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Enjoyable Education 
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Abstract 
This study, based on the sociocultural perspective, aims to show the significance of 

motivation and feedback concerning pupils with writing problems. The study was based 

on a writing task which lasted every school day for five weeks. Observations were made 

during the interventions and along with a survey they create the result. Eighteen pupils 

in fourth grade from two rural schools participated in the study and in each class were 

pupils who had special needs education previously. Pupils from school A wrote, read 

the text to and were given feedback by, a teacher. Pupils from school B wrote, read the 

text to and were given feedback by a dogassisted teacher. A dogassisted teacher has a 

living tool, who by the presence only, gives an entry to the pupil’s mind which can be 

hard for a teacher to achieve oneself. The pupil feels acknowledged by the dog and 

accept the feedback in a positive way thus the review might be experienced as negative. 

The study shows that a school dog enforces the confidence by letting the pupil be 

superior to the dog and at the same time the pupil embraces what the teacher delivers 

with the voice of the dog. The results of the study show that both pupils in school A and 

B experienced increased motivation and pleasure in writing. Charts and tests can 

provide answers regarding the cause of the difficulties but the real challenge is to 

develop various ways to work that encounters and suits every single pupil. There has 

been a wish not to pit methods or motivational efforts against each other, rather to find 

various success factors for pupils with special needs. Because of pupils diversity and 

hence the teachers methods need to offer alternatives. One of these alternatives could be 

dogassisted teaching because the study shows that The dog is more that man’s best 

friend – it could also be the best teacher. 
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1. Inledning 

Genom våra år som lärare har vi mött många elever där vägen till lärandet har varit som 

en grusväg vid tjällossning - svår att ta sig fram i och hela tiden med risk för att hamna i 

diket, Det är en utmaning att motivera elever att trots svårigheterna med styrningen, 

fortsätta att köra på den nästan omöjliga vägen eftersom vi vet hur viktigt det är att 

komma fram till målet. Vägen till att kunna använda språket framgångsrikt ser olika ut 

för eleverna och den är varken spikrak eller jämn men de kunskaper och förmågor 

eleverna tillägnar sig i skolan kommer de att bära med sig genom livet. Elever i behov 

av särskilt stöd behöver en co-driver som är med dem på resan. 

 

Anledningen till att rikta in oss på skrivandet i arbetet grundar sig på att vi har erfarit 

svårigheter för många elever att utveckla goda färdigheter i att skriva. Orsakerna till 

svårigheterna kan variera men de första åren i grundskolan är så oerhört viktiga för 

elevernas framtida skrivutveckling. Elever i behov av särskilt stöd kroknar i skrivandet 

eftersom de ofta har problem både med innehåll, språkriktighet och motivation. De får 

lägga så mycket energi på att skriva så det blir svårt att upprätthålla motivationen när 

det tar emot. Det finns mycket som pedagogen kan göra i sin planering av uppgiften 

som stöttar eleven i skrivprocessen men den största utmaningen är att motivera eleven 

att skriva. Med egna erfarenheter av att arbeta med hundassisterad pedagogik i skolan så 

har vi upplevt vilken positiv effekt hunden har på eleverna. De upplever skolarbetet som 

mera lustfyllt när en hund är delaktig i uppgifterna. Vår önskan är inte att ställa metoder 

eller motiverande insatser mot varandra utan hellre försöka hitta olika 

framgångsfaktorer för elever i behov av särskilt stöd. För elever är olika och därför 

behöver även pedagogernas metoder erbjuda alternativ. 
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2. Ämnesval och bakgrund 

Inledningsvis beskrivs elevers skrivutveckling och därefter om olika faktorer som 

påverkar elever med skrivsvårigheter och på vikten av att använda sig av pedagogiska 

verktyg som påverkar lust och motivation i skolan. Elever i behov av särskilt stöd löper 

stor risk att utveckla låg självkänsla och elever som trots specialpedagogiskt stöd har 

svårt att nå målen i skolan. Ibland beror det på bristande förmågor men ibland det är 

svårt att sätta fingret på varför de inte lyckas. Kartläggningar och utredningar kan ge 

svar på orsaken till svårigheterna men utmaningen ligger i att utveckla olika arbetssätt 

som möter och passar varje enskild elev. Det finns många faktorer att ta hänsyn till 

eftersom ingen elev är den andra lik och speciallärarens arbete med varje enskild elev är 

oerhört viktigt. 

2.1 Barn och skrivutveckling 

Fokus i detta arbete kommer att vara på skrivutveckling för elever i behov av särskilt 

stöd. De första åren av skrivundervisningen är det extra viktigt att hjälpa och stötta 

eleverna att lyckas med sitt skrivande för då är risken som störst att fastna i 

självdestruktiva strategier som de får bära med sig resten av livet. Chanserna att bryta 

felaktiga mönster ökar om man tidigt övervakar varje enskild elevs skrivutveckling. 

Lundberg (2009) skriver att det är en grundläggande mänsklig rättighet att äga ett 

fungerande skriftspråk. Men dagens barn lever i en helt ny värld med digital 

medieteknologi som förmedlare av information. Detta gör att både pedagoger och skola 

ställs inför nya omvälvande utmaningar. Det skrivna får ge plats åt bilder och ljud och 

det innebär att den skrivna texten förändras i snabb takt (Skolverket, 2016). 

 

Det finns vissa villkor och förutsättningar som kvarstår över tid som möjliggör för 

huruvida en elev ska lyckas med sitt skrivande. Det är de grundläggande språkliga 

förmågorna, som exempelvis att äga ett stort ordförråd, att ofta delta i samtal och ha 

förmågan att minnas texter. Även den metaspråkliga kompetensen är av stor betydelse, 

som att vara fonologiskt medveten, ha goda kunskaper om språkljud och bokstäver och 

känna till hur man bygger upp och skapar en text. Liberg (2016) menar att eleven 

behöver ha en god metakognitiv förmåga, då det krävs för att kunna tillägna sig 

fungerande strategier (Skolverket, 2016).  
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Skrivandet är en del av innehållet i svenskämnet men är viktigt för samtliga ämnen. 

Lärares handlingar och attityder har stor betydelse för hur eleverna kommer att ta sig an 

skrivandet. Har eleven en god självbild när det gäller skrivande kommer det i framtiden 

att gynna elevens skrivutveckling. Parmenius-Swärd (2008) har tittat på gymnasieelever 

och har upptäckt att de inte har någon uppfattning om hur de ska göra för att förbättra 

sina texter. Hon har också studerat elevers reaktioner och känslor när det gäller 

bedömning av texter, något som även vetenskapsrådet vill titta på. Hon skriver att fokus 

ofta ligger på brister i texten och det är inte någon bra drivkraft för att få eleverna 

motiverade och vilja förändra. Att arbeta med formativ bedömning, enligt en norsk 

modell som hon studerat, där man jobbar med flera olika delar som sedan sammanfogas 

till en helhet. Det bör enligt henne relatera till tydliga krav på elevernas texter som 

sedan bedöms summativt (Parmenius-Swärd, 2008).  

Det är viktigt att tydliggöra för eleverna att fokus ligger på texternas innehåll. Det kan 

göras genom att bemöta texterna och skriva en fråga eller en kommentar om innehållet. 

På så sätt uppmärksammas eleverna på att det är själva budskapet som är viktigt när 

man skriver. Ibland kan det vara bra om eleverna själva läser sina arbeten högt för 

läraren. Först då kan man förstå avsikten med vissa texter (Björk & Liberg, 2005). 

Själva högläsningen är viktigt för att träna förmågan att formulera sig skriftligt. Det är 

bra att individualisera undervisningen och läraren behöver känna till var eleven befinner 

sig utvecklingsmässigt, då kan läraren bemöta eleverna med utvecklingsfrämjande 

frågor och svar (Eriksen Hagtvet, 2006). 

2.2 Skriftspråket och skrivfärdighet 

Skriftspråket är inte det samma som talspråket utan det rör sig om ett helt annat sätt att 

kommunicera. Lundberg (2008) skriver att tal och skriftspråk är två helt skilda 

kommunikationsformer där skriftens språkliga uppbyggnad är annorlunda. Han menar 

att själva skrivandet synliggör vårt tänkande.  

 

Om eleverna upplever att deras lärare ger stöd och engagemang får de en ökad tro på sin 

förmåga. Men det måste vara en balansgång mellan stöttning och att låta eleverna jobba 

på egen hand. Skrivuppgiften måste ligga på en för eleven lagom nivå, eftersom många 

misslyckanden påverkar elevernas självförtroende negativt (Bjar & Frylmark, 2009). 

Det är viktigt att ha insikt om vad upprepade misslyckanden kan leda till, för känslan av 



 

 8 

att inte vara tillräckligt bra medför en sänkt tillit till den egna förmågan. En vanlig 

reaktion blir då att undvika läsande och skrivande, vilket medför att den viktiga 

träningen uteblir skriver Karin Taube (Skolverket, 2016). 

 

Det viktigaste redskapet för allt lärande är att tillägna sig språket. Alla lärare behöver 

förstå vikten av detta och utveckla kompetenser och strategier inom de områden som 

berör all undervisning om texter och skrivande i alla sina ämnen. Skrivande främjar den 

allmänna kunskapsutvecklingen hos eleverna, det är den centrala utgångspunkten 

(Skolverket, 2015). 

 

Skolverket har uppmärksammat vikten av språkliga strukturer och satsar på att ge lärare 

ökad kunskap genom fortbildning. Satsningen gäller ämneslärare år 4-9 och genomförs 

nu och de kommande åren i det så kallade läslyftet. En av modulerna heter: skriva i alla 

ämnen och ligger som del 4 under strukturer och språk. Modulerna bygger på två 

modeller skrivhjulet och texttriangeln. De visar på att skrivande är en aktivitet i sig själv 

och att vi har specifika syften när vi jobbar i olika texter. Målet med modulerna är att 

lärarna ska bli varse de olika sidor som skrivandet kan ha, samt lära sig vilka 

möjligheter det finns när det gäller elevernas kunskapsutveckling. I modulernas olika 

delar tittar man på texters didaktiska funktioner, olika genrer och ämnesspråk samt 

skrivundervisningen och hur man bedriver undervisning i skrivandet i flerspråkiga 

grupper. Men också bedömning av texter och hur läraren ger respons på elevtexter 

(Skolverket, 2015). 

2.3 Skrivsvårigheter 

Skrivandet i sig är ett hantverk som ställer specifika kognitiva krav. Som alla hantverk 

krävs det mycket träning innan man blir skicklig (Lundberg, 2009). I lärandet finns en 

kognitiv konflikt och en del elever har problem att hantera sina känslor vid 

misslyckanden. För att eleverna ska lära sig utveckla fungerande strategier är det viktigt 

att upptäcka svårigheterna och jobba med dem tillsammans. Vissa färdigheter kräver till 

exempel ett stort mått av uthållighet. Genom samtal under skoldagen går det att komma 

tillrätta med många problem och utveckla elevernas självförståelse (Partanen, 2015). 

Det är viktigt att följa elevens väg i skrivandet fram till ett slutgiltigt resultat. Ofta läggs 

mest fokus på planeringsfasen och det färdiga arbetet menar Lundberg (2009). I sin bok 

“Skrivprocessen” skriver Strömqvist (1993) om den processorienterade 
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skrivundervisningen och där tar hon upp betydelsen av att stötta eleverna på vägen i 

skrivandet.  

 

Förmågan att tala finner sig naturligt eftersom fonemen på ett smidigt sätt glider in i 

varandra, men när elever ska börja skriva och läsa, måste de lära sig urskilja 

språkljuden. Den här förmågan kommer inte av sig själv utan eleven måste bli lotsat in i 

skriftens värld. De som har svårigheter att höra de enskilda språkljuden får svårigheter 

att knäcka läskoden. Eleverna måste också bli medvetna om hur språket är uppbyggt, att 

vårt skriftspråk bygger på hur våra talade ord låter. För vissa elever kan det innebära 

svårigheter att förstå att ord är uppbyggda av ljud. För de barn som endast fått möta ett 

slarvigt och ofullständigt tal under sina första år, för dessa kan det bli mycket besvärligt 

att skriva. Alla individer behöver vägledning för att bli medvetna om språket 

(Lundberg, 2009). Att förmedla sina idéer till ord, meningar och text, hur gör eleverna? 

Det är väldigt svårt att observera eftersom det är en mental process Khami och Catts. 
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2.4 Motivation  

Jenner (2004) skriver om mötet, om vikten av att se och själv bli sedd och om 

förväntningars betydelse. Han ställer frågan: Hur gör man för att motivera elever som är 

omotiverade? Jenner skriver att det är viktigt att titta på förklaringar till framgång, men 

även ta reda på varför eleven misslyckades. Motivation är inte en individuell egenskap, 

utan beror på vilket bemötande man får utav andra men också på de personliga 

erfarenheter som görs. Han lyfter här fram attributsforskningen som en tolkningsmodell. 

Här tittar man bland annat på orsak och verkan av misslyckanden och framgångar. Har 

man kunskap om attributionsmodellen kan man tillägna sig en bättre förståelse när det 

gäller elever som saknar tilltro till sin egen förmåga eller inte använder den kapacitet de 

har på ett adekvat sätt. Att upprätthålla och skapa motivation hos eleverna hänger till 

stor del på lärarens förväntningar anser Jenner (2004).  Wallberg (2015) talar om Fixed 

Mindset där intelligens är statiskt och Growth Mindset där intelligensen är något som 

utvecklas. Elever med Growth Mindset har positiv attityd till att lära nytt och välkomnar 

konstruktiv kritik och gärna tar sig an utmaningar. Fixed Mindset leder till en strävan att 

ge ett intelligent intryck och rädslan för att misslyckas är så stor, att eleven inte når sin 

fulla potential. Genom att medvetet arbeta med formativ bedömning och tät 

återkoppling så ges eleverna möjlighet att utveckla Growth Mindset. När eleverna är 

motiverade att lära använder de sin inre mentala kapacitet för att uppnå sina mål. De ger 

då inte upp vid svårigheter och anstränger sig maximalt.  

 

En av skolans viktigaste uppgifter är att få eleverna att känna lust att skriva, dels för att 

lära men också för att kommunicera. Det är viktigt att lärarna har kunskap om elevernas 

skriftspråksutveckling för att kunna hjälpa och stödja alla elever så att deras möte med 

skrivandet blir roligt och positivt. Det är också viktigt att pedagogerna känner till de 

socioemotionella faktorerna för hur barn lär sig (Taube, 2011). Barnens självbild menar 

hon är inlärd och inte medfödd. Det innebär att elever som ofta får negativa påpekanden 

om sina texter, lätt kan utveckla en negativ syn på sig själva samt förlorar lusten och 

motivationen att skriva. Hon menar att barn måste tillåtas att skriva utan att vara 

fullfjädrade skribenter (Taube, 2011).  

 

För att stödja och motivera elever i sin skrivutveckling är det viktigt att läraren har goda 

kunskaper om läs och skrivprocessen och vet hur undervisningen bör utformas så att 
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eleverna behåller sin skriv och läslust och inte möter alla svårigheter på en gång. Att 

skapa en upplevelse av att behärska något kan uppnås genom att läraren ger en 

informativ återkoppling där man förstärker bra strategier och eleven får veta varför 

andra strategier inte är hållbara. Det är viktigt att det är ett tillåtande klassrumsklimat 

och målen måste anpassas efter varje elevs förutsättningar så långt det är möjligt. Om 

läraren ställer för höga krav kommer eleven att misslyckas men för lågt ställda krav 

kommer inte att leda utvecklingen framåt. Eftersom elever med låg självbild behöver bli 

positivt bekräftade ofta och få känslan av att kunna, är det bra med korta, specifika mål. 

Personer som eleven har förtroende för och som visar positiva förväntningar kan ha en 

avgörande betydelse för hur eleverna lyckas (Bjar & Frylmark, 2009).   

2.5 Faktorer som påverkar lust och motivation  

Beröm kan göra människor lyckligare och få dem att göra saker men det hjälper dem 

inte att lära hävdar Hattie och Yates (2015). Beröm som syftar till egenskaper eller 

förmågor och som delas ut varje gång eleven har gjort något bra, har motsatt effekt. Den 

förstärkningen innebär att eleven slutar anstränga sig när inte berömmet infinner sig och 

resultatet blir att vi skapar elever som saknar uthållighet och självkontroll. Istället ska 

läraren uppmuntra och berömma processen fram till resultatet med till exempel bra 

jobbat och öka den informativa återkopplingen.  Eleverna behöver tecken på att det är 

meningsfulla mål de arbetar mot och att läraren skapar en positiv och vänlig atmosfär 

(Hattie & Yates, 2015). Skolverket (2016) skriver att speciellt de elever som har en läs 

och skrivproblematik har hjälp av att kunna kombinera sitt skrivande med samtal såväl 

som läsning. 

 
Jenner (2004) skriver om attributsforskningen som kan användas som tolkningsram. 

Attributsforskningen ägnar sig åt studier av orsaker som påverkar framgångar och 

misslyckanden. Han menar att forskning visar att individer med bristande 

självförtroende ofta förklarar misslyckanden med sin bristande förmåga och om det går 

bra, är det externa faktorer som påverkar, som exempelvis för enkla uppgifter samt att 

man har tur. Jenner beskriver 
1
”Pygmalioneffekten” där förväntningar fungerar som 

självuppfyllande profetior. 

 

                                                        
1 Pygmalioneffekten : begrepp som förklarar hur någons förväntningar kan påverka en annan människas 

beteende - Självuppfyllande profetior 
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Elever som känner att de får respons som bidrar till utveckling, blir mer aktiva och 

skapar tillfällen för att få beröm. Vid användningen av hundassisterad pedagogik i 

arbetet med eleverna fungerar hunden som en motivator och hjälper eleverna framåt i 

arbetet. Det kan hjälpa till att öka elevernas språkliga medvetenhet och ökar deras 

självförtroende. En pedagoghundsförare har möjlighet att tillsammans med sin hund 

höja elevernas måluppfyllelse (Svenska Terapihundskolan, 2016). 

2.6 Återkoppling för att komma framåt 

För att eleven ska utvecklas i sitt skrivande är det nödvändigt att känna till målet för  

uppgiften och hur vägen till målet ser ut.  Återkoppling är det vanligaste inslaget i 

framgångsrik undervisning enligt Hattie (2012) och att eleven känner till misstaget är 

nödvändigt för att kunna gå vidare mot framgång. Det är det som är syftet med 

återkoppling.  Han menar att återkoppling fungerar på fyra olika nivåer uppgiften, 

processen, självreglering och personligt och utgår från tre frågor Vart är jag på väg? 

Hur ska jag komma dit? och Vad är nästa steg? Det är viktigt att läraren har tydliga mål 

för undervisningen och att de är kompetensrelaterade det vill säga att behärska 

färdigheten eller förstå innehållet. Det vanligaste förekommande i skolan är 

resultatbaserade mål till exempel göra det snyggt, göra alla rätt eller använda så många 

resurser som möjligt. På frågan om hur eleven ska komma dit så är det viktigt att eleven 

har lärandemålen och betygskriterierna för uppgiften klar för sig. Den sista frågan om 

nästa steg syftar till att hitta lämpade utmaningar samt förståelse och information om 

vad eleven har förstått och inte förstått. Druid Glentow (2013) uppmanar pedagoger att 

ge samtalen med eleven kring arbeten en metakognitiv inriktning eftersom det höjer 

elevens självkänsla genom “Jag-kan-upplevelser”. 

 

Att ge beröm och återkoppling till eleverna är av stor betydelse för deras fortsatta 

inlärning men det råder inte samstämmighet mellan elever och lärares uppfattning om 

vad det innebär (Hattie & Yates 2015). Målet är att eleven ska komma framåt i sin 

utveckling och känna till nästa steg i kunskapsutvecklingen och här är risken stor för 

kollision mellan avsändare och mottagare. Elever är framtidsinriktade och är ofta 

ovilliga att arbeta med sina tidigare produktioner eftersom de vill vidare. De uppfattar 

ofta kritik som negativt och kommentarerna som orättvisa trots att de vill framåt. De 

behöver veta vad nästa steg är samtidigt som lärarna tenderar att ge negativ återkoppling 

i form av det som behöver förbättras. Läraren bör varva positiv och negativ kritik för 
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eleverna är känsliga för i vilken atmosfär kritiken ges. Hattie och Yates (2015) menar 

att återkopplingen ska anpassas till rätt kompetensnivå och att läraren behöver vara 

tydlig i att det inte är en personlig utvärdering av skribenten. De pekar också på att 

dåligt är starkare än bra vilket innebär att för varje negativ kommentar behövs fyra 

eller fem bra kommentarer för att väga upp känslan av lyckande. För eleven är 

inställningen till möjligheten att utvecklas avgörande och det är därför viktigt att läraren 

använder återkoppling som förhållningssätt i elevens utveckling. Intensiv och 

framåtsyftande återkoppling i processen och självreglering är synnerligen viktigt för 

elever med låg självbild eller som saknar tron på möjligheterna att utvecklas (Wallberg, 

2015).  

 

För mycket korrigerande i elevtexter kan vara förödande menar Taube (2009), men 

samtidigt måste de få hjälp och stöttning när det gäller meningsbyggnad och stavning. 

Detta är en hårfin balansgång som i många andra undervisningssammanhang. 

Ytterligare en viktig aspekt på skrivandet är att det bör finnas en riktig mottagare till 

texten, någon som läser och kanske ger respons. Då anstränger sig eleverna ännu mer att 

prestera bättre (ibid).   

2.7 Animal Assisted Education (AAE) 

Djurassisterad pedagogik beskriv som en målinriktad, planerad och strukturerad 

intervention som utförs av en lärare och speciallärare. Fokus för aktiviteterna är 

akademiska och främjande av sociala förmågor och kognitiva funktioner och elevens 

framsteg mäts och dokumenteras. Ett exempel på AAE som genomförs av en 

speciallärare, är elever som läser för en hund enligt ett utarbetat läsprogram. Lärare som 

arbetar med AAE måste ha goda kunskaper om hund och utbildning inom området. 

(IAHAIO White Paper, 2013). 

 

2.8 Hunden som pedagogiskt verktyg 

Det är viktigt att pedagogerna har kunskaper om hur elever tillägnar sig kunskaper och 

som lärare måste man hitta olika arbetssätt för att övervinna och förebygga dessa 

problem. Partanen (2015) skriver om vilken roll pedagogiska uppgifter, arbetsformer 

och material som ges till eleverna egentligen fyller. Vad görs för att öka elevernas 

känsla av meningsfullhet och hur ökas deras motivation i lärandet? I USA och England 

har hunden använts som hjälpmedel inom många olika områden däribland 
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framgångsrikt i skolor och bibliotek och erfarenheter från denna verksamhet är entydigt 

positiv. I Sverige används hunden sedan en del år tillbaka inom vård och terapi och 

sedan några år tillbaka också i skolor, främst som läshund. Elever som har svårigheter 

med läsning har ofta dåligt självförtroende och vill därför ogärna läsa högt. Att läsa för 

hunden däremot går bra för hunden dömer inte utan stöttar genom sin närhet eleven i 

läsningen (Jalongo, Astorino, & Bomboy, 2004) Hunden som ett pedagogiskt verktyg 

visar goda resultat enligt studier bland annat av le Roux , Swartz &  Swart (2014). Det 

finns många användningsområden inom skolans verksamhet där hunden kan användas 

men ännu behövs ytterligare forskning kring effekterna av hunden som pedagogiskt 

verktyg. Ett bra exempel på skolhundens användningsområden är hunden Dis som 

jobbar på särskola tillsammans med sin matte Denice Sverla som är lärare. Dis ger 

eleverna lugn, motivation och ökar samarbetsviljan och är som en bro mellan Denice 

och eleverna. Denice säger att den utveckling och framgångar hon har sett hos eleverna 

har skett sedan hon började arbeta med Dis i skolan. Det finns flera andra goda exempel 

där hundassisterad pedagogik har varit framgångsrik. Christensen & Nerelius (2015) har 

i sin studie kommit fram till att det inte är hunden i sig som skapar motivationen utan 

sättet som pedagogen eller hundföraren använder sig av hunden. Hunden fungerar som 

ett “socialt smörjmedel” mellan pedagog och hund vilket ger en tryggare och avspänd 

miljö för inlärning. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte  

Syftet med studien är undersöka om elever i behov av särskilt stöd upplever ökad 

motivation och arbetsglädje vid återkoppling av en pedagog och en hundassisterad 

pedagog. 

3.2 Frågeställningar 

● Hur påverkas elevens motivation i skrivarbetet genom återkoppling av pedagog? 

● Hur påverkas elevens motivation i skrivarbete vid intervention och återkoppling 

av en hundassisterad pedagog? 
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4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Arbetets teoretiska utgångspunkter utgår från det sociokulturella perspektivet och 

human-animal studies som är forskning om relationen mellan djur och människa. 

Utgångspunkten inom ett sociokulturellt perspektiv är att människors förmåga att förstå 

omvärlden, vårt sätt att tänka, agera och kommunicera bygger på kunskap som 

utvecklas i interaktion med andra. I det sociokulturella perspektivet är begrepp som 

kommunikation och redskap viktiga. Med redskap menas de resurser intellektuella eller 

språkliga som används när människorna förstår omvärlden och agerar i den. Inlärning är 

således en fråga om hur vi tillägnar oss resurser för att tänka och utforma praktiska 

projekt som delar av vår omgivning och kultur.  

Kommunikation eller interaktion mellan människor är avgörande i alla 

lärandeprocesser. Att kunna skriva är kommunikativ praktik och att behärska 

skrivförmågan är ett redskap för kommunikation. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation viktig vid lärande och utveckling eftersom den förmedlar hur olika 

redskap används (Säljö, 2010). Genom kommunikation blir eleven delaktig i färdigheter 

och tillägnar sig kunskap. Eleverna lär sig behärska olika kommunikativa sätt, såsom 

exempelvis att skriva och läsa. Den huvudsakliga funktion som kommunikation har är 

att förmedla verkligheten. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att de 

redskap vi behöver för att kunna förhålla oss till omvärlden skapar vi genom 

kommunikation och för vidare till andra genom kommunikation 

4.2 Artefakter 

Artefakter är ytterligare ett sociokulturellt redskap som vi kommer att använda i 

uppsatsen. För att förstå och hantera den konkreta världen så ger samspelet mellan olika 

artefakter oss möjligheter att lära, utvecklas och lösa problem (Vygotskij, 1995). En 

artefakt kan vara en sak eller föremål men också en hel miljö. Miljön i husvagnen där 

eleverna träffar och läser för hunden, kan sägas vara en artefakt som förmedlar 

förståelse av världen och i artefakten har förståelse av världen byggts in (Säljö, 2010). 

Artefakter kan sägas vara ett redskap i det sociokulturella perspektivet. Garp (2015) 

skriver att ett samspel mellan olika artefakter ger eleven möjlighet att utvecklas och 

lära, men också att lösa vardagliga problem. Husvagnen, inredningen med kuddar och 

annat material menar hon är en artefakt. Men hon skriver också att boken eleven läser i 



 

 17 

för hunden är en artefakt och att här förmedlas en förståelse av världen (Garp, 2015). På 

så sätt medierar eleverna, alltså förmedlar information om verkligheten och gör den 

begriplig i olika sammanhang. 

4.3 Human-animal studies 

Human-animal studies är ett forskningsområde där relationen mellan människor och 

djur undersöks och sambanden däremellan. Tidigare forskning har varit fokuserad på 

djurs inverkan på människor eller människors inverkan på djur och inte 

uppmärksammat de komplexa relationerna mellan dem som är fortgående och 

föränderlig process (Birke & Hockenhull, 2012). I vår del av världen så är hunden som 

sällskapsdjur den vanligaste relationen vi har till dem. 

 

Boris Levinson påbörjade animal-assisted therapy (AAT) på 60-talet där han studerade 

närvaron av sin egen hund i samband med att han arbetade psykoterapeutiskt med 

studenter. AAT kan beskrivas som målinriktad intervention med utbildade djur som en 

del av terapiprocessen och används i relativt stor skala i många länder däribland 

Sydafrika, USA och England. Studier visar att elever med dokumenterade lässvårigheter 

förbättrar sin läsförmåga efter att ha läst för en terapihund (leRoux, Swartz & Swart, 

2014). I dessa studier har man genomfört test före och efter interventionerna samt haft 

kontrollgrupper och resultaten är entydiga med att eleverna förbättrar sina läskunskaper. 

Hunden möter varje elev villkorslöst och varken dömer eller bedömer elevens prestation 

vilket bidrar till att det skapas en trygg atmosfär och eleven påverkas inte av sina fel. 

Effekten blir att eleven upplever sig som lärare för hunden som inte kan läsa alls och 

genom det lär de sig själva (leRoux, Swartz & Swart, 2014). Det krävs ett utbildat 

hundteam för detta arbete men ingen annan utbildning. 

4.4 Kvalitativ forskning 

I den kvalitativa forskningsmetoden ligger tyngdpunkten på den sociala verkligheten. 

Det är en kunskapsteoretisk ideologi, den beskrivs som interpretativistisk eller 

tolkningsinriktad. Sociala egenskaper är ett resultat av ett samspel individer emellan. 

Bryman, (2011) menar att det finns svårigheter att förklara vad kvalitativ forskning är. 

Gubrium & Holstein, (1997) nämner fyra olika traditioner när det gäller den kvalitativa 

forskningen som också styrker detta. Postmodernism, Etnometodologi, Naturalism samt 

Emotionalism.  
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Postmodernism står för en öppenhet för på vilka olika sätt det går att konstruera en 

social verklighet. Etnometodologi syftar till att beskriva hur den sociala ordningen 

formas genom samspel och samtal och Naturalism eftersträvar en förståelse av den 

sociala verkligheten, med utgångspunkten i ”hur det egentligen förhåller sig” vidare 

menar de att Emotionalismen vill fånga människors inre verklighet den bygger på 

intresset för subjektivitet. 

 

Kvalitativ forskning inbegriper flera väldigt olika metoder. En kvalitativ forskare 

använder sig ofta av olika metoder i en och samma forskningsstudie. Om forskningen 

bygger på deltagande observationer eller etnografi samlas ofta texter och dokument in 

och analyseras. Det är en mycket stor variation vad gäller insamlingen av 

dokumentation när det gäller kvalitativa studier. Att det är större bredd på 

datainsamlingen beror till stor del på att det förekommer språkliga analyser i kvalitativ 

forskning. 
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5. Metod 

5.1 Metodval 

Vi använde oss av två kvalitativa metoder där den ena innefattar observationer och den 

andra är ett skattningsschema. Om utveckling och förändring ska studeras, är den 

kvalitativa metoden bäst lämpad. I våra funderingar över metodvalet beslutade vi oss för 

bägge alternativen. Genom att använda båda alternativen finns det möjlighet att fånga 

upp fler perspektiv och det blir på så sätt ett mer uttömmande resultat. Att använda sig 

av kvalitativa metoder utesluter inte att resultatredovisningen sker kvantitativt. Den 

samhällsvetenskapliga forskningen har en mängd olika traditioner. Det talas om 

kvalitativ och kvantitativ forskning, oftast är det skillnaden mellan dessa man fokuserar 

på, men det finns också likheter. Båda vill till exempel säkerställa avsiktliga störningar, 

båda kopplar den analyserade datan till forskningsanalysen, båda vill besvara sin 

problemformulering. Vi valde en kvalitativ forskningsmetod för att den är induktiv och 

tolkande. Här kommer teorierna att bygga på de praktiska undersökningsresultaten. 

5.2 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådet (2016) forskningsetiska principer i den här studien. 

För att skydda medverkande individer fanns fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

1990). Inför studien informerade vi vårdnadshavare och deltagare om syftet med studien 

och att de deltog frivilligt och kunde avbryta när som helst under tiden studien pågick. 

Det framgick tydligt av brevet (bilaga XX) till vårdnadshavare vilka vi är och våra 

kontaktuppgifter. Vårdnadshavare fick skriftligt medge att deras barn fick delta i studien 

och eleverna måste också tacka ja till att delta vilket de gjorde muntligt i skolan. Urvalet 

av informanter var av praktiska skäl hela årskurser eftersom vi båda arbetar i mindre 

skolor med B-form. All data som samlades in behandlades konfidentiellt och 

avidentifierat i de fall vi använde oss av enskilda resultat.   

 

I en samhällsvetenskaplig forskning finns alltid den undersökandes tankar och känslor 

med i bilden (Bryman, 2011). Därför är det viktigt att se till de etiska principerna, 

såsom samtyckeskravet, vilket också togs i beaktande, då föräldrar fått skriva under ett 

informationsbrev som skickades hem. Även eleverna har själva fått tacka ja till att 

medverka i studien. Det har också varit viktigt för oss att avidentifiera alla texter och 
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enkätsvar så att respondenterna skulle vara helt anonyma. Men att kunna använda sig av 

forskningsstudiens resultat framöver, i form av arbetsmaterial som exempelvis 

skrivkorten och andra tips och idéer som kommit oss tillhanda under studiens gång, kan 

fylla en funktion för klasslärare som ska jobba med framtida skrivprojekt. 

 

Forskare ska utföra en kvalitativt god forskning och få fram intressanta resultat men 

ändå skydda de individer som deltar i en forskningsstudie. Hur man bäst går till väga är 

beroende på vilken typ av forskning det handlar om. Därför blir många forskningsetiska 

problem avvägningar som forskaren får göra (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Molander (1988) menar att det är omöjligt att avgränsa värderingar från fakta med en 

skarp skiljelinje. Denna önskan är sprunget ur den positivistiska traditionen. Han menar 

att det viktigaste för en forskare är att göra en god forskning men att även forskare är 

människor och ställs inför etiska problem, de måste ha ett moraliskt ansvar (Molander, 

1988). För att säkra elevernas anonymitet och eventuellt känsligt material som kan 

uppkomma under studiens gång, har det varit väldigt viktigt att de uppgifter som 

kommit fram endast kan ses av oss och i den här specifika studien. 

5.3 Trovärdighet 

Arbetet kan anses pålitligt i det avseende att det går att redogöra för hur vi har gått 

tillväga. Våra personliga åsikter har inte medvetet påverkat varken utförandet eller 

slutsatserna. Det ska vara helt klart att forskaren handlat i god tro och inte medvetet låtit 

sina egna värderingar påverka studien (Bryman, 2011). Fler insamlingsmetoder ger en 

mer komplett bild av det som undersöks. De observationer som gjordes under arbetets 

gång tillsammans med enkäterna, bidrog med värdefull information som gav ytterligare 

perspektiv till studien.  

5.4 Genomförande 

Vi har valt att genomföra en studie i årskurs 4 eftersom eleverna då förväntas ha 

kommit igång med sitt skrivande. Eleverna har fått skriva en bok på 6 kapitel. Det fanns 

färdiga kort för varje kapitel som eleverna skulle fundera runt och skriva kring. De 

skrev först för hand och efter varje avslutat kapitel fick de sedan endera läsa sitt arbete 

för en lärare eller för pedagoghunden Rut. 

Läraren och Rut lämnade respons på texterna de skrev också i vissa fall följdfrågor som 

hade till syfte att leda arbetet vidare. När eleverna fått sitt arbete läst så bearbetades  

texten och därefter renskrev de sina texter på dator. De har gjort 20 skrivsessioner a`30 

minuter och då är det inräknat fram- och bortplockning av material. Effektiv skrivtid 

blev 20 minuter varje dag. Eftersom skrivuppgiften användes på olika skolor av flera 

pedagoger, var det viktigt att hitta en uppgift som inte kunde tolkas på olika sätt av 

pedagogerna. De här skrivkorten fanns att hämta på www.lektion.se 

 

Det var en tydlig struktur i den här skrivuppgiften som gjorde det enkelt för eleven att 

följa. Det var fina och tydliga illustrationer på skrivkorten och korta instruktioner. 

Eleverna kunde klara sig helt själva genom att läsa och följa instruktionerna. Korten är 

http://www.lektion.se/
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illustrerade med inspirerande idrottsbilder som riktar sig till båda könen. Det är ingen 

slump att vi valde uppgiften Bäst i världen för den är upplagd så att eleven förmodligen 

skriver utifrån intresse eller förebilder och eleven får sätta sig själv i fokus genom att 

skriva om en fantastisk framgång. När eleverna skrivit klart alla sex kapitlen skulle de 

göra en framsida till boken. Boken innehåller även två givna illustrationer, en efter 

kapitel två och en efter kapitel fem. 

 

På skola A skriver och läser eleverna för en pedagog som de möter varje morgon 

samma tid för att arbeta med uppgiften. Därefter ger pedagogen enskild skriftlig respons 

till varje elev för att de ska kunna bearbeta och förbättra sin text. På skola B har den 

ordinarie läraren hand om skrivarbetet men där träffar eleverna pedagogen med hund en 

gång i veckan i husvagnen för att läsa sin skrivna text högt för hunden. Pedagogen 

skriver därefter kommentarer till eleverna med hunden som avsändare.  

Vi kommer redovisa skola A i vilken Marie har gjort sin studie och skola B där Mette 

och hunden Rut har gjort sin, var för sig eftersom upplägget av studier har sett olika ut 

för respektive skola. 

5.5 Skriva och läsa för pedagog eller hund 

Eleverna fick uppgiften att varje dag i veckan under 4 veckor, det vill säga sammanlagt 

20 tillfällen, arbeta 30 minuter med en planerad skrivuppgift som hette Bäst i världen 

som skulle resultera i en bok efter studiens slut. Skrivuppgiften var indelad i 6 kapitel 

och till varje kapitel tillhörde ett kort med en rubrik och frågor som skulle hjälpa dem 

att formulera sin text. Under en tidsperiod om 20 tillfällen skulle eleverna skriva i sin 

egen takt med korten som stöd och efter varje skrivet kapitel fick de läsa sin text högt 

för pedagogen i skola A och för hunden i skola B. När eleverna skrivit klart alla 6 

kapitlen fick de renskriva dem enligt en mall med två angivna typsnitt att välja på, 

dessutom var både radavstånd och teckenstorlek också angivna. Boken innehåller även 

givna illustrationer, en efter kapitel 2 och en efter kapitel 5 samt en framsida. 

Avslutningsvis sattes deras texter och illustrationer ihop till en färdig bok. 

 

De fick en speciell plats där samtliga förvarade sina arbeten så det var lätt att komma åt 

dem och de snabbt kunde sätta igång att skriva. Även Ipads och dator var framme, 
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laddade och klara att börja jobba med. Ipadsen var inställda på automatiskt sparande så 

inget av det som eleverna skrev skulle kunna gå förlorat. 

  

Eleverna fick skriva för hand i sina skrivblock, efter varje avslutat kapitel fick de läsa 

sin text för pedagog (skola A) eller hund (skola B). Därefter lämnade de in sina texter 

och fick dem då genomlästa och kommenterade av pedagog (skola A) eller hund (skola 

B) och utifrån responsen de fick, fortsatte att skriva och förbättra sina texter. När 

eleverna kände att de inte kunde eller ville ändra ytterligare var det dags att skriva rent 

på Ipad eller dator. 

 

5.6 Urval 

Studien genomfördes på två landsbygdsskolor F-6 av ungefär samma storlek och 

elevantalet är det samma i årskurs fyra som studien var riktad mot. Skolorna kallas för 

A och B vilka skolform B vilket innebär att undervisningen mestadels sker tillsammans 

med annat stadie.  

 

Varje årskurs fyra på de två skolorna är små och i skola A finns 7 elever och på skola B 

finns 10 elever som kom att utgöra vårt urval av informanter. Det innebär att grupperna 

har elever med olika kunskapsnivåer och förmågor och inte enbart elever i behov av 

särskilt stöd. För gruppen som skulle träffa hunden Rut undersöktes att inte allergi eller 

fobi förekom och genom föräldrarnas skriftliga medgivande säkrades detta. 

 

Beskrivning görs av respektive grupp som helheter och sedan läggs fokus på eleverna i 

grupperna som är i behov av särskilt stöd och som har fått stöd tidigare. Dessa elever 

beskrivs sedan genom hela skrivprocessen och fram till avslutat arbete. 
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5.7 Skola A 

I årskurs fyra finns det sju elever. De går i ett B-formsystem tillsammans med en 

årskurs tre. Det är i nuläget en elev i klassen som får specialpedagogiskt stöd och två 

elever har haft stöd och hjälp tidigare. Den här studien genomförs av specialläraren och 

klassläraren arbetar då med årskurs tre. 

Två veckor innan studiens uppstart kontaktades klassläraren för en närmare genomgång 

och planering av upplägget på skrivuppgiften. Då fick också eleverna frågan om de var 

intresserade av att vara med i studien. 

5.8 Skola B 

Tio elever, en pojke och nio flickor, går i årskurs fyra på denna skola och de undervisas 

mestadels tillsammans med årskurs fem i klassrummet. För att underlätta arbetet för 

läraren så skriver årskurs fem också denna uppgift samtidigt men läraren har hela 

ansvaret för denna. Tre av eleverna i årskurs fyra har idag specialpedagogiskt stöd 

eftersom de har läs- och skrivsvårigheter.  

 

Några dagar innan studien startade besöktes klassen för att introducera skrivuppgiften 

Bäst i världen för dem och svara på eventuella frågor. Eleverna hade många frågor men 

de handlade främst om hur ofta och när de fick läsa för hunden Rut. På frågan om de 

ville delta i studien svarade alla ja. 

5.9 Enkät efter avslutat skrivarbete 

För att kunna jämföra elevernas upplevelser på skola A och skola B valdes en enkät i 

form av ett skattningschema (bilaga 1 och 2). Möjligheten fanns att intervjua eleverna 

men risken hade varit att de kände press på sig om vi ställde frågorna. Vi ville ta reda på 

elevernas åsikter kring själva skrivuppgiften och hur de har upplevt återkopplingen från 

pedagog eller hund. De skulle markera på en graderad linje från ett till fem, hur de 

tyckte kring skrivuppgiften. Enkäten skiljer sig liten grann mellan skola A och B efter 

en fråga gäller läsning och respons för hunden Rut.  
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6. Resultat 

Under denna rubrik redogörs resultaten i skola A och skola B var för sig för det 

insamlade materialet som består av elevernas texter, enkät och upplevelser i elevmötena 

under studiens gång. Eftersom det ofta finns ett problem för elever i behov av särskilt 

stöd att känna motivation vid skrivuppgifter, så är det de tillfällen vi har träffat och 

arbetat med eleverna vi utgår ifrån. Observationer i samband med elevmöten har varit 

det rikaste materialet till studien, vilket tyngdpunkten kommer att ligga på eftersom det 

är i elevernas upplevelser svaren söks. Elevernas skrivprocess kommer att bilda 

underlag för analys samtidigt som själva produkten är underordnad processen fram till 

slutresultatet. 

 

Bild – Processen 

 

6.1 Skola A 

Skriva 

Två veckor innan studiens uppstart kontaktades klassläraren. Hon hade inte möjlighet 

att själv arbeta med skrivprojektet, men om jag ville genomföra det på egen hand så 

gick det bra. Eftersom eleverna kände till mig sedan tidigare och jag arbetar på skolan 

blev det tid-och administrativt sätt, mest praktiskt att lägga upp det så. Jag tog lärarens 

roll och genomförde själv hela forskningsstudien. Eleverna skrev först ner sina texter 

för hand i en skrivbok i A4 format. 

 

Läsa för pedagog 

När eleverna skrivit ett kapitel färdigt fick de läsa sina texter högt för mig. Eftersom jag 

hade hela gruppen samtidigt gick jag och den elev som skulle läsa, in i biblioteket som 

jag bokat inför varje skrivsession. Där kunde vi sitta ostört i lugn och ro. 
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Återkoppling från pedagog 

Efter att de läst för mig, lämnade eleven efter varje avslutat kapitel eller längre stycke in 

sina texter och fick dem genomlästa och jag skrev ner framåtsyftande kommentarer i 

kanten under deras texter. 

 

Återkopplingscitat från pedagog: 

1). Jag tycker att du skriver med en snygg handstil och ett bra mellanrum mellan orden. 

Det gör det lätt att läsa din text. 

Är den här fotbollstävlingen långt bort? 

Får ni sova över där? 

Får alla i familjen följa med? 

 

 2). Du har beskrivit din familj på ett jättebra sätt som gör det spännande och intressant 

att fortsätta läsa. Toppen att du fått med talstreck när någon pratar. Det ska bli så 

spännande att få fortsätta läsa din berättelse. 

  

3). Jag tycker att du blivit så bra på att skriva med små bokstäver och fina mellanrum 

mellan orden! 

Jag blir nyfiken på vad din kanin har för färg? Sen undrar jag också vad din häst 

heter? 

  

4). Det är allt bra med mostrar! Du skriver så målande och spännande. 

Bearbetning av texten 

När eleverna fått läsa sina texter och fått sin respons på dessa så fick de utveckla 

texterna ytterligare När de kände sig nöjda fick de renskriva dem på Ipad eller dator. De 

elever som skrev på Ipaden mejlade sina texter till min dator så allt de skrivit låg där 

efter hand. Avslutningsvis hjälptes vi åt att sätta ihop texterna till en färdig bok. 

6.2 Skola B 

Skriva 

Eftersom det inte var jag som skulle genomföra skrivsessionerna utan den ordinarie 

läraren så släppte jag helt kontrollen över själva skrivprocessen. Jag hade instruerat 

läraren och informerat eleverna samt lämnat skriftligt material som de kunde använda 
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som stöd. Min uppgift bestod i att möta eleverna en till två gånger i veckan där de efter 

varje färdigskrivet kapitel, fick komma ut till Rut i husvagnen och läsa för henne. 

Eftersom eleverna hade olika skrivtakt så blev det inte alla elever varje gång. Vi träffade 

sex eller sju elever vid varje tillfälle och det var fullt tillräckligt för hunden Rut som var 

väldigt trött efteråt. 

Läsa för Rut 

Eleverna som kom in i husvagnen och möttes av en glad och förväntansfull hund. Efter 

lite småprat och kel med Rut tog de plats i soffan. Eleven satte sig tillrätta i soffan och 

bad Rut lägga sig ner med sitt huvud i deras Knä. Jag satt på en pall en bit ifrån för att 

eleven skulle känna att det var Rut och inte mig, hen läste för. Eleven läste sin text högt 

samtidigt som en hand smekte Rut över kroppen. Rut bekräftade eleven genom att titta 

upp ibland men oftast låg hon avslappnat bredvid. När eleven läst sin text fanns det 

tillfälle att låta Rut göra ett trick eller något spel, vilket eleverna tyckte var väldigt 

roligt. Jag höll mig helt utanför läsningen och gav endast återkoppling från Rut genom 

att säga detta gillade Rut att lyssna på eller oh vad hon tyckte det var spännande.   

Återkoppling från Rut 

De hade kopierat sitt handskrivna kapitel som sedan lämnades kvar hos mig i 

husvagnen. Utifrån det bedömde jag hur eleven skulle kunna komma vidare i sin 

skrivutveckling genom att med Rut som avsändare skriva ett personligt brev till varje 

elev. Varje brev börjar med att Rut skriver att hon får hjälp med skriva av Mette och 

därefter ges responsen till eleven vad det gäller innehåll, språkriktighet och möjligheter 

till utveckling av texten med ett personligt tilltal och intresse för eleven som person. 

Några exempel: 

   

Jag tänkte på en sak när jag lyssnade på din text och det är på den röda 

tråden som Mette säger att du känner till. Du läste nämligen att du bor i 

ett gult hus, i nästa mening ska du färga håret och sen skriver du att du 

längtar tills imorgon. Det skulle vara ännu mera spännande att läsa din 

bok om du skriver lite mer om varje sak t ex om du beskriver ditt rum 

också – vad har du för speciella grejor/möbler som du har valt själv? Och 

vad tycker din mamma eller farfar om att du ska färga håret svart? 
  

Jag är så nyfiken på hur det ser ut och går till på en hopptävling för det 

har jag aldrig varit på. Kan inte du beskriva det så att jag fattar? Och vem 

är Malin Bayard ? 
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Du har skrivit kapitel 1 som handlar om dig och din familj. Du ger en 

mycket fin beskrivning av din familj och det märks att ni trivs bra 

tillsammans. Jag tror kanske att det är du som är Hulda, stämmer det? 

För om det är det, så ska du skriva din bok i jag-form istället. Du skriver 

alltså jag istället för Hulda och använder vi och oss istället för de och 

dem. Jag hade ingen aning om vad talstreck var för något förrän Mette 

lärde mig att det ska användas varje gång någon säger någonting i texten. 

Visste du det?  
- Titta igenom din text och se om du kan hitta ställen där du kan sätta 

talstreck, säger Rut. Hänger du med? 
  

Du har skrivit en väldigt spännande bok och det är superbra att du har 

ändrat från Hulda till jag istället. Det känns faktiskt som det du har skrivit 

har hänt på riktigt och när det känns så, så har man lyckats väldigt bra 

som författare. Alla talstreck på plats – lysande! Mette berättade för mig 

att du vann en riktig tävling i söndags och fick en väldigt stor pokal -  

GRATTIS säger jag och viftar på svansen. 
 

Bearbetning av texten 

När eleven hade läst sin text för Rut och fått respons i ett mejl från Rut så skulle hen på 

nästa skrivsession i klassrummet bearbeta och utveckla sin text. Klassläraren ansvarade 

för detta men hade fått instruktioner om att inte vara för aktiv i sin roll för tanken var att 

det skulle vara responsen från Rut som var det centrala i processen. Däremot fick 

läraren gärna förklara och utveckla återkopplingen från Rut. Eleverna saknade tillgång 

till rättstavningsprogram men vi pratade mycket om vad de röda och gröna 

markeringarna under orden i word-programmet betyder och att de skulle undersöka 

varje färgmarkerat ord. Efter att eleven hade bearbetat sin text så var det dags att skriva 

in den på dator eller Ipad där den sparades efterhand. 

6.3 Resultat enkät 

Eleverna på fick förklarat för sig att de skulle fylla i självskattningen för att hjälpa oss 

att veta vad de tyckte om uppgiften och om det var något som vi behövde tänka på om 

vi skulle göra den igen med andra elever. Eleverna på skola B fick enkäten några dagar 

innan sommarlovet och den ordinarie läraren genomförde enkäten. 

6.3.1 Skola A 

7 av 7 elever genomförde enkäten 
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1. Hur roligt tycker du det har varit att skriva Bäst i världen? 
antal prickar  1 2 3 4 5  

antal elever  0 0 1 3 3 

 

Tre av eleverna har svarat att uppgiften var rolig och tre stycken tyckte den var mycket 

rolig. En elev svarade att den varken var rolig eller tråkig. 

       

 2. Tycker du att det varit lättare att använda korten som stöd när du skrev än om du 

skrivit utan kort? Hur tycker du det varit att använda korten? 

antal prickar  1 2 3 4 5 

antal elever  0 0 1 3 3 

 

Tre elever skattade användandet av skrivkorten som bra och tre som mycket bra. En 

elev svarade att det varken var bra eller dåligt. 

      

 3. Tycker du att det varit bra att jag läst din text och gett respons? Hur bra tycker du det 

har varit att jag läst och gett respons? 

antal prickar  1 2 3 4 5 

antal elever  0 0 1 3 3 

 

Elevernas uppfattning om att få respons var odelat mycket bra. 

   

 4. Tycker du att du har utvecklats och blivit bättre på att skriva av den här uppgiften? 

antal prickar  1 2 3 4 5 

antal elever  0 0 2 3 2 

 

Två av eleverna anger att de upplever att de utvecklats mycket av uppgiften. Tre 

stycken tycker att de har utvecklats och två upplever inte någon förändring. 

Under sista punkten kunde eleverna ge egna synpunkter om det var något de ville 

tillägga. Där har två av eleverna skrivit: ”Tack, för att jag fick vara med”. 

 

Undersökningen visar att eleverna upplevt tydlig och återkommande respons som bra 

eller mycket bra. Majoriteten tycker att uppgiften varit rolig eller mycket rolig att 

genomföra. Flera av eleverna tycker att de utvecklats och ett par upplever att de 
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utvecklats mycket. Två anger att de tycker att de inte märker någon förändring från 

tidigare. Men dessa två var med och ville delta i ett eventuellt framtida projekt efter 

sommarlovet. 

6.3.2 Skola B 

9 av 10 elever genomförde enkäten. 

 

1. Hur roligt tycker du det har varit att skriva Bäst i världen till Rut? 

antal prickar  1 2 3 4 5  

antal elever  0 0 2 4 4 

 

Två av eleverna fann uppgiften att skriva Bäst i världen som varken bra eller dålig, fyra 

tyckte den var rolig och fyra tyckte den var mycket rolig att skriva. 

 

 2. Hur tyckte du att det varit att använda korten som stöd jämfört om skrivit utan kort? 

antal prickar  1 2 3 4 5 

antal elever  0 2 3 2 2 

 

På frågan om hur det var att använda korten som stöd i skrivprocessen jämfört att skriva 

utan kort så blev svaret att två elever tyckte det var mindre bra, tre tyckte det var varken 

eller, två tyckte det var bra och slutligen så menade två att det var väldigt bra. 

 

      3. Hur bra tycker du det har varit att du har läst för Rut och hon har gett respons? 

antal prickar  1 2 3 4 5 

antal elever  0 0 1 0 8 

 

Den tredje frågan skiljer sig från skola A eftersom det är en direkt fråga om hur det har 

varit att läsa för Rut och få respons av henne. En elev svarade varken eller och åtta 

svarade att det var väldigt roligt. 

 

   

   4. Tycker du att du har utvecklats och blivit bättre på att skriva av den här uppgiften? 

antal prickar  1 2 3 4 5 

antal elever  0 3 2 1 2 
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Frågan om eleven tycker att hen har utvecklats och blivit bättre på att skriva efter denna 

uppgift svarar tre elever att de inte märker någon förändring varken, två svarar varken 

eller, en elev tycker att hen har blivit bättre och två tycker de har blivit mycket bättre.  

 

De fick möjligheter att skriva synpunkter till oss på ett antal blankrader och några skrev 

där 

- jag tycker det var för många kapitel 

- det var jätteroligt! 

- det har varit svårt men kull. LOVE yu Rut and Mette 

- det var kul och en sak att det var svårt jag för stod inte så myc ket. Jag älskar 

love rut  

- det var jätte rolig att jag läste till Rut och puss för dig Rut och kram till Mette  

det var roligt att vi fick vara med. 

 

6.4 Observationer 

6.4.1 Skola A 

Eleverna ”hängde på låset” varje morgon. Alla visste vad de skulle göra och tog eget 

ansvar att det verkligen blev gjort. De jobbade mycket fokuserat med sina uppgifter och 

ville inte avsluta efter tjugo minuter. De var också mycket bekymrade om de var 

frånvarande någon gång. 

 

Citat från eleverna: 

-”Å, nej inte nu och jag som precis har börjat på…” 

-”Nej jag vill inte sluta skriva jag har kommit igång så bra nu!” 

 

De tre elever som jag fokuserat på med specialpedagogiska behov uppger alla att 

bildstödet varit mycket bra, samt att det varit mycket bra med respons. De uppger också 

att de utvecklats i hög grad av uppgiften. Här ser man att de själva är väl medvetna om 

vad som underlättar deras eget arbete i hög grad. 
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6.4.2 Skola B 

Klassläraren på skola B genomförde alla 20 skrivpass i klassrummet där även årskurs 

fem skrev samma uppgift. De utgick alla ifrån våra inplastade kort som motsvarade ett 

kapitel vardera. Det fanns 20 kort av varje så att det räckte till alla men det var endast i 

början alla skrev på samma kapitel. Ganska snart såg klassläraren hur olika snabbt de 

arbetade med sina uppgifter . Några arbetade noggrant och eftertänksamt och andra 

skrev så fort de kunde för, som läraren tolkade, att få komma ut till Rut så snart som 

möjligt. Läraren berättade att under arbetspassen så pratades det mycket om Rut och hur 

roligt det var att läsa för henne. Vid ett till två tillfällen per vecka kom jag till skolan 

med husvagn och hunden Rut. Vi kom på morgonen och eleverna var alltid mycket 

ivriga efter att komma ut till oss i husvagnen. En lista hade i förväg gjorts upp i vilken 

ordning de skulle komma ut till husvagnen. Turordningen ändrades varje gång eftersom 

eleverna som bland de tre första fick möta en mycket aktivare hund än de som kom mot 

slutet.  

 

Flera av eleverna uttryckte kärlek till hundar och i synnerhet Rut och läraren noterade 

att Rut hade en särskild viktig roll för eleverna i behov av särskilt stöd. Hon berättar hur 

eleverna pratar om Rut och om hur det är roligt att läsa för henne, vilket också bidrar till 

att de gärna skriver på sin bok. Vanligtvis visar dessa elever ingen glädje i skolarbetet 

och är ofta ovilliga att skriva längre texter. Deras familjer blev också involverade i 

studien genom att eleverna hade så mycket att berätta när de kom hem efter att ha läst 

för Rut och deras längtan till nästa gång.  

 

En av eleverna i klassen förvånar eftersom hen når alla kunskapsmål med råge utom de 

muntliga. Eleven pratar inte alls eller mycket sällan i skolan. Någon gång kan hen säga 

ett par ord till en kompis men annars är hen helt tyst. Föräldrarna har förklarat att det är 

blyghet och ligger i familjen. Denna elev har skrivit väldigt långa välskrivna kapitel och 

kom ut till husvagnen varje vecka. Där läste hen helt obehindrat sin text för Rut utan att 

bry sig om min närvaro över huvud taget. Jag bad hen göra trick och spel med Rut och 

hen talade till Rut men inte till mig.  

 

Vid ett av de första tillfällena satt en elev och läste för Rut när rektorn knackade på 

dörren och jag reste mig för att öppna. Rektorn och jag stod och pratade några minuter 
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tills jag blev varse om att eleven hade fortsatt att läsa sin text för Rut helt oberoende av 

om jag lyssnade. Hen tog sin uppgift att läsa för Rut på största allvar. 
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7. Diskussion och analys 

I detta avsnitt kommer att diskuteras metod och jämförelse av undersökningen med 

litteraturstudien. Under denna rubrik diskuteras och analyseras den insamlade datan och 

observationer med kopplingar och tankar om hur vi upplevt den här studien. Elevernas 

spontana kommentarer och reflektioner har gett en inblick i hur de tänker kring 

skrivprocessen med skrivuppgiften men kanske ännu viktigare deras förståelse för sin 

utveckling och potential.  

7.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera våra metoder både de som var avsedda att 

användas och de som slutligen användes. Vår grundtanke var från början att ha tre olika 

elevgrupper där vi skulle utöver skola A och B hade en skola C som skulle utgöra 

kontrollgrupp för studien. Vår intention var att mäta progressionen i elevernas texter 

efter att de hade läst högt för och fått återkoppling av: pedagog skola A, hund i skola B 

och kamrat skola C. Vi påbörjade arbetet med målsättningen att vi skulle kunna mäta 

kvalitén i elevtexterna genom att bland annat använda oss av Läsbarhetsindex (LIX) för 

att kunna jämföra texter. Anledningen till att vi valde att använda oss av LIX skulle vara 

att det var en fullständigt objektiv och mätbar metod och möjlig att jämföra. Vi hade 

alternativet att bedöma texternas kvalitéer själva men risken för olikheter i 

bedömningarna var uppenbar eftersom det är en tolkningsfråga.  

 

Men det stod klart för oss när vi påbörjade analysen av texterna med hjälp 

Läsbarhetsindex och jämförde resultaten mellan eleverna att något inte stämde. Den 

eleven som bedöms som den svagaste rent språkligt sett fick högst LIX-värde (31) och 

den eleven som bedömdes vara en väldigt duktig skribent, ett mycket lågt LIX-värde 

(19). Texten som den svagare eleven hade skrivit fick ett högt LIX-tal eftersom hen inte 

han använt sig av interpunktion enligt gängse regler. Den duktiga skribenten hade 

skrivit en text med flera korta dialoger vilket drog ner meningslängden betydligt. Därför 

insåg vi efter att ha påbörjat själva studien, att det vi vill undersöka inte var mätbart och 

fick ändra fokus/inriktning för studien eftersom det är ifrågasatt om det går mäta 

skrivförmåga (Breland m.fl. 1999a). Sigurdsson (2004) delar åsikt och menar att det på 

grund av ekonomiska och praktiska svårigheter har varit svårt att mäta förmågan att 

uttrycka sig i tal och skrift, trots att man vet betydelsen av detta för att nå en god 

studieframgång. Det finns en tydlig brist på didaktisk forskning inom detta område har 
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vi kunnat konstatera efter våra försök att hitta en användbar metod. Just nu pågår en 

intensiv forskning för att ta fram analysverktyg som ska kunna användas för att kunna 

följa elevernas skriv-och läsutveckling (Skolverket, 2016). 

 

För studien hade det varit mest framgångsrikt att arbeta som klasslärare eftersom 

möjligheten att studera eleverna över en längre tid begränsades betydligt. Som lärare 

hade det varit möjligt att vara en deltagande observatör där man kontinuerligt finns på 

plats och både kan studera eleverna såväl som miljön men också göra intervjuer. Tyvärr 

innefattar det här angreppssättet mycket förberedelser, engagemang och närvaro. Den är 

dessutom tidskrävande (Basic 2016).  

7.2 Nytta och glädje 

Ambitionen var inte att ställa motiverande insatser och metoder mot varandra, utan leta 

efter olika framgångsfaktorer som kunde vara till nytta för elever med behov av särskilt 

stöd. Under de år jag, Marie jobbat med barn har jag observerat att fokus ofta ligger på 

ordavkodning, att ”knäcka koden”. När jag blev jag klasslärare för en årskurs 2 var det 

som vållade mig mest huvudbry att eleverna knappt kunde få ihop ett par skrivna 

meningar på egen hand. Hur skulle jag gå tillväga för att få dem att tycka det var roligt 

att skriva? Jag märkte snart att personlig respons, mycket beröm och stimulerande 

träning var det som gjorde att de fick inspiration och ville skriva. Jenner (2004) skriver 

att motivationens betydelse fått alldeles för lite uppmärksamhet. Han menar att 

motivation är centralt i all pedagogisk verksamhet och för elever i svårigheter är det 

särskilt viktigt. Att skriva är otroligt resurskrävande, det gäller att känna lust och glädje 

i skrivandet och det är just det motivation handlar om enligt (Lundberg, 2008). Att 

elever har en inre lust att lära beror troligtvis på flera faktorer, meningsfullheten i 

uppgifterna och upplevelsen av sin egen kompetens har stor inverkan på motivationen 

(Taube 2011). Motiverande samtal har sin utgångspunkt i elevens egna uppfattningar 

och funderingar. Här betonas känslor och tankar som kan skapa en förändring och 

stärka elevens inre motivation (Barth & Näsholm, 2007). Vid fördjupning i elevernas 

skrivprocess har det varit möjligt att se hur betydelsefull återkoppling av deras texter 

har varit och att det finns en mottagare som lyssnar när de har läst upp sina arbeten. 
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7.2.1 Skola A 

Skriva 
Det är inte så troligt att eleverna har utvecklat sin skrivkonst i någon större utsträckning 

av den här skrivuppgiften eftersom den varade under alltför kort tid. Men för de elever i 

gruppen som har det jobbigt med skrivandet, har de kanske för första gången producerat 

en längre text som de färdigställt. De har ett långsamt arbetstempo och ett inre motstånd 

för att skriva och de har mängder med påbörjade berättelser, sagor och andra texter som 

bara kastas bort. Det var roligt att se att eleverna var så motiverade att få komma och 

skriva och de tog till sig responsen de fick för att verkligen förbättra och utveckla sina 

texter efter bästa förmåga. Det märktes att deras självbild och självkänsla stärktes 

(Ahlberg, 2013; Jenner, 2004). En ökad skrivförmåga verkar i sig själv förstärkande för 

synen på sin egen prestation, Eriksen Hagtvet, (2006). Men skrivandet verkar också som 

ett redskap för att utveckla språkkänslan vilket bidrar till en ökad säkerhet. När 

skrivandet är lustfyllt och arbetet inspirerar till ett innehållsrikt textskapande påverkas 

elevernas självbild positivt ( Druid Glentow, 2013). 

Läsa 

Det skrivna språket skiljer sig mycket från det talade, då talspråket sker här och nu. När 

det gäller skriftspråket kan man gå tillbaka och läsa en gång till och sedan bearbeta 

texten ytterligare (Björk & Liberg, 2005). Tack vare att eleverna fick läsa sina texter 

högt blev de mer uppmärksamma på om det saknades ord eller om meningsbyggnaden 

var konstig (Partanen, 2004). Men man behöver mer respons på sina texter än att läsa 

dem högt. Det är viktigt att det blir respons på rätt sätt för att eleverna ska känna att de 

får stöd och hjälp i arbetet framåt (Björk & Liberg, 2005). 

Återkoppla 

Att läraren lägger ner mycket arbete på att ge eleven fungerande strategier och 

uppmuntrar dem när de reviderar och utvecklar sina texter lyfter Partanen (2004) fram 

som nödvändigt för att eleverna ska känna lust och vilja att lära. Han betonar också 

vikten av att använda dator vid skrivundervisning, vilket har gjorts under studiens gång 

och de elever som fick skriva på Ipad mailade över sina texter till dator. Med tanke på 

svårigheterna med att skriva direkt på en Ipad hade alla inkopplade tangentbord för att 

underlätta skrivarbetet.  
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Skrivandet är en utmaning för elever i alla åldrar och i synnerlighet för de som har läs 

och skrivsvårigheter. Skriva gör man för ett syfte och elevers engagemang och 

motivation ändrar sig över tid. De första texterna bygger ofta på familjen och aktiviteter 

som eleverna har. Inte sällan glider berättelsen över och blir fiktiv (Kahmi & Catts, 

2011). Det hände ett flertal gånger att responsen eleven fick var frågor som: ”Kunde 

verkligen lillasyster lyfta upp hela bilen själv, hon är väl bara två år?” Här syns tydligt 

att verkligheten helt plötsligt glider över i fiction som Kahmi & Catts (2011) beskriver. 

 

Att se elevernas entusiasm och glädje över att få komma och skriva samt att de hade en 

mottagare som gav dem konstruktiv respons på arbetena, var mycket givande och 

inspirerande. Eleverna tog skrivuppgiften på fullt allvar. Det jag kunde notera var att i 

enkätsvaren hade de elever som var eller är i behov av särskilt stöd, full koll på vad det 

var som underlättade deras eget arbete och vad som gjorde att de kunde prestera bättre. 

Partanen (2004) menar att läraren behöver reflektera över hur man gör för att få 

eleverna att arbeta målinriktat och motiverat för sin egen skull. Det är ett pedagogiskt 

förhållningssätt som måste utvecklas för att eleverna ska få känna en mening att lära. 

Han menar att utmaningen ligger i att skapa en pedagogisk struktur som hjälper till att 

utveckla och stärka elevens inre strukturer (Partanen, 2004). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är det viktigt att titta på om lärarna arbetar för en inkluderande undervisning 

samt vad de har för förhållningssätt och attityder när det gäller elever i behov av särskilt 

stöd (Ahlberg 2013; Jenner, 2004)  När det gäller tre av eleverna i skola A som har eller 

har haft specialpedagogiskt stöd, har det till stor del handlat om bristande 

språkfärdigheter. Tester och medicinska diagnoser är inte det viktigaste för att kunna 

bedriva en fungerande undervisning anser (Ahlberg, 2013). Om man har en helhetssyn 

på skrivprocessen, tittar man på den i ett överordnat perspektiv. Att ge eleverna goda 

språkfärdigheter är avgörande när det gäller språkbearbetning (Eriksen Hagtvet, 2006). 

 

Bearbetning 

I skola A har vi tydligt kunnat se elevernas iver att få skriva vidare på sina boktexter. 

Flera av eleverna som kommit tidigt på morgonen, har suttit utanför dörren och väntat 

på att jag skulle komma och låsa upp. De har själva tagit ansvar för att sätta igång och 

uttryckt hur bra de upplever den återkoppling som de fått på det de skrivit. Bjar & 
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Frylmark (2009) betonar vikten av informativ återkoppling så att eleverna verkligen 

förstår fördelar och nackdelar med olika strategier.  

 

I skola A var det pedagogen som var mottagare och gav respons på elevernas texter, 

vilket de i enkätsvaren uppgav som mycket positivt. Om man vill titta på hur det går att 

förbättra eller förändra ett resultat i en verksamhet, innebär det att skaffa sig en 

förståelse och mer kunskap om förändringsprocessen (Rönnerman, 2012). 

 

7.2.2 Skola B 

Hunden Rut som lyssnare 
Eleverna har ännu inte blivit mycket bättre skribenter efter denna uppgift men de har 

skrivit mer än de vanligtvis gör och framför allt, har de varit motiverade uttalar sig 

läraren. Eftersom det var den ordinarie läraren som hade hand om alla skrivpassen så 

var det inte möjlighet att bistå dem i processen att bearbeta texten efter Ruts 

kommentarer till den. Det visade sig att det kan innebära oväntade resultat  att släppa 

kontrollen vid en studie och att resultatet inte alltid blir som det var tänkt, samtidigt som 

det är en risk att mina tankar och förväntningar påverkar resultatet vilket kan påverka 

studien (Bryman, 2011). Det har varit viktigt med fokus på innehåll i Ruts återkoppling 

och genom att de har fått läsa sina texter högt för Rut så har de blivit mycket mera 

medvetna om vad det är de har skrivit. Bjar och Liberg (2005) pekar på att högläsningen 

tränar färdigheten att skriva vilket blev synligt i detta sammanhang och särskilt för 

eleverna i behov av särskilt stöd. Eleverna har upplevt arbetet som meningsfullt 

eftersom de har haft en mottagare till sina texter och att få finnas i en positiv och 

behaglig atmosfär vilket Hatti och Yates (2015) lyfter fram som viktig i den formativa 

bedömningen. Karin Taube (2009) skriver att när det finns en riktig mottagare till 

arbetet och som ger respons, så anstränger sig eleverna ännu mer för att prestera bättre 

vilket upplevdes att alla eleverna gjorde. 

Hunden Rut som återkopplare 

Med Rut som återkopplare till elevernas texter så ökar möjligheterna för att kunna ge 

återkoppling som inte upplevs som kritik och med exemplet Jag (Rut) hade ingen aning 

om vad talstreck var för något förrän Mette lärde mig att det ska användas varje gång 

någon säger någonting i texten. Visste du det? Det blir uppenbart för eleven att det inte 

är någon som har bättre kunskaper som ger kritik, utan en som delar med sig av sin nya 
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lärdom och därmed blir effekten framgångsrik för kunskapsutvecklingen hos eleven 

(leRoux, Swartz & Swart, 2014). Läraren kan inte inta den rollen och det är en 

utmaning att formulera sig så att det inte upplevs som en brist hos eleven. Parmenuis-

Swärd (2008) pekar på att lärarna ofta fokuserar på brister i texten vilket bidrar till att 

göra elever omotiverade. Hur det än är så behöver även bristerna framföras för att 

eleven ska utveckla sitt skrivande och det är endast genom att uppmärksamma eleven på 

dem som vi kan förändra.. Men också viktigt att väga upp det som eleven kan uppfatta 

som negativt med positiv återkoppling. Eftersom elever kan vara känsliga för negativ 

återkoppling (Hattie & Yates, 2015) så upplevdes återkopplingen med hund som 

avdramatiserad och väckte inga negativa känslor. Tvärtemot så var eleverna väldigt 

angelägna om att Rut skulle bli nöjd. 

 

I exemplet Jag är så nyfiken på hur det ser ut och går till på en hopptävling för det har 

jag aldrig varit på. Kan inte du beskriva det så att jag fattar? är ingången den samma, 

att Rut inte har någon förkunskap och eleven får känna sig i överläge kunskapsmässigt. 

Samtidigt ställer det också krav på eleven att verkligen förklara noggrant för Rut för att 

kunna ge henne hela bilden av hopptävlingen. Det blir självklart med elevens ögon och 

utifrån egna erfarenheter men genom att formulera och förklara så utvecklas elevens 

skrivfärdigheter. Eleven tar ingen risk utan kan känna sig säker på att vad hen än skriver 

så är det bra däremot kanske det blir följdfrågor. Druid Glentow (2013) hävdar att vet 

eleven i en djupare mening vad, hur och varför hen håller på med så stärker det 

uthålligheten och motivationen. I denna grupp vet eleverna vad (en liten bok) de ska 

skriva, hur de ska göra (använda sig av korten och få återkoppling) och varför (att 

skriva en bok till Rut). Återkoppling ska vara framåtsyftande och kompetensrelaterad så 

att eleven kan skaffa sig överblick och bli medveten om sina egna inlärningsstrategier 

(Druid Glentow, 2013; Hattie & Yates, 2015; Wallberg, 2015 ). 

Husvagnen 

Husvagnen som har använts vid lästillfällena är helt anpassad för verksamheten med 

hundassisterad pedagogik. Genom att all gammal inredning har tagits bort och ersatts av 

mjuk heltäckningsmatta, en bekväm soffa och ett skrivbord med sköna stolar så är det 

en helt annorlunda miljö än den som eleven vanligtvis möter i skolan. Det finns också 

en bokhylla med många böcker och annat material som används i undervisning. I en 

särskild låda förvaras Ruts leksaker, spel och godis och den lådan är viktig för elever. 
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Alla dessa saker får en egen betydelse för eleven. Matta och soffa med sköna kuddar 

signalerar att detta är en plats där det ska kännas bekvämt att vara, bokhyllan medierar 

att böcker är viktiga genom att de finns precis framför oss och att det går att koppla till 

att skriva den egna boken Bäst i världen. Ruts lilla belöningslåda har en alldeles särskild 

betydelse för den används när Rut har utfört en prestation eller trick. Hon får en 

belöning när hon har varit duktig och har utfört det som eleven har bett henne göra. 

Upplevelsen är att i synnerhet elever i behov av särskilt stöd, är mycket noga med 

belöningar och uppmuntrande kommentarer som bra Rut och vad duktig du är Rut. Min 

tolkning är att de sätter sig själva i Ruts situation och ger det som de själva önskar att få, 

beröm och uppmuntran (och säkert godis också). Alla dessa detaljer eller artefakter 

förmedlar den värld som i ett sociokulturellt perspektiv ger eleverna möjligheter att lära 

och utvecklas (Garp 2015; Säljö, 2010; Vygotskij, 1995). 

Elever i behov av särskilt stöd och hunden Rut 

Med endast en elev åt gången i husvagnen så blir det fullständigt fokus på interaktionen 

mellan elev och hund. Eleven känner sig bekräftad och utvald eftersom hunden Rut är 

fullt koncentrerad på hen. För elever med låg självbild är detta magiskt att få känna 

bekräftad och helt utan konkurrens om uppmärksamheten från andra. I husvagnen är där 

inget som stör varken Rut eller eleven. I denna grupp av tio elever fanns tre som är i 

behov av särskilt stöd i undervisningen och som har betydande läs- och 

skrivsvårigheter. Skolverket (2016) anser att lågpresterande elever har stora fördelar av 

att kombinera sitt skrivande med både samtal och läsning vilket blev tydligt i denna 

studie. De tre eleverna som i andra skrivsammanhang var svårmotiverade gällande 

skrivarbeten, upplevdes otroligt motiverade att skriva Bäst i världen till Rut berättade 

klassläraren. Hon berättade att alla elever pratade om Rut men för dessa tre elever 

verkade Rut ha en alldeles speciell betydelse och det blev en del jämförelser mellan 

dem vad de hade gjort tillsammans med Rut i husvagnen. Taube (2009) menar också att 

det är viktigt med en mottagare av texten och att det medför ökad lust att göra ännu 

bättre prestationer.  

 

En av eleverna i behov av särskilt stöd skriver i sin skattning att hen tycker det är för 

många kapitel i uppgiften Bäst i världen vilket väckte förvåning eftersom eleven inte 

hade uttryckt vid något tillfälle i samband med att de arbetade med texten. En annan 

elev i behov av särskilt stöd skriver “det var kul och en sak att det var svårt jag för stod 
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inte så myc ket”. Ändå var denna elev så ambitiös och gjorde sitt yttersta för att det 

skulle bli mycket text som hen fick läsa för Rut. Föräldrarna till denna elev har flera 

gånger berättat hur roligt eleven tyckte det var att få skriva och läsa för Rut. Föräldrarna 

upplevde för första gången att eleven var positiv till uppgifter och visade glädje inför 

skolarbeten. 

7.3 Resultatdiskussion 

Att få personlig återkoppling från pedagog, jobba strukturerat efter givna ramar visar att 

eleverna upplever en större motivation i sitt skrivarbete. Enkätsvaren och observationer 

var entydiga, eleverna upplevde att det var roligt att skriva och tog ett stort ansvar över 

sina egna arbeten. De visade på stor vilja att förbättra sina texter utifrån den respons de 

fick. De uttryckte också sin önskan att få delta i eventuella kommande skrivprojekt. 

 

Den andra delen av studien med syftet med att undersöka om hundassisterad pedagogik 

bidrar till att elever upplever ökad motivation och arbetsglädje. Med hundassisterad 

pedagogik har pedagogen ett levande verktyg som genom sin närvaro ger en ingång till 

eleven som det är svårt för en pedagog att skapa på egen hand. Eleven känner sig 

bekräftad och tar till sig återkoppling genom hunden på ett mycket positivt sätt även när 

kritiken skulle kunna upplevas som negativ. Studien visar att en skolhund stärker 

elevens självförtroende genom att eleven får vara överlägsen hunden kunskapsmässigt 

samtidigt som eleven tar till sig det pedagogen förmedlar i återkopplingen med hundens 

röst. Arbetet med skrivuppgiften upplever de som lustfyllt och känner sig motiverade att 

göra sitt absolut bästa. Det svarar också på frågeställningen om hur elevens motivation 

påverkas vid intervention och återkoppling av pedagoghund. Det bekräftas av andra 

studier som visar att med annan röst än lärarens så upplever eleven kommentarer som 

mindre kritiska (Fälth, 2013). 

 

Det tål att tänka på varför eleverna förhåller sig helt okritiskt till hunden i 

undervisningssammanhang, för de vet i grunden att hunden varken kan förstå, prata 

eller skriva men de ger sig mer än gärna i låtsasleken. Det är vår uppfattning att 

framgångsfaktorn ligger i, att genom pedagogens förmåga och kunskaper, använda 

hunden som språkrör för att förmedla det som är viktigt för elevens utveckling och 

självförtroende.  

 



 

 42 

Sammanfattningsvis skulle vi vilja säga att hunden är mer än människans bästa vän - 

den kan också vara den bästa läraren.  

7.4 Fortsatt forskning 

Det vore intressesant att följa hundassisterad undervisningen kring elever i behov av 

särskilt stöd under en längre tid, för att se hur hunden även på sikt kan motivera och 

stärka elevernas självförtroende. Med positiva resultat från en forskningsstudie över 

flera år skulle vägen beredas för fler hundar i olika verksamheter och fler kommuner 

och institutioner skulle våga investera alternativa metoder. Utöver elever i behov av 

särskilt stöd så finns det många nyanlända barn och vuxna som har upplevt trauma och 

skulle kunna hjälpas med stöd av hund. Vilka fantastiska möjligheter det finns om 

hunden används inom flera ämnesområden undervisningen - tänk att få göra också 

matematikundervisningen lustfylld genom att låta hunden vara delaktig!  
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Bilaga 1 – Enkät Skola A 
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Bilaga 2 – Enkät Skola B 
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Bilaga 3 – Hembrev skola A 
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Bilaga 4 – Hembrev skola B 
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Bilaga 5 – Skrivkort 1, 2, 3, 4, 5 & 6 
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Bilaga 6 – Instruktioner till elever 

Bäst i världen 
Du ska få skriva en egen bok till hunden Rut och den ska innehålla 6 

kapitel. Du kommer att få förslag på vad du ska skriva om och här får du 

lite skrivtips så texten blir trevlig att läsa. 

 

 Tänk på att skriva målande d.v.s beskriva både människor och miljö 

på ett intressant sätt 

 Kom ihåg att ha en röd tråd genom hela berättelsen 
 
Det talas mycket om Röda Tråden när det gäller berättandet. Vad är då den röda 

tråden? Jo, det är det som binder samman hela berättelsen från första till sista 

sidan. Berättelsen ska löpa på en tänkt röd tråd, som för handlingen framåt. Om 

man tappar sammanhanget i berättelsen kallas det för att man har tappat tråden. 

Man plockar i ordning händelserna och ordnar dem efter den röda tråden, så att 

allt hör ihop, från början till slut. 

 Kontrollera din stavning och att du har använt rätt skiljetecken. Då 

blir texten lättare att läsa.  

 Gör styckeindelningar när något nytt inträffar i berättelsen eller en 

ny plats. 

 Kom ihåg hur man gör när någon talar 

 Se till att det blir ett bra slut på din berättelse 

 Arbeta noga med dina illustrationer (bilder)  

Varje gång du har skrivit klart ett kapitel så ska du få läsa det för Rut 

och sen kommer hon att hitta minst två saker som är bra och minst 

två som behöver förbättras.  

Du har fyra veckor på dig att skriva klart din bok och då ska du ha 

skrivit i den på en dator eller Ipad.  

Textstil : Times new roman eller Maiandra 

Storlek 14 

Radavstånd 1,15 

  Lycka till!                   // Mette & Marie 

 


