång till delade läsupplevelser skapar variation i erfarenhet och 

utgångsläge vid startpunkten för läs- och skrivinlärningen i samband med skolstart. De barn 

som har tusentals timmar av högläsning bakom sig har getts möjlighet att fylla på med 

betydligt fler ord och begrepp i sitt bagage än de elever som inte delar denna erfarenhet 

(Elbro, 2015; Reichenberg, 2014). Att läsa på egen hand eller lyssna till någon som läser är 

berikande för ordförrådsutvecklingen och begreppsförståelsen. Vokabulär är en av de starkast 

predicerande faktorerna för skolframgång (Carroll, Bowyer- Crane, Duff, Hulme & Snowling 

2011). Elever i de tidiga åren behöver ges möjlighet att lyssna på texter för att tillägna sig 

meningen i ord. Genom årskurs 1-3 innebär den ofta icke flytande läsningen att det är svårt att 

ta till sig nya ord och begrepp via läsning på egen hand. Högläsning och dialogiska samtal 

utgör i de tidiga åren på så vis ett viktigt inslag i undervisningen (Biemiller & Boote, 2006). 

Ehri och Rosenthal (2008) framhåller dock att forskning visar att befästandet och lagring av 

ords betydelse i minnet förstärks, då tid också ägnas åt att uppmärksamma ordens stavning 

och ortografiska uppbyggnad. 

2.5 Självbild och motivation  

Lusten att lära och förstå hur världen hänger samman finns hos oss alla. Detsamma gäller för 

vår strävan efter att behålla en positiv självbild (Taube, 2013). Forskningsstudier har under de 

senaste decennierna kunnat synliggöra vikten av en positiv självbild och självuppfattning i 

samband med uppnående av goda akademiska resultat (Carlsson, Fälth, Gustafsson & 

Svensson 2014; Swalander, 2009). Elever som varit med om inlärningssituationer som 

genererat i upprepade misslyckanden och känslor av otillräcklighet kan få svårt att frambringa 

motivation och lust i inlärningssammanhang. Det har uppstått en slitning mellan önskan att 

värdera sig själv positivt och lusten att lära, i vilken behovet av att skydda självbilden är störst 

(Taube, 2013). Svårigheter i inlärningssammanhang kan på detta sätt ge en återverkande 

effekt på elevens motivation, självbild och också hämma den inneboende lusten att lära och 

att gå i skolan (Elbro, 2015; Taube, 2013).  

 

Forskning visar att det finns en betydande relation mellan läsförmåga, läsvanor och 

motivation, (Dalby, 1992). Självbild och motivation kan betraktas som viktiga förutsättningar 

och centrala delar av varje pedagogiskt sammanhang vars syfte är att främja läsutveckling 

(Fälth, 2013; Jacobson, 2010). Motivation kan beskrivas som en drivkraft i förhållandet till ett 

mål. Det är viktigt att målet upplevs ligga inom elevens synrand och därmed möjligt att nå.  

Samtidigt är det också av stor betydelse att målet upplevs eftersträvansvärt för eleven själv 

och inte något som läraren försöker göra legitimt utan att vidröra elevens intresseområden 

(Jenner, 2004). Lärarens förväntningar och sätt att förmedla dessa inverkar på elevens  

motivation och tro på sig själv och sina förmågor. Höga förväntningar i en accepterande 

atmosfär kan stödja eleven i utvecklandet av uthållighet och få hen att växa i sin kreativitet 

och självkänsla (Jobér, 2015).  
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2.6 Djurassisterad pedagogik  

Forskning som vittnar om vinster och positiva utvecklingsspiraler genom barns samspel och 

interaktion med djur i medicinska, pedagogiska och terapeutiska sammanhang ökar stadigt 

(Nimer & Lundahl, 2007). Trots att djurassisterad pedagogik används inom flera 

verksamheter är det till viss del svårt att i forskningsstudier påvisa och förklara dess effekt på 

grund av för små urval och frånvaro av adekvat kontrollgrupp samt svårigheter med att 

kvantifiera resultat. Pavlides (2008) menar dock att man inom olika användningsområden kan 

se goda effekter och stärka elevers inlärning och sociala förmåga. Hunden kan bidra till att ge 

ökad vilja att delta i aktiviteter, ökad uppmärksamhetsgrad och uppgiftsorientering, ökad 

självkänsla samt stärkt motivation i genomförandet av uppgifter. 

 

Hunden, som många andra djur, möjliggör att ”lugn-och-ro-hormonet” oxytocin frisätts hos 

människan (och hos djuret) vid samvaro med hunden. Närhet till ett djur gör att man känner 

sig lugn och mår bra. Medicinska studier har visat att blodtrycket och hjärtfrekvensen, samt 

halterna av stresshormonet kortisol sänks när människor klappar djur. Detta beskrivs bland 

annat i Manimalisrapporten (2009) om oxytocinets effekter vid klappandet av djur. Klingberg 

(2011) menar att delar av den kognitiva kapaciteten kan minska med upp till 50 % i 

situationer då individen upplever stress. Närvaron av djur är stressreducerande och öppnar 

upp för social interaktion -man mår bra! (Manimalisrapporten, 2009). Den goda 

sinnesstämningen är ett utmärkt redoläge för att lära. Elevens vakenhetsnivå och 

uppgiftsorientering blir som bäst när man känner sig lugn och trygg i situationen (Greene, 

2016). 

 

I 43 delstater i USA och i andra delar av världen har man uppmärksammat och etablerat så 

kallade animal-assited litteracy programs i syfte att fungera språk- och läsutvecklande. 

Hundar och deras förare har utbildats till att vara så kallade R.E.A.D. (Reading Education 

Assistance Dogs) ekipage i syfte att fungera som “literacy mentor teams” och förbättra elevers 

läsförmåga (Friesen, 2012). Empiriska studier visar att hundar, genom sin icke dömande och 

inkännande sociala förmåga, kan fungera som en unik stödfunktion för elever i 

inlärningssammanhang. Genom att av eleven upplevas som en tillförlitlig vän, har hunden 

observerats fungera som ett stöd i fråga om att våga möta svårigheter. Hunden kan skapa lust i 

samband med språkliga aktiviteter där eleven tidigare varit mer passiv. Även positiva effekter 

i relation till den sociala interaktionen i gruppen har observerats, då hunden kunnat fungera 

som en social brygga för elever som upplevt utanförskap (Friesen, 2012). 

 

Garp (2015) har genomfört en aktionsforskningsstudie om läshundar på ett bibliotek, vilket 

innebär att hon observerade, intervjuade, analyserade loggböcker samt hade handledande  

samtal med hundförare och bibliotekarie. Allt för att fånga så många olika perspektiv på 

läshundsverksamheten som möjligt, och för att hennes forskning i sig skulle bidra till att 

utveckla verksamheten. Hon följde fem elever ur år 3 som gick till biblioteket en gång i 

veckan i 7 veckor för att läsa för en läshund ca 20 minuter/tillfälle, tillsammans med  
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bibliotekarie och hundförare som även är utbildad lärare. Hennes forskning visar att barnen 

återgav en odelat positiv upplevelse av lässtunden, och att de uppfattade lässtunden för en 

hund som en skolaktivitet, trots att de befunnit sig på ett allmänt bibliotek en bit från skolan. 

Garp skriver vidare att skolan och biblioteken delvis hade olika syfte och mål med 

läshundsverksamheten,där biblioteken fokuserade på läsglädje och motivation och skolan på 

läsutveckling för att uppfylla kunskapskrav. Aspekten, motivation att läsa, redovisas grundligt 

ur olika perspektiv, barnens, bibiotekariens, hundförarens och skolans. Alla upplevde att 

insatsen hade gynnat elevernas läsintresse.  

 

Kulturrådet (2014) har med stöd i forskning definierat vad begreppet läsfrämjande står för. En 

läsfrämjande insats beskrivs kunna, “ ta bort hinder, bredda en repertoar och stärka läsarens 

självtillit och läsaridentitet” “öppna vägar till litteraturen för den som inte läser” 

      

     

            (Kulturrådet 2014 s .4) 

2.7 Interventioner inom läs- och skrivområdet 

Läs- och skrivsvårigheter kan ha sin kärna inom ett område eller orsakas av en kombination 

av svårigheter inom olika områden. Lässvårigheter måste därför också bemötas med olika 

typer av insatser. Det är av central betydelse att det inom skolan finns tillgång till kompetens 

att kartlägga och förstå var den enskilda elevens läs- och skrivsvårigheter har sin grund. 

Annars kan stödinsatser riskeras att bli slentrianmässiga och ineffektiva. Eleven måste i ett 

tidigt skede få stimulans och ledning samt adekvat undervisning och ett välriktat stöd, med 

utgångspunkt i hens specifika språkliga profil (Elbro, 2015; Elwér, 2014; Wolff, 2015). 

Dröjande, slentrianmässiga insatser och otillräckliga kunskaper hos pedagogen kan utgöra 

riskfaktorer för elevens självbild (Svensson, 2005).  

 

Under senare tid har forskare lyft fram en proaktiv tankemodell kring utformning av 

specialpedagogiska insatser. Modellen förkortas RTI “response to intervention”. Inom RTI 

belyses vikten av det förebyggande arbetet och alla elevers rätt att inom den ordinarie 

undervisningen möta arbetssätt som har vetenskapligt stöd. En hel del empirisk forskning 

visar att elever som tillhandahåller ett gott stöd under sin läs- och skrivutveckling sällan 

hamnar i den typ av svårigheter som finns hos elever med dyslexi. En undermålig 

undervisning kan leda till att eleven får behov av specialpedagogiskt stöd. Modellen RTI är  

strukturerad i olika steg där undervisningen ges inom ramen för ordinarie undervisning eller 

ytterligare förstärkt i den mindre gruppen, eller i tredje steg ytterligare ett intensifierat steg, 

en-till-en-undervisning (Grosche & Volpe, 2013). Skolans pedagogiska beredskap och  

kompetens påverkar den enskilda elevens läsutveckling genom dess olika stadier. Insatser 

som görs måste ta utgångspunkt och vara adekvata i relation till den enskilda elevens läs- och 

skrivutvecklingsmässiga profil (Wolff, 2015). Forskning visar att ett välstrukturerat 

interventionsbaserat arbetssätt som är anpassat till form och innehåll kan ge elever i 

lässvårigheter ett effektivt stöd (Fälth 2013, Wolf 2015). Det har även visat sig vara mer  
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effektivt att organisera specialundervisning genom att arbeta interventionsbaserat intensivt 

under kortare tidsspann, än att låta specialundervisningen pågå i små doser under längre tid. 

Motivation och delaktighet hos både lärare och elev är betydelsefulla delar att ta hänsyn till i 

såväl planering som genomförande av interventioner. När det gäller 

ordavkodningssvårigheter, med eller utan läsförståelseproblematik, bör interventionens 

innehåll utgöra en mångsidig och flexibel form av träning. Där både fonologisk förmåga och 

läsförståelseförmåga tränas. Detta har i den senaste forskningen visat sig ha positiv effekt på 

elevers motivation och läsutveckling (Fälth, 2013). Gustafsson, Fälth, Svensson, Tjus och 

Heiman (2011) genomförde en studie i syfte att analysera effekten utav tre olika 

interventioners upplägg och innehåll för elever i årskurs två. Eleverna befann sig i någon form 

av läs- och skrivsvårigheter. Samtliga elever i interventionsgrupperna fick sin träning genom 

datorbaserade träningsprogram. Den första gruppen fick ett träningsprogram som lät eleverna 

träna på ord och meningsnivå med utgångspunkt i ett top -down perspektiv. Den andra 

gruppens träningsprogram antog ett bottom -up perspektiv och var inriktat på att förbättra 

elevernas fonologiska förmåga och ordavkodningsförmåga. Den tredje gruppen fick en 

kombination utav de båda träningsprogrammen. Studien hade två jämförelsegrupper. I den 

ena gruppen ingick 25 elever med läs- och skrivsvårigheter som fick traditionell 

specialundervisning under samma period. Den andra jämförelsegruppen bestod utav 30 

åldersmatchade normalläsare. I interventionsgrupperna deltog 25 elever i varje grupp. Studien 

visade att alla grupper förbättrade sin läsförmåga. Den grupp som fick det datoriserade 

träningsprogram som tillhandahöll en kombinerad träning förbättrade sin läsförmåga allra 

mest. Att genomföra den välstrukturerade, intensiva lästräningsinterventionen i en en-till-en-

undervisningssituation har i forskning visat sig vara effektivt (Gustafsson & Myrberg, 2002; 

Torgesen 2001; Wolff, 2010a). När det gäller specifika läsförståelsesvårigheter är forskning 

kring effektiva interventionsarbeten inte lika omfattande som den forskning som finns inom 

svårigheter inom ordavkodningsområdet. Det kan vara svårare att genomföra 

interventionsstudier som ämnar att mäta utveckling av elevers läsförståelseförmåga då en 

förbättrad läsförståelseförmåga måste föregås utav insatser under längre tid (Elwér, 2009). 

Det finns specificerade områden inom vilka läsförståelsestrategier och olika modeller kan ta 

sin utgångspunkt exempelvis, genom att ställa frågor till texten och uppmärksamma delar av 

språklig struktur och stil. Det är av central betydelse att eleven i undervisningen får möjlighet 

att utveckla sin förmåga att på ett flexibelt sätt använda olika lässtrategier i samspel med 

varandra (Høien & Lundberg, 2013; Westlund, 2013). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Studiens syfte är att synliggöra eventuell utveckling avseende ordavkodningsförmåga, 

läsförståelse och läsintresse hos interventionsgruppen respektive jämförelsegruppen efter en 

sju veckor lång intervention, som för interventionsgruupen bland annat innefattade att läsa för 

en bokhund.  

 

 Hur ser utvecklingen ut gällande elevernas ordavkodningsförmåga i 

interventionsgruppen, respektive jämförelsegruppen? 

 

 Hur ser utvecklingen ut gällande elevernas läsförståelse i interventionsgruppen, 

respektive jämförelsegruppen? 

 

 Vilken eventuell skillnad finns i elevernas läsintresse/motivation i 

interventionsgruppen, respektive jämförelsegruppen? 
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4 METOD 

 

Studien inbegrep både kvantitativa och kvalitativa metoder eftersom problemformuleringarna 

behövde undersökas och beskrivas med både ord och siffror. Att använda en kombination av 

metoder på detta sätt benämns triangulering (Eliasson, 2006). Studiens resultat vilar således 

både på kvantitativ och kvalitativ datainsamling och tolkningsperspektiv. De kvalitativa 

metoderna bestod i intervjuer med interventionsgruppens elever och enkät med plats för 

kommentarer till elevernas vårdnadshavare i samma grupp. De kvantitativa metoderna bestod 

i standardiserade tester som eleverna i både interventions- och jämförelsegruppen genomförde 

före och efter sju veckors intervention respektive “traditionell undervisning” med extra 

anpassningar eller “traditionell specialundervisning. Både elever och vårdnadshavare i 

interventionsgruppen fick också svara på en enkät med fasta svarsalternativ, där 

vårdnadshavarna hade plats för kommentarer, medan eleverna också blev intervjuade. 

Berörda lärare till eleverna i interventionsgruppen fick även de svara på en enkät med öppna 

frågor. 

4.1 Urval 

4.1.1 Interventionsgrupp 

I interventionsgruppen deltog elever från årskurs 2 och 3 från tre olika skolor. Från årskurs 2 

deltog sju elever, varav tre flickor och fyra pojkar. Från årskurs 3 deltog sex elever, varav tre 

flickor och tre pojkar. Skolorna som deltog i studien valdes ut med hjälp av närhetsprincipen. 

Urvalet av elever i interventionsgruppen gjordes med hjälp av klassläraren och specialläraren 

på respektive skolor, där de elever som antingen hade särskilt stöd eller extra anpassning, 

beroende på sin läsförmåga, kom i fråga. Därtill begränsades urvalet av att eleverna inte 

kunde vara allergiska mot hund eller ha hundrädsla. Alla eleverna som uppfyllde de här 

kriterierna tillfrågades och tackade ja. 

 

De elever som blev utvalda till studien befann sig som grupp inom ett brett spann gällande sin 

läsförmåga. De hade olika lässvårigheter och olika bakgrund. Det fanns de som hade 

språkstörning, svenska som andraspråk eller diagnosticerade koncentrationssvårigheter, även 

om huvuddelen enbart hade någon form av lässvårigheter- allt ifrån lättare till svårare. 

4.1.2 Jämförelsegrupp 

Jämförelsegruppen matchades med avseende på de två utvalda årskurserna, årskurs 2 och 3 

tillsammans, och att de också skulle vara i behov av särskilt stöd eller extra anpassning vad 

gäller läsförmåga. Även här var det klassläraren och specialläraren på respektive skolor som 

gjorde urvalet. Jämförelsegruppens elever kom från totalt fyra olika skolor, varav tre skolor 

var desamma som i interventionsgruppen. Samtliga skolor valdes ut med hjälp av  

närhetsprincipen.  Från årskurs 2 deltog åtta elever, varav fyra flickor och fyra pojkar. Från 

årskurs 3 deltog fem elever, varav en flicka och fyra pojkar.  
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Figur 2: Tidslinje över studiens genomförande samt deltagarredovisning. 

 

I Fig. 2 visas hur många elever från varje årskurs som deltog i studien, samt om de tillhörde 

interventionsgruppen eller jämförelsegruppen. Figuren avser också att tydliggöra när i tiden 

interventionen respektive för jämförelsegruppen “traditionell undervisning” med extra 

anpassningar eller “traditionell specialundervisning” ägde rum, samt när testtillfällena inföll. 

4.2 Testmaterial 

Före och efter varje sjuveckorsperiod genomfördes ett testbatteri med varje elev individuellt 

från både interventions- och jämförelsegruppen.  

4.2.1 Ordavkodning 

Ordavkodningsförmågan testades med H4 (Lindahl, 1954) där antal rätt lästa ord på 1 minut 

noterades. Orden i H4 är innehållsord som läses radvis, där svårighetsgraden ökas successivt, 

från två-bokstavsord, följt av tre-bokstavsord etcetera. 

 

Vidare testades ordavkodningsförmågan också med LäSt (Elwér m fl, 2013) innehållsord och 

non-ord, där antal rätt lästa ord på 45 sekunder noterades. Både innehålls- och nonord i LäSt 

läses spaltvis, där svårighetsgraden även här ökas successivt, från två-bokstavsord, följt av 

tre-bokstavsord etcetera.  

4.2.2 Läsförståelse 

Läsförståelsen testades med “Vilken Bild är Rätt?” (Lundberg, 2001). Där får eleven ta 

ställning till vilken av fyra snarlika bilder som passar till en mening. Successivt blir 

meningarna längre och senare två meningar till varje bildsekvens. Eleven ska dra streck över  
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den bild som stämmer med texten. Om eleven ändrar val av bild markeras den felaktiga med 

ett kryss och den rätta med ett nytt streck, ingen tid läggs för att sudda och ändra. Efter 10 

minuters arbete samlas materialet in och rättas. Testet föregås av en övningsdel med två 

liknande uppgifter som i själva testet, vilka gås igenom innan testet sedan startar, för att 

försöka undvika missförstånd.  

 

Läsintresse/motivation och indikationer på lässvårigheter undersöktes genom Lilla Duvans 

(Wolff, 2010b) självskattningsdel. Där får eleven ta ställning till olika påståenden rörande 

läsintresse och indikationer på lässvårigheter. Eleven får välja på en fyragradig skala hur de 

skattar sig själva för varje påstående, från “håller med helt” till “håller inte med alls”. 

Påstående ett och tre ströks från testmaterialet på grund av att de handlade om att hinna läsa 

tv-texten, respektive om att ofta stava fel. Tv-texten ansågs inte relevant för gruppen att hinna 

med, och påståendet om stavning kom igen i ett senare påstående som handlade om ifall 

eleven tyckte det var lätt att stava. Svarsalternativen översätts sedan till poäng, 1-4, där ju 

högre poäng indikerar desto större läsintresse och färre indikationer på lässvårigheter. Med 

påstående ett och tre borträknat blev maxpoängen för läsintresse 20 poäng och för 

indikationer av lässvårigheter 28 poäng. Det innebär att en elev som har 28 poäng på 

indikationer på lässvårigheter i vår undersökning, inte uppskattat att den har några sådana 

indikationer. 

4. 3 Interventionens genomförande   

4.3.1 Interventionens förberedelser 

Då bokhundsläsning utgjorde en betydande del i upplägget av interventionen krävdes 

särskilda förberedelser. För att bli bokhundsteam ska hundföraren vara utbildad pedagog eller 

bibliotekarie och hunden ska klara ett lämplighetsprov för att bli antagen till den ett år långa 

utbildningen. Utbildningen drevs som ett projekt av Allmänna arvsfonden med 

Linnéuniversitetet som huvudansvarig. Till projektet knöts olika samarbetsaktörer, bland 

andra Dyslexiförbundet i Skåne. Utbildningen innehöll barnlitteraturkunskap, läs- och 

skrivinlärning, genusvetenskap, specialpedagogik, hundens etologi och hundträning, därtill en 

praktikperiod ute på skolor, (se bilaga H och I). Utbildningens syfte var att sammanföra barn 

med litteratur och väcka läslust på ett kravlöst sätt genom en hund som lyssnare och motivator 

att vilja läsa. För att kunna arbeta med hund på en skola följdes den för bokhunden speciellt 

framtagna införandeplanen, (se bilaga F), där information och öppenhet är hörnpelarna. 

Lärarna och berörda klasser informerades både muntligt och skriftligt om vad bokhundsarbete 

är för något. Tillsammans med rektor och personal valdes fungerande bokhundsrum ut. Extra 

viktigt för allergiker och/eller hundrädda är det att vara förvissad om att hunden endast finns i  

en bestämd lokal under en bestämd tid, och att man aldrig ska behöva möta hunden om man 

inte själv, med vårdnadshavares samtycke, har tackat ja att delta i interventionsgruppen. 

Viktigt är också att veta att rummet städas extra direkt efter avslutad bokhundsläsning och att 

hygienregler, (se bilaga G), finns i samband med bokhundsläsning. Dessutom krävs att 

bokhunden anmäls till jordbruksverket för att den ingår i besöksverksamhet. 
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När urvalsförslaget från respektive skola var klart kontaktades elever i undersökningsgruppen 

både via missivbrev, (se bilaga A), med förfrågan om deltagande och med ett telefonsamtal 

hem till vårdnadshavare för att diskutera eventuellt deltagande i studien och vad det kunde 

innebära. Jämförelsegruppen blev enbart kontaktade via missivbrev, (se bilaga B), om 

förfrågan att delta i studien. Förberedelserna för interventionen innebar även planering 

tillsammans med rektorer och klasslärare kring schematekniska aspekter.  

4.3.2 Interventionens innehåll och form 

Interventionen, respektive den “traditionella undervisningen” med extra anpassning eller 

“traditionell specialundervisning”, sträckte sig över sju veckor, och vi genomförde tre stycken 

sjuveckorsomgångar. Den första sjuveckorsperioden deltog 2 elever i respektive grupp. Den 

andra perioden deltog 6 elever i interventionsgruppen, inga elever i jämförelsegruppen. 

Slutligen deltog 5 elever i interventionsgruppen och 11 elever i jämförelsegruppen den tredje 

och sista perioden. Totalt deltog 13 elever i interventions- respektive jämförelsegruppen. 

Varje elev deltog i en sjuveckorsperiod. 

 

Före och efter varje sjuveckorsperiod genomfördes ett testbatteri med varje elev från både 

interventions- och jämförelsegruppen. Enligt redovisat testmaterial ovan, testades 

avkodningsförmågan med H4 och LäSt innehålls- och nonord. Läsförståelsen testades med 

Vilken Bild är Rätt? och motivationen undersöktes genom Lilla Duvans självskattningsdel. 

Därefter följde själva interventionen för interventionsgruppen.  

 

Interventionen var upplagd så att eleverna i interventionsgruppen fick 3x20 minuter lästräning 

per vecka under dessa sju veckor. Vid två av tre tillfällen per vecka övades Wendicks läslistor 

(Wendick, 2012) och upprepad läsning skedde ur ett urval av skönlitterära böcker som var 

anpassade efter elevernas läsförmåga. Det tredje tillfället i veckan läste eleven upp den 

skönlitterära texten för bokhunden och övade eventuellt ytterligare text ur boken högt för 

hunden. Varje bokhundstillfälle avslutades också med några minuters samarbetsövning med 

hunden. Hunden puttade då ner bokstavsklossar från en höjd och eleven fick pussla med 

bokstäverna och försöka få ihop ord som de skrev upp i ett ”Ordjaktshäfte”. Vid andra 

tillfällen kunde hunden putta ner tärningar med siffror som ledde fram till en 

läsförståelsefråga, enligt ett särskilt schema. 

4.3.3 Jämförelsegrupp 

Jämförelsegruppen fick under sjuveckorsperioden istället för interventionen “traditionell 

undervisning” med extra anpassningar eller “traditionell specialundervisning”. Det vill säga 

den undervisning som de skulle ha fått oavsett deltagande i föreliggande studie. Det innebar 

att 6 elever fick enskild specialundervisning hos speciallärare några tillfällen per vecka, 4 

elever fick specialundervisning i liten grupp hos speciallärare några tillfällen per vecka, 

resterande 3 elever fick den ordinarie klassundervisningen, men med olika extra anpassningar. 

De extra anpassningarna kunde bestå i hjälp att välja lagom svårighetsnivå på skönlitterära  
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böcker, tillgång till Legimus och/eller inläsningstjänst, tillgång till dator och/eller Ipad med 

talsyntes och rättstavningsprogram med mera.  

4.3.4 Bortfall  

Under första och andra sjuveckorsperioden fick alla i interventionsgruppen sina 14 

övningstillfällen med läslistor och upprepad läsning och sina 7 tillfällen tillsammans med 

bokhund. Under den tredje sjuveckorsperioden fick tre elever i årskurs 2 bortfall av 

övningstillfällen med läslistor och upprepad läsning, varav en elev med 5 tillfällen, en annan 

med 6 tillfällen och den tredje med 12 tillfällen. Bortfallen berodde bland annat på röda dagar, 

andra gemensamma klassaktiviteter, individuella belöningsaktiviteter och sjukdom. Däremot 

hade alla tre eleverna inget bortfall av bokhundstillfällen. För två elever i årskurs 3 skedde, på 

grund av sjukdom, ett bortfall av interventionen under den tredje sjuveckorsperioden, som 

innebar att 2 bokhundstillfällen samt 7 övningstillfällen med läslistor och upprepad läsning 

inte kunde genomföras.  

4.3.5 Intervju och enkät 

Förutom testbatteriet i eftertesten fick interventionsgruppens elever besvara en enkät med 

slutna frågor, men med plats för kommentarer (se bilaga C). Enkäten utgjorde samtidigt 

underlag för den intervju som genomfördes om deras upplevelser och tankar kring 

interventionen, där bokhunden utgjorde en del. Intervjun bestod i följdfrågor till de slutna 

frågorna i enkäten och ämnade få fram elevernas motiv till de lämnade svaren i enkäten. 

Enkäten i kombination med intervjun utfördes enskilt med varje elev i interventionsgruppen. 

De spelades också in på privata enheter/mobiltelefon och transkriberades i sin helhet. Efter 

studiens färdigställande raderades samtliga inspelningar. var av typen ”Hur tänkte du när du 

valde det svarsalternativet” och ses som kommentarer till enkätfrågorna. De fick även svara 

på en enkät med slutna frågor, (se bilaga C). Vårdnadshavarna till eleverna fick besvara en 

enkät med slutna frågor, men med plats för kommentarer, (se bilaga D). De lärare som 

eleverna i interventionsgruppen hade fick besvara en enkät med öppna frågor, (se bilaga E). 

Samtliga enkäter syftade till att utvärdera interventionen. 

4.4 Databearbetning 

De olika data som denna studie genererat har bearbetats på olika sätt utifrån insamlingsmetod. 

Testresultat från avkodning, läsförståelse och delvis motivation redovisas under resultatdelen i 

tabellform med medelvärde och standardavvikelse för respektive grupp, och i olika diagram 

för att åskådliggöra skillnader, likheter och utveckling över tid. Enkätsvaren redovisas i olika 

diagram, och eventuella kommentarer lyfts fram för att förtydliga och belysa olika tankar 

kring interventionen. Intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. Därefter har 

bärande tankar och belysande citat plockats ut och redovisas även de under resultatdelen i 

föreliggande studie.  
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4.5 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska huvudkrav som vetenskapsrådet tagit fram (Vetenskapsrådets 

rapportserie, 2011). De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet för att skydda individens integritet vid deltagande i studier. Samtliga 

huvudkrav har behandlats i föreliggande studie. Alla i studien är informerade om studiens 

syfte. De har aktivt tackat ja att delta genom vårdnadshavares godkännande och är 

informerade om att de kan avbryta deltagandet när som helst, utan motivering. De är 

förvissade om att vi gör allt för att bevara deras anonymitet i studien. De är också införstådda 

med att insamlade resultat endast kommer att användas i föreliggande examensarbete.  

 

Samtliga huvudkrav har berörts i missivbrev till både interventionsgruppen och 

jämförelsegruppen, (se bilagor A och B). Det finns också flera andra etiska överväganden att 

göra i samband med studien, bland annat att det var vi själva som genomförde arbetet med 

studien, i den mån att vi var de lärare som både undervisade och utvärderade insatsen. Det kan 

enligt Molander (2003) utgöra ett objektivitetsproblem. Men han resonerar vidare att i princip 

ingen samhällsvetenskaplig forskning kan sägas vara helt objektiv i alla avseenden, eller att 

det ens är eftersträvansvärt eftersom alla undersökningar har sina förutsättningar. Han 

beskriver vidare att människor som vet att de är med i en undersökning inte riktigt fullt ut 

beter sig som vanligt, och att det också inverkar på objektivitetskravet och att vem som helst 

egentligen ska kunna göra om samma forskning med samma resultat. Forskningen har en 

uppsättning normer, god forskningssed, att ha som riktmärken för att främja 

objektivitetsprincipen och ge en hög grad av intersubjektivitet (Molander, 2003). Nyttovärdet 

med forskningen måste hela tiden sättas mot vad den eventuellt kan orsaka eller medföra för 

skada eller men för de inblandade och samhället (a.a; Vetenskapsrådets rapportserie, 2011). 

 

Metodvalet i undersökningen kan medföra flera etiska överväganden (Vetenskapsrådets 

rapportserie, 2011). I föreliggande studie erbjöd vi enbart undersökningsgruppen delinslaget i 

insatsen, att läsa för en bokhund. Jämförelsegruppen kunde inte erbjudas den insatsen. Inte  

heller den specifika lästräningen som undersökningsgruppen fick med en-till-en-undervisning 

med läslistor och upprepad läsning. Ett annat etiskt övervägande var att bokhundsinslaget, 

överhuvudtaget, inte kunde komma ifråga som metod för alla elever. De elever som var 

allergiska mot pälsdjur/hundar uteslöts automatiskt, då det inte var möjligt för dem att delta. 

 

För att studiens resultat skulle bli så tillförlitligt som möjligt, hög reliabilitet, samt kunna 

återupprepas med samma resultat, hög validitet, var det bland annat betydelsefullt att inte 

övertolka resultaten, men inte heller förringa dem (Vetenskapsrådets rapportserie, 2011). 

Eftersom vi som genomförde den här interventionsstudien är desamma som har utbildat våra 

egna hundar till bokhundar, (se bilaga H och I), och följaktligen tror på idén om bokhundens 

roll i ett läsfrämjande syfte, önskade vi förstås se att insatsen gav resultat. Det var dock 

oerhört viktigt att hålla isär dessa roller så långt vi förmådde. En del i att kunna tolka 

resultaten med både hög reliabilitet och hög validitet var att använda sig av utprövade och  
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standardiserade tester som i princip inte kunde övertolkas när det gäller ordavkodning, 

läsförståelse och delvis gällande motivation. Den andra delen i utvärderingen av 

interventionen bestod av intervjuer och enkäter med både slutna och öppna frågor, där bland 

annat interventionens eventuella motivationsskapande delar utvärderades. Vårdnadshavarna 

och de ordinarie lärarna fick också ge sin syn på interventionen i enkätform med både slutna 

och öppna frågor. På detta sätt eftersträvades en så allsidig och rättvisande utvärdering av 

interventionen som möjligt. 
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5 RESULTAT  

 

Resultatet redovisas först i tabellform på gruppnivå, med medelvärde och standardavvikelse 

för respektive grupp och test, både vid för- och eftertest. Därefter följer resultatredovisningen 

i ordningen: ordavkodning genom testerna H4, LäSt innehållsord och LäSt nonord, 

läsförståelse genom testet Vilken Bild är Rätt? samt motivation genom självskattat läsintresse 

och självskattade indikationer på eventuella lässvårigheter. Avslutande delar i 

resultatredovisningen belyser interventionsgruppens elever, lärare och vårdnadshavares 

utvärdering av interventionen genom intervju- och enkätsvar. 
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5.1 Redovisning av medelvärden och standardavvikelser 

5.1.1 Interventionsgruppens medelvärden och standardavvikelser 

Interventionsgruppen hade på samtliga tester ökat sitt medelvärde från för- till eftertest. Det 

test vars medelvärde ökat mest var H4 med ca 10 ord. Standardavvikelsen (SD) var högst på 

testet H4 och lägst på läsintresse/motivation på både för- och eftertest. 

 

Tabell 1: Interventionstgruppens medelvärde och standardavvikelse på för- och eftertest för varje test. 

Interventionsgrupp 

Test Medelvärde och SD 

 Förtest Eftertest 

H4 45,77 (17,36)  55,92 (20,31) 

LäSt innehållsord 28,38 (11,06) 34,08 (12,42) 

LäSt nonord 16,08 (5,59) 19,92 (7,30) 

Vilken Bild är Rätt? 17,77 (8,63) 23,23 (9,27) 

Läsintresse (Lilla Duvan) 16,38 (2,66) 17,00 (2,38) 

Indikationer lässvårigheter 

(Lilla Duvan) 19,46 (4,07) 20,38 (3,50) 
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5.1.2 Jämförelsegruppens medelvärden och standardavvikelser 

Jämförelsegruppen hade ökat sitt medelvärde från för- till eftertest på samtliga test utom LäSt 

nonord och läsintresse/motivation. Det test vars medelvärde ökat mest var H4 med ca 6 ord. 

Standardavvikelsen var högst på testet H4 på både för- och eftertest och lägst på förtestet 

läsintresse/motivation.  

 

Tabell 2: Jämförelsegruppens medelvärde och standardavvikelse på för- och eftertest för varje test. 

Jämförelsegrupp 

Test Medelvärde och SD 

 Förtest Eftertest 

H4 54,08 (11,01) 59,62 (13,64) 

LäSt innehållsord 37,46 (10,94)  40,31 (10,66) 

LäSt nonord 20,85 (7,31) 20,31 (6,71) 

Vilken Bild är Rätt? 19,08 (6,87) 23,62 (6,27) 

Läsintresse (Lilla Duvan) 15,15 (2,38) 14,77 (3,19) 

Indikationer lässvårigheter 

(Lilla Duvan) 21,62 (2,53) 22,00 (2,45) 
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5.2 Ordavkodning 

 
Figur 3: Diagrammet visar medelvärdesförändringen i antal lästa ord på H4 från förtest till eftertest för 

interventionsgruppen resp jämförelsegruppen. 

5.2.1 H4 

Resultatet visade att flertalet elever i interventionsgruppen hade en större utveckling på H4-

testet från förtest till eftertest jämfört med jämförelsegruppens elever. I genomsnitt ökade 

interventionsgruppens elever rätt lästa ord per minut med ca 10 ord, medan jämförelsegruppen 

ökade i genomsnitt med ca 6 ord, Fig 3. 

 

Precisionen i läsningen ökade för 8 av 13 elever i interventionsgruppen, varav för 3 elever var 

ökningen markant. En elev läste alla sina ord rätt både på förtest och eftertest. För 4 elever 

minskade precisionen. I jämförelsegruppen ökade precisionen för 10 av 13 elever, medan en 

elev hade lika många felläsningar på förtest som eftertest. För 2 elever minskade precisionen. 

5.2.2 LäSt innehållsord 

Resultatet av LäSt innehållsord bekräftade resultatet av H4, men visade på en mindre 

utveckling för båda grupperna än H4. I genomsnitt ökade interventionsgruppens elever rätt 

lästa ord per 45 sekunder med ca 6 ord, medan jämförelsegruppen ökade i genomsnitt med ca 

3 ord. 
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5.2.3 LäSt non-ord 

 

 
 

Figur 4: Diagrammet visar medelvärdesförändringen i antal lästa ord på LäSt nonord från förtest till eftertest 

för interventionsgruppen resp jämförelsegruppen. 

 

Resultatet visade att i genomsnitt ökade interventionsgruppens elever rätt lästa ord per 45 

sekunder med ca 4 ord, medan jämförelsegruppen minskade i genomsnitt med nästan 1 ord, 

Fig 4. 

 

Precisionen i läsningen ökade för 10 av 13 elever i interventionsgruppen. En elev läste alla 

sina ord rätt på eftertest, och en annan elev hade samma antal fel på förtest som eftertest. För 

2 elever minskade precisionen. I jämförelsegruppen ökade precisionen för 5 av 13 elever, 

medan en elev läste alla sina ord rätt båda gångerna, och en elev gjorde lika många 

felläsningar på förtest som på eftertest. För 6 elever minskade precisionen. 
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5.3 Läsförståelse 

5.3.1 Vilken Bild är Rätt? 

Resultatet visade att samtliga elever utom 2 i interventions- och jämförelsegruppen 

sammantaget hade förbättrat sitt resultat på testet Vilken Bild är Rätt? från förtest till eftertest. 

En elev i jämförelsegruppen hade minskat sitt resultat från förtest till eftertest, och en elev i 

samma grupp hade oförändrat resultat. I genomsnitt ökade interventions- och 

jämförelsegruppen ungefär lika mycket med ca 5 fler rätt.  

5.4 Läsintresse/motivation 

5.4.1 Självskattning läsintresse/motivation och indikationer på lässvårigheter  

Resultatet visade att 6 elever i interventionsgruppen hade ökat sitt läsintresse utifrån testet 

Lillan Duvans självskattningsdel. Det var 5 elever som värderade sitt läsintresse lika från 

förtest till eftertest, medan 2 elever värderade sitt läsintresse lägre vid eftertestet. I 

jämförelsegruppen värderade 4 elever sitt läsintresse högre vid eftertestet, medan 2 elever stod 

kvar på samma värde, och 7 elever hade värderat sitt läsintresse lägre från förtest till eftertest. 

 

I interventionsgruppen hade 3 elever värderat indikationer på lässvårigheter lägre vid 

eftertestet, medan 8 elever låg kvar på samma skattningsnivå, och 2 elever hade höjt sitt 

skattade värde för lässvårigheter. I jämförelsegruppen hade 6 elever värderat indikationer på 

lässvårigheter lägre vid eftertestet, medan en elev låg kvar på samma skattningsnivå, och 6 

elever hade höjt sitt skattade värde för lässvårigheter. 
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5.5 Elevernas utvärdering av interventionen 

 

Figur 5: Diagrammet visar hur eleverna värderade upplevelsen av bokhundsläsningen. 

 

 

De flesta elever värderade upplevelsen av att läsa för en bokhund mycket högt. 9 av 13 elever 

valde det gladaste ansiktet, 3 av 13 det näst gladast medan en elev valde det neutrala ansiktet, 

Fig 5. I den genomförda elevenkäten/intervju gällande läsning tillsammans med en bokhund 

svarar majoriteten att bokhundsläsningen lett till att man känner sig bättre på att läsa, två 

elever har förklarat att de inte riktigt vet om det är så. En elev har besvarat frågan nekande. 

Alla elever tror dock att en bokhund kan hjälpa andra barn att läsa bättre, men en elev svara 

både ja och nej, det beror på. Exempel på belysande citat från elevintervjuerna är följande: 

 

“Han gör så att man kan koncentrera sig bättre. För att en bokhund är lugn och lyssnar 

superbra.” 

 

“Gör inget om man läser fel. Det är mysigt och man gör annorlunda saker. Klossarna är 

roliga för man vet inte vilka bokstäver det blir.” 

 

“Jag hakar mig inte lika ofta.” 

 

”En bokhund ligger i knät och lyssnar, det är mysigare att läsa för en bokhund, men den 

måste vara utbildad så att den inte rullar runt och busar för då skulle det vara svårare att 

läsa” 
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5.6 Vårdnadshavarnas utvärdering av interventionen. 

 

Vårdnadshavarna (max en röst/elev) har fått redovisa sin uppfattning om interventionen med 

ett bokhundsinslag har påverkat deras barn. Av 13 tillfrågade vårdnadhavare har 11 besvarat 

enkäten. Den övervägande delen vårdnadshavare har uppfattat att deras barn är nöjda med 

interventionen med bokhund och att det till stor del har ökat barnens läsintresse och 

läsförmåga. En förälder har dock en avvikande uppfattning. 

 

Exempel på belysande citat från vårdnadshavarnas kommentarer i enkäten är följande: 

 

“XX har tyckt att det varit roligt och pratat mkt om det. Hon gillar hunden! Och hon har känt 

sig utvald! :) Läsningen har fått sig en extra skjuts” 

 

“Ni väckte ett gott intresse för läsning för min son då hela helheten blev en belöning att få 

träffa den fina goa hunden” 

 

“Jag tycker det flyter på lite lättare när XX läser.” 
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5.7 Lärarnas utvärdering av interventionen 

Enkäten gavs ut till 7 berörda lärare och besvarades av 5 stycken. Lärarna blev ombedda att 

beskriva hur de upplevde elevernas motivation och självförtroende i samband med läsning 

under och efter interventionen. Alla upplevde att eleven hade känt sig betydelsefull. En lärare 

beskrev att eleven gärna berättar för sina kamrater om böckerna hen läst. En annan att eleven 

kände mycket stor motivation och att man lyckats läsa för en hund. Läraren fortsätter att det 

stärkt elevens självkänsla och att eleven gärna vill träna läsning inför nästa bokhundstillfälle. 

 

Lärarna fick också beskriva hur de upplevde elevernas läsflyt, läsförståelse och/eller 

läsintresse. En lärare svarade att eleven ökat sitt läsflyt efter några gånger med bokhunden. En 

annan beskrev att eleven är intresserad av läsning, både högt och tyst, och läser gärna.  

 

Om lärarna upplevde att elevernas koncentration och aktivitetsnivå påverkats i samband med 

interventionen eller specifikt bokhundsdagen fick även redovisas i enkäten. En lärare beskrev 

att det var en positiv start på dagen att få gå till bokhunden, och att eleven var mer harmonisk 

hela den dagen. En annan beskrev att eleven är tryggare med att välja lättlästa böcker.  

 

Avslutningsvis ombads lärarna att fritt uppmärksamma oss på något de ansåg vi borde känna 

till i samband med interventionen. En lärare uttryckte: “Vill verkligen att fler elever ska få 

möjlighet att läsa på detta spännande och annorlunda sätt.” En annan ville tala om att 

läslusten är hög hos eleven, även om hen får jobba hårt när hen läser. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda en palett av olika metoder triangulering (Eliasson, 2006), är förmodligen 

studiens styrka, samtidigt som det har ställt stora krav på datainsamling och databearbetning. 

Ambitionen var att försöka göra en så allsidig och rättvisande utvärdering av en intervention 

som innefattar ett bokhundsinslag. En ännu bättre design för en sådan studie hade varit att 

jämförelsegruppen hade gjort exakt samma insats som interventionsgruppen förutom 

bokhundsinslaget, det vill säga utgjort en kontrollgrupp. Då hade den eventuella rollen själva 

bokhunden utgjorde i sammanhanget kunnat utredas. Det var dessvärre omöjligt för oss att på 

den här begränsade tiden hitta skolor och lärare med resurser för en-till-en-undervisning i så 

stor utsträckning som hade krävts.  

 

En annan fråga var hur de elever som skulle bjudas in att delta i studien skulle väljas ut. Till 

slut valdes att använda respektive skolors klasslärare och speciallärare för att göra urvalet. De 

elever som kunde komma i fråga i interventionsgruppen fick inte vara hundrädda eller ha 

hundallergi, vilket också begränsade urvalet. En annan, förmodligen mer objektiv metod för 

urval frånsett hundinslagets begränsningar, hade varit att göra tester av läsförmåga i relation 

till kognitiv förmåga på klassnivå som grund för urvalet och matchningen av 

jämförelsegrupp/kontrollgrupp. Antalet elever i grupperna hade också behövt ökas för att höja 

reliabiliteten hos studien och för att eventuellt kunna ge signifikanta resultat. Ytterligare en 

aspekt är att jämförelsegruppen skulle kunnat bli erbjuden den intervention 

interventionsgruppen fick, fast i efterhand. Det var dock inte möjligt inom tidsramen för den 

här studien eller för våra anställningar. 

 

En annan fråga är om urvalet kan ha påverkat resultatet, med tanke på att studien 

genomfördes under ganska lång tid, tre sjuveckorsperioder, och berörde två olika årskurser. 

Det faktum att åtta elever från årskurs 2 ingick i jämförelsegruppen i studien, medan 

interventionsgruppen enbart hade sex elever från årskurs 2, och följaktligen en mer elev från 

årskurs 3, skulle kunna innebära en påverkan på resultatet. Dock kan den eventuella påverkan 

neutraliseras något av att de åtta eleverna i jämförelsegruppen från årskurs 2 deltog först 

under den tredje perioden, vilket innebar de sju sista veckorna på vårterminen. Följaktligen 

förmodas de kommit en bit i sin läsutveckling. Därtill bör nämnas att under den tredje 

perioden hade interventionsgruppen ett ganska stort bortfall av övningstillfällen, allt ifrån 5-

12 tillfällen, där tre elever från årskurs 2 och två elever från årskurs 3 berördes. De fick 

därmed inte den träning de skulle haft och nådde därför förmodligen inte sin fulla potential. 

Dessa förhållanden sammantaget dämpar sannolikt snedfördelningen mellan årkurs 2 och 3 i 

jämförelsegruppen gentemot interventionsgruppen. 
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6.2 Analys och diskussion av resultat 

Läsförmåga är en sammansatt aktivitet med minst två faktorer (Gough och Tumner, 1986) för 

att få produkten läsförmåga, i bemärkelsen att man kan avkoda och förstå den avkodade 

skriften. Därtill kommer motivation som utgör ett förhöjande inslag vid all slags aktivitet 

(Jenner, 2004). Designen av interventionen ämnade täcka alla dessa inslag; ordavkodning, 

läsförståelse/språkförståelse och motivation för uppgiften.  

 

Studiens resultat vittnar om att det också har blivit en god utveckling inom flera områden för 

interventionseleverna. Förtesten visade att jämförelsegruppen hade ett högre medelvärde på 

de ingående testerna av ordavkodning och läsförståelse, men att det försprånget hade minskat 

mellan grupperna efter de sju veckornas arbete. På samtliga tester, innefattande ordavkodning, 

läsförståelse och motivation, hade interventionseleverna som grupp ökat sina resultat mer än 

jämförelsegruppen från förtest till eftertest. Framförallt var skillnaden stor gällande 

ordavkodningstestet H4 och LäSt nonord. Där det senare testet hade ett negativt 

gruppmedelvärde på förändringen; jämförelsegruppen hade som grupp betraktat försämrat 

sina resultat från förtest till eftertest. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

interventionsgruppens elever fick öva att läsa nonord som en del i interventionens läsning av 

Wendicks läslistor. Jämförelsegruppens elever behöver inte haft sådan träning. Deras negativa 

utveckling kan förklaras av att de flesta läste fler ord vid eftertestet, högre läshastighet men 

hade fler felläsningar än vid förtestet. Många av eleverna uttryckte att de kände igen vad de 

skulle göra sedan förtestet och kanske blev lite övermodiga i sin läshastighet. Läsning av 

framför allt nonord, men även innehållsord, visar var i sin ordavkodningsutveckling eleven 

befinner sig. För att kunna avancera framåt i de listor av ord som H4 och LäSt innehåller 

krävs att eleven har en god grafem-fonem-korrespondens och därmed minst har nått “full 

alphabetic phase” (Ehri, 2005). Genom den upprepade läsningen kunde eleven vid 

bokhundstillfället avkoda och läsa upp ett begränsat textavsnitt med flyt. Träningen gav även 

utrymme för att stärka minnet av de högfrekventa ordens ortografiska struktur, vilket leder till 

utvecklandet av “sight word reading” (a.a.). Ehri och Rosenthal (2008) menar dessutom att 

ords ortografiska struktur förstärker minnet av begreppsinnebörden i samband med att eleven 

möter nya ord. I interaktionen mellan elev, bokhund och pedagog fanns utrymme för 

reflektion kring textinnehållet som kopplade till elevens egna erfarenheter. Att elevens 

läsförståelseutveckling bör uppmärksammas och stödjas utifrån textinnehållets olika 

dimensioner är något som Cain, Elbro och Oakhill (2014) framhåller. 

 

Det test som visade minst utvecklingsskillnad mellan grupperna var läsförståelsetestet, Vilken 

Bild är Rätt? Testet visar både elevens ordavkodningsprecision och läsförståelse. Resultatet 

visar att det endast skilde någon poäng i medelvärdesförändring mellan grupperna. Flera 

elever i båda grupperna hade ökat sitt resultat ungefär lika mycket från förtest till eftertest.  
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Det skulle kunna indikera att läsförståelsen också övas i den “traditionella undervisningen”  

eller att den kanske är svår att mäta på ett valitt sätt (Elwér, 2009). Interventionen innefattar, 

genom den strukturerade samtalsbaserade läsningen, diskussion kring innehåll och 

återkommande möte med nya ord i det skönlitterära textinnehållet. Faktorer som alla i 

forskningen är viktiga för läsförståelseförmågan (Biemiller & Boote, 2006). Interventionens 

tidsspann om sju veckor kan ha varit för kort för att elevernas läsförståelseresultat ska ha 

hunnit förbättras. Elwér (2009) framhåller betydelsen utav långsiktighet i samband med 

interventioners mätbara effekt på läsförståelseutveckling.  

 

För att uppnå läsförståelse krävs som tidigare påtalats inte enbart en fungerande ordavkodning 

(Høien & Lundberg, 2013; Gough & Tumner, 1986) utan även bland annat möjlighet att 

använda sig utav sina metakognitiva förmågor. Dessa möjligheter kan reduceras då eleven 

kommit att förknippa läsning med misslyckande och känslor av ängslighet. Då eleven har en 

negativ syn på sig själv och sin förmåga kan elevens förutsättningar att använda olika 

strategier försämras, detta leder till passivitet (Taube, 2013). För elever som hamnat i onda 

cirklar och utvecklat undvikande är det centralt att befinna sig i ett sammanhang där 

pedagoger bemöter och ser svårigheter som pedagogiska utmaningar och inte som brister i 

individen (Taube, 2013).  

 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr 11, 2011)  

 

Alla elever i interventionsgruppen utom en, upplevde att motivationen att läsa stärktes av 

läsning för bokhund. Att bokhunden gav dem lugn och koncentration. Att det var en alldeles 

särskilt mysig lässtund: “jag tror att bokhunden kan hjälpa barn att läsa för att Mighty 

(hundens namn) är så snäll och mjuk och får mig att koncentrera mig bättre.”  Detta samband 

redovisar också Friesen (2012) i sin avhandling där hon bland annat undersökt hundens 

signifikans och roll i ett språk/lässtimulerande sammanhang. Elevers upplevelser och 

erfarenheter efter att ha deltagit i ett antal sessioner med en läshund och pedagog, beskrivs av 

eleverna själva som motiverande, lugnande och stimulerande. Studier kring djurassisterad 

pedagogik visar att hunden i egenskap av sin accepterande och icke dömande hållning kan 

bidra och fungera som en motivator i inlärningssammanhang, inte minst för elever som på 

något sätt hamnat i svårigheter och är i behov av stöd (Friesen, 2012; Pavlides, 2008). Det 

självskattade värdet på läsintresse/motivation visade också en ökning av medelvärdet hos 

interventionsgruppen. Detta kan förmodas ha koppling till bokhundsinslaget, då 

jämförelsegruppen däremot hade en svag minskning av det självskattade läsintresset. Även de 

självskattade indikationerna på lässvårigheter hade minskat något mer i interventionsgruppen 

än i jämförelsegruppen.  
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Denna studie avsåg bland annat att undersöka huruvida bokhundens insatser kunde motivera 

och inspirera elever till läsning och därmed eventuellt påverka deras läsutveckling. Resultatet 

visar att elever, lärare och föräldrar upplever och beskriver att interventionens innehåll haft en 

motiverande effekt i relation till elevernas läsning och läsintresse. Upplägget och formen på 

interventionen innefattade på så vis ett tillvaratagande av motivation och lust genom 

återkommande träffar med bokhunden.  

 

Föreliggande studies resultat visar att en varierad, strukturerad och intensiv insats har gett ett 

gott resultat hos interventionsgruppen inom flera delområden, såsom ordavkodning, 

läsförståelse, motivation och läsintresse. Det här sambandet har visats i tidigare forskning 

(Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus & Heimann, 2011). Betydelsen av motivation och variation 

i samband med genomförande av pedagogiska insatser, i syfte att stärka elevers läsutveckling, 

framhålls som en mycket betydelsefull faktor av flertalet forskare (Fälth, 2013; Jenner, 2004; 

Taube, 2013; Wolff, 2015). Intensiv och högfrekvent lästräning i en-till-en-undervisning, ledd 

av en för uppgiften kompetent pedagog, har visat sig ge goda förutsättningarna för god 

läsutveckling hos elever i lässvårigheter (Gustafsson & Myrberg, 2002; Torgesen, 2001; 

Wolff, 2010). I framgångsrika lärmiljöer ser man till elevens behov i utformandet av metod 

och genom engagemang och goda ämneskunskaper kan pedagoger utgöra en av de viktigaste 

faktorerna för elevens uppnående av goda studieresultat (Hattie, 2009). Att tidigt, på ett 

flexibelt sätt, arbeta för att motivera och ge eleven förutsättningar till läserfarenhet som 

skapar positiva associationer till läsning är av stor betydelse för utvecklandet av ordförråd, 

läsförståelse och lusten att lära, genom att dessa påverkar framtida läsvanor (Elbro, 2015; 

Taube, 2013). 

 

Den här studien har visat att en varierad och strukturerad intervention inriktad på att fungera 

stimulerande och stöttande inom flera centrala områden, har gett en god utveckling inom 

samtliga ingående delar för interventionsgruppen. Studien har också visat att en bokhund kan 

utgöra en motivator och drivkraft för läsintresse och läsutveckling. Detta tillsammans med 

övrig ovan beskriven forskning inom området gör att interventionens upplägg och form kan 

rekommenderas för målgruppen. Samtidigt är mer forskning inom området, där djurassisterad 

pedagogik ingår, välkommet för att bringa ytterligare kunskap och utveckling av 

arbetsmetoder. 
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BILAGOR 

Bilaga A: Missivbrev interventionsgrupp 

Hej! 

Vi är två blivande speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling, som arbetar i 

XXkommun. Vi skriver nu vårt examensarbete på speciallärarprogrammet, Linnéuniversitetet, 

Växjö. Genom vår utbildning har vi fördjupat oss i forskning och litteratur kring elevers 

språk- läs- och skrivutveckling och ämnar nu avslutningsvis i ett examensarbete och i en egen 

studie belysa och utvärdera läsfrämjande insatser.  

 

Det innebär att vi gör en studie med elever från åk 2 och 3. De får under sju veckors tid 

lästräning i olika form, vid tre tillfällen per vecka á 20 minuter. De får läsa skönlitterär text 

upprepade gånger, läsa listor med innehållsord och nonsensord samt läsa högt för en 

specialtränad hund, en Bokhund. Du kan läsa mer om Bokhunden i det bifogade 

informationsbladet. Vi vill undersöka om och hur vår insats påverkar elevernas läsutveckling i 

relation till ordavkodning, läsförståelse, och läsmotivation. I samband med vår studie behöver 

vi kunna jämföra deras utveckling med elever som får ”traditionell” undervisning 

(jämförelsegrupp) under samma tidsrymd. Vi gör samma mätningar (tester) vid två tillfällen 

med båda grupperna (de som får träna med Bokhund samt jämförelsegruppen). Testen består 

av sammanlagt tre delar och beräknas ta ca 30 minuter totalt. Testen kan fungera och ses som 

en del av den vanliga undervisningen och dess utvärdering.Vi vill fråga dig/er om ert barn kan 

delta i undersökningsgruppen under v. x-x, och på så vis vara en del i vår studie? 

 

Vid deltagandet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om man så skulle vilja kan man när som helst 

avbryta deltagandet. Vi är måna om att ert barns deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i vårt examensarbete.  

Om ni undrar över något så får ni gärna ringa oss! 

 

Maria Persson: 0XX Annelie Gustafsson: 0XX 

Vi ber Er lämna svar till klassläraren snarast, gärna redan till fredag den X XX. 

______________________________________________________________________ 

[ ] Ja, jag godkänner att mitt barn får delta i undersökningsgruppen. 

[ ] Nej, jag godkänner inte att mitt barn får delta i undersökningsgruppen. 

 

Barnet namn:__________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning:___________________________________________ 
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Bokhunden  

 

Linnéuniversitetet har i nära samarbete med Dyslexiföreningen, Hundsam och Åstorps 

kommun, fått finansiering från Allmänna arvsfonden för att driva ett läsfrämjande projekt. 

Projektet heter Bokhunden och Astrid Lindgren. 

 

Projektet syftar föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett pedagogiskt 

verktyg för detta. Målgruppen är barn som har läs-, skriv- och talsvårigheter, barn som är 

svårmotiverade vad gäller läsning, barn som redan tycker det är roligt att läsa och som kan 

tänka sig att läsa mer samt de vuxna som är i kontakt med dessa barn. 

Bokhunden avser väcka läslust på ett tilltalande sätt samt sprida kunskap om barnlitteratur. 

 

Bokhunden riktar sig till alla barn mellan 6 och 18 år och handlar om att barnen läser högt för 

en hund. För många barn har hunden en lugnande effekt i en situation som för många barn 

upplevs som stressande.  

 

Bokhunden kommer att vara ett inslag för barn från åk 2 och 3 på XXskolan under 

vårterminen. Ett barn åt gången kommer att få umgås samt läsa för en Bokhund och dess 

förare under ca 20 minuter. De hundar som kommer att användas är lugna och trygga och har 

gått igenom tester och är utbildade för ändamålet.  

 

Våra namn är Maria Persson och Annelie Gustafsson. Vi ingår tillsammans med våra hundar, 

Selma och Mighty, i ett läsprojekt och kommer inom ramen för projektet att tjänstgöra på 

XXskolan med elever från åk 2 och 3 under perioden v.x – v. x, vid ett tillfälle per vecka, 

xdag förmiddag.  

 

Hundarna kommer att finnas i väl avgränsade lokaler de 

timmar de arbetar på XXskolan. För att ta hänsyn till de 

elever som är allergiska kommer hundarna inte att få 

tillträde till några andra lokaler. Rummen där 

hundteamen arbetar kommer att vara utmärkta med 

skyltar så att det tydligt framgår att hund kan finnas/har 

funnits i rummen och det kommer ske extra städning.  

 

Vårdnadshavarna till de barn som kommer att läsa för 

en Bokhund kommer först att få en förfrågan samt 

därefter godkänna elevens medverkan i projektet, innan 

läsning för en Bokhund påbörjas. 
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Bilaga B: Missivbrev jämförelsegrupp 

Hej! 

 

Vi är två blivande speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling, som arbetar i 

XXkommun. Vi skriver nu vårt examensarbete på speciallärarprogrammet, Linnéuniversitetet, 

Växjö. Genom vår utbildning har vi fördjupat oss i forskning och litteratur kring elevers 

språk- läs- och skrivutveckling och ämnar nu avslutningsvis i ett examensarbete och i en egen 

studie belysa och utvärdera läsfrämjande insatser.  

Det innebär att vi gör en studie med elever från åk 2 och 3. De får under sju veckors tid 

lästräning i olika form, vid tre tillfällen per vecka á 20 minuter. De får läsa skönlitterär text 

upprepade gånger, läsa listor med innehållsord och nonsensord samt läsa högt för en 

specialtränad hund, en Bokhund. (Du kan läsa mer om Bokhunden i det bifogade brevet). Vi 

vill undersöka om och hur vår insats påverkar elevernas läsutveckling i relation till 

ordavkodning, läsförståelse, och läsmotivation  

 

I samband med vår studie behöver vi kunna jämföra deras utveckling med elever som får 

”traditionell” undervisning (jämförelsegrupp) under samma tidsrymd. Vi gör samma 

mätningar (tester) vid två tillfällen med båda grupperna (de som får träna med bokhund samt 

jämförelsegruppen). Testen består av sammanlagt tre delar och beräknas ta ca 30 minuter 

totalt. Testen kan fungera och ses som en del av den vanliga undervisningen och dess 

utvärdering. 

Vi vill fråga dig/er om ert barn kan delta i jämförelsegruppen under v. x-x, och på så vis vara 

en del i vår studie? 

Vid deltagandet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om man så skulle vilja kan man när som helst 

avbryta deltagandet. Vi är måna om att ert barns deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i vårt examensarbete.  

Om ni undrar över något så får ni gärna ringa oss! 

Maria Persson: 0XX  

Annelie Gustafsson: 0XX 

 

Vi ber Er lämna svar till klassläraren snarast, gärna redan till fredag den X XX. 

______________________________________________________________________ 

[ ] Ja, jag godkänner att mitt barn får delta i jämförelsegruppen. 

[ ] Nej, jag godkänner inte att mitt barn får delta i jämförelsegruppen. 

 

Barnet namn:__________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namnteckning:___________________________________________ 
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Bilaga C: Enkät/intervju interventionsgrupp elever 

 

Elevintervju med utgångspunkt i nedanstående enkät: 

 

Hur har det varit att läsa för en bokhund? 

Kommentarer: 

 

 

Har lästräningen ihop med en bokhund gjort att du känner dig bättre på att läsa? 

Ja [ ] 

Nej [ ] 

 

Kommentarer: 

 

 

Tror du bokhunden kan hjälpa barn att läsa bättre, och varför i så fall? 

Ja [ ] 

Nej [ ] 

 

Kommentarer: 
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Bilaga D: Enkät interventionsgrupp vårdnadshavare 

 

Enkät till vårdnadshavare:  

Hur uppfattar du/ni att ert barn har upplevt läsningen tillsammans med en bokhund?  

 

Kommentar:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Ja, mycket                                                                           Nej, inte alls                                                                                                                      

 

Märker du/ni att ert barn har fått ett ökat läsintresse efter bokhundsläsningen? 

 

Kommentar:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Ja, mycket                                                                            Nej, inte alls                                                                                                                      

Märker du/ni någon skillnad i ert barns läsförmåga efter lästräningsinsatsen där bokhunden 

utgjorde en del? 

 

Kommentar:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Bilaga E: Enkät interventionsgrupp lärare 

 

Eleverna har nu under 7 tillfällen träffat bokhunden samt medverkat i en intensivperiod av 

listläsning och upprepad läsning. Din uppfattning kring hur insatsen eventuellt har utvecklat 

eller påverkat eleven är betydelsefull och viktig i den sammantagna utvärderingen av 

projektet.  

 

⦁ Beskriv hur du upplever elevernas motivation och självförtroende i samband med 

läsaktiviteter under och efter interventionen! 

 

 

⦁ Beskriv hur du upplever elevernas läsflyt, läsförståelse och/eller läsintresse! 

 

 

⦁ Beskriv hur du upplever att elevernas koncentration och aktivitetsnivå ev. har påverkats i 

samband med interventionen/bokhundsdagen! 

 

 

⦁ Om det är något annat du vill uppmärksamma oss på i samband med interventionen skulle vi 

gärna vilja veta det! 
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Bilaga F: Införandeplan bokhund 
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Bilaga G: Hygienregler 

 

Hygienrutiner för arbete med bokhund 

 

Bokhunden kommer att vistas i den här lokalen.  

 

Elev som ska träffa bokhunden ska: 

 

Tvätta händerna innan och efter samvaro med bokhunden. 

Använda handdesinfektion 

 

Överdrag till madrass och kuddar tvättas regelbundet. 

Lokalen städas efter varje tillfälle som hunden varit där.  



 

44 

 

 

 

Bilaga H: Intyg Bokhundsutbildning  
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Bilaga I: Intyg Bokhundsutbildning 

 

 


