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Abstrakt 

 

Författarens namn: Pernilla Petersson 

Titel: Läsa för hund – Förbättrar det läsförmågan? 

Engelsk titel: Reading to a dog – Does it improve the literacy skills? 

    Antal sidor: 36 

 

Studier tyder på att ungdomar läser allt mindre och blir därför allt svagare läsare. Med 

anledning av detta är det viktigt att finna alternativa metoder för att hjälpa dem inom 

skolverksamheten. Diverse studier har därför gjorts för att undersöka om läsning för en hund 

kan hjälpa dessa elever. Att undersöka om läsning för hund kan fungera som en alternativ 

metod är det övergripande syftet för denna studie för att därefter undersöka om hunden 

påverkar elevernas läsning. Genom observationer och inspelningar av gymnasiesärskole-

elevers läsning har deras läshastighet i relation till bokens svårighetsgrad beräknats för att 

försöka finnas skillnader i deras läsning beroende på vem de läser för. Undersökningen visar 

på minimala skillnader på deras läshastighet, där hunden endast ger en ringa positiv 

påverkan, främst på de svagare läsarnas läsning. Den minimala skillnaden i resultatet från 

läshastighetsmätningen styrks dock genom de svar eleverna gett i samband med 

intervjufrågan, där det främst var de svagare läsarna som ansåg att de kände sig lugnare och 

mindre stressade när de läste för hunden. Det är alltså för dessa elever hunden eventuellt 

skulle kunna fungera som metod att öka elevernas läsförmåga och självförtroende kring deras 

läsning. 
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1. Introduktion 

En god läsfärdighet är av avgörande betydelse för den fortsatta skolgången, men också för 

en individs framgång i arbetslivet och hans eller hennes möjligheter att engagera sig i 

samhället. God läsförmåga är en förutsättning för ett livslångt lärande. Läsförmågan kan 

också vara en källa till rekreation genom läsning av tidningar, tidsskrifter och böcker på 

fritiden. Kort sagt är läsning en central förmåga som påverkar alla delar av en människa 

(Fredriksson & Taube 2012:9). 

 

Den läsförmåga, som Fredriksson och Taube talar om som nödvändig för studier, arbetsliv 

och som livet i samhället generellt kräver, är emellertid inte självklart att alla elever har. Allt 

oftare talar man inom skolverksamheten om ”en skola för alla”, där man till stor del skall se 

till varje enskild elev och inkludera alla elever i klassen. Men att anpassa undervisningen till 

varje enskild elev och se till att ingen blir exkluderad från gruppen är inte alltid så enkelt. 

 Som lärare kommer man ofta i kontakt med elever som är i behov av någon typ av särskilt 

stöd, men som kanske inte alltid uppfyller de krav skolan ställer för att få specialundervisning 

i ämnet. Ofta gäller dessa svårigheter läsning, där det antingen handlar om svårigheter med 

avkodning eller svårigheter att koncentrera sig eller fokusera på texten. När mycket i vårt 

samhälle kretsar kring språket och främst text är det viktigt att eleverna får den hjälp de 

behöver för att kunna tillgodogöra sig texten och kunna ta del av den information samhället 

ger. Detta gör det viktigt att på olika sätt finna vägar för att hjälpa elever att passa in i 

samhället och samhällets förändringar. Det är därför upp till den enskilda läraren att stötta 

dessa elever så att även de kan nå upp till de mål kursplanerna ställer.  

 I kursplanen för ämnet Svenska för gymnasieskolan, GY 2011, står det gällande läsning att 

eleverna skall kunna ”läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av 

texter” (Skolverket 2011:1), samt att de skall utveckla sin ”[f]örmåga att läsa, arbeta med, 

reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det 

lästa” (ibid). Men för läraren förutsätter detta, att eleverna skall nå upp till målen, att eleverna 

har de förkunskaper som krävs för kursen, något som inte alltid är självklart.   

 I de fall där eleverna inte har de förkunskaper som krävs är det därför viktigt att man som 

lärare finner alternativa lösningar på hur man skall förbättra elevernas förutsättningar att 

uppnå kursmålen. Ett av alla de sätt man prövar för att hjälpa barn och elever med att träna 

läsförmågan är en metod med hund som lyssnare. Det är här studier kring läsning för hundar 

kommer in, där denna metod skulle kunna hjälpa elever som behöver öka sitt självförtroende 

och sin läsförmåga för att nå upp till målen.  
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1.1. Syfte, hypotes och frågeställningar 
Det övergripande syftet för denna studie är att undersöka om ”läsa för hund” kan fungera som 

en alternativ metod för ungdomar som fortfarande jobbar med att utveckla sin läsförmåga. 

Det är en av anledningarna till valet att utföra studien på gymnasiesärskoleelever, då de 

fortfarande jobbar med att utveckla sin läsning och läsförståelse, även om de redan ”knäckt” 

koden för hur man läser. Mer preciserat är syfte för denna studie att undersöka om 

gymnasiesärskoleelevers läsning blir bättre om de läser för en hund i jämförelse med om de 

läser för en vuxen. Hypotesen är att eleverna kommer känna mindre press och oro när de 

läser för en hund, vilket i sig borde resultera i att de får ett bättre flöde på texten. Ytterligare 

frågeställningar är: 

 

 Hur påverkas elevens rytm i läsningen beroende på vem eleven läser för? 

 Känner eleverna skillnad beroende på vem de läser för, och i så fall på vilket sätt? 

1.2. Avgränsningar 
Syftet med undersökningen är inte att strikt jämföra eleverna och deras läsande. Det är inte av 

intresse i denna undersökning att kritisera och kommentera deras läsförmåga. Istället är syftet 

att undersöka om det finns skillnader i elevernas läsning beroende på vem de läser för, samt 

att värdera dessa eventuella skillnader mot varandra. 

1.3. Disposition 
Arbetet inleds med en inledning, syfte, hypotes, frågeställningar och avgränsningar. Sedan 

följer en teoretisk del, där undersökningar kring elevers läsning och tidigare projekt med 

läsning för hundar presenteras. De metoder som använts och samlats in, samt metodkritik 

kring studien följer efter detta. Därefter beskrivs de elever som deltagit i undersökningen och 

den skola dessa elever går på, följt av en kort sammanfattning av mötena med dessa elever. 

Slutligen presenteras de resultat studien givit och hur dessa resultat har analyserats. 

Avslutningsvis följer en diskussion kring ämnet för att prova om resultatet svarar mot den 

hypotes som angivits.     

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Här introduceras den forskning som gjorts kopplat till läsning och läsförmåga och tidigare 

projekt med barn och unga som läser för hundar. För att finna relevant material och forskning 

kring ämnet har diverse sökningar gjorts både på svenska och på engelska där bl.a. begrepp 

som läsning, läsförmåga, läsförståelse, gymnasieskola, literacy, hund, läsinlärning, reading 

skills och reading programs har använts i olika kombinationer.   
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2.1. Läsförmåga och läsförståelse hos elever 
Kopplat till läsning finns ett antal begrepp som är relevanta i denna studie och för förståelse 

av elevers läsning, nämligen läs- och skrivinlärning, läsförmåga, läsförståelse, läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi, samt läsbarhetsindex (LIX). 

 Ester Stadler beskriver i boken Läs- och skrivinlärning (1998) om hur barn i Sverige 

börjar lära sig läsa. Stadler skriver då bl.a. att det först och främst handlar om en språklig 

medvetenhet, då man genom ljud skapar bokstäver. Därefter kommer det fonologiska 

medvetandet, då barnet börjar förstå språkets ljudsystem, för att koppla samman rätt ljud till 

rätt bokstav och slutligen rätt ord. Man kan sedan se läsningen på olika nivåer som enligt 

Stadler inleds med låtsasläsning, där barnet använder sig av minnet och bilderna i boken för 

att läsa sagan. Därefter kommer den logografiska läsningen. Under denna period ser barnet 

bokstäverna som bilder, något som enligt Stadler även är vanligt i vuxen ålder inom språk där 

man använder sig av symboler istället för bokstäver. Slutligen kommer den alfabestiska och 

ortografiska läsningen, där barnet förstår kopplingen mellan bokstav och ljud för att sedan 

sätta ihop det till ord som läses ut, samt när avkodningen blir automatiserad och läsaren får 

ett bra flyt i sin läsning (Stadler 1998). 

 Begreppet läsförmåga är ett samlat begrepp för antalet lästa ord per minut och förståelsen 

en person har för det hen läser. Ulf Fredriksson och Karin Taube beskriver även att 

läsförmågan ”innefattar förmågan att reflektera över det lästa och att använda sig av det som 

ett verktyg för att uppnå individuella och samhälleliga mål” (Fredriksson & Taube 2012:23). 

Detta betyder att eleven, i detta fall, ska kunna reflektera över det han eller hon läser för att 

fungera i samhället och för sig själv. När det däremot gäller läshastigheten förklarar Kenneth 

Holmqvist och Bodil Andersson, att en normalläsare kan komma upp i 200-250 ord per 

minut. Detta är möjligt då ”de har automatiserat ordavkodningen och därför kan koncentrera 

sig på innehållet” (Holmqvist & Andersson 2005:20).  

 Ivar Bråten skriver även att ”[s]yftet med läsningen kan ha betydande inverkan på hur 

mötet mellan läsare och text artar sig, och på hur läsaren tänker, vad han eller hon vill och 

känner under arbetet med att förstå texten”, vilket betyder att situationen kan se olika ut 

beroende på elev och beroende på text (Bråten 2008:16). Han fortsätter sedan med att 

beskriva begreppet läsförståelse, och vad det kännetecknar, på följande sätt; ”Läsförståelse är 

att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den” 

(Bråten 2008:14). Vad Bråten menar är att det finns två meningar med läsförståelse. För det 

första handlar det om, för eleven, att utvinna en förståelse för det som texten förmedlar, och 
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för det andra, skall ett samspel skapas mellan eleven och texten, för att skapa mening, där 

eleven sätter sig in i textens innebörd.  

 Begreppet läsning beskriver Fredriksson och Taube på följande sätt; ”[f]ormeln avkodning 

x språkförståelse brukar användas för att beskriva läsning” där ”[a]vkodning innebär att man 

kan identifiera eller känna igen skrivna ord” och ”[s]pråkförståelse är resultatet av tolkningen 

av språkliga meddelanden” (Fredriksson & Tuabe 2012:18). Detta innebär att eleverna måste 

kunna känna igen och tolka bokstäver och bokstavskombinationer, samt att kunna tolka hela 

meningar och stycken i texten. Holmqvist och Andersson menar att ”[m]ånga personer med 

dyslexi kämpar med långsam, mödosam ordavkodning, kanske med en så låg läshastighet 

som 20-30 ord per minut för vanlig tidningstext” (Holmqvist & Andersson 2005:20). 

 Enligt Dyslexiföreningen är läs- och skrivsvårigheter så pass vanligt att ”ungefär vart 

femte barn får någon typ av svårigheter när läs- och skrivinlärning påbörjas” (2007:3), vilket 

betyder att det i varje klass på lågstadiet finns minst ett barn som har någon typ av svårighet 

med att läsa och/eller skriva. Orsakerna till dessa svårigheter är många där det bl.a. handlar 

om att eleven har ett annat modersmål än svenska, dålig undervisning, dyslexi m.m. (ibid). 

Men enligt Fredriksson och Taube är det också viktigt att förstå att ”[n]är man talar om läs- 

och skrivsvårigheter brukar många förknippa detta med dyslexi. Dyslexi är förvisso en typ av 

läs- och skrivsvårighet, men inte den enda. Dyslexi är relaterat till problem med 

avkodningen”, vilket kan resultera i att ”[a]vkodningen kan bli så mödosam och långsam att 

de har svårt för att förstå vad de har läst” (Fredriksson & Taube 2012:22). Alltså handlar det 

inte endast om att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att läsa en text på ett korrekt 

sätt, de har även svårigheter med att förstå vad de läser, i och med att de lägger fokus på att 

läsa rätt ord.  

 Mary Renck Jalongo (2005) skriver att elever med lässvårigheter ofta har ett senare 

utvecklat språk eller har språkstörningar, lågt självförtroende gällande deras läsförmåga, 

begränsat intressant material att läsa, låg motivation och saknar intresse för att läsa etc. Men 

det är inte enbart läs- och skrivsvårigheter som försvårar läsningen. Enligt Fredriksson & 

Taube kan ”[b]egränsat ordförråd […] t.ex. vara ett skäl till att en person har svårigheter att 

förstå en text som kan hänga samman med en persons uppväxtmiljö och/eller den 

undervisning han/hon har fått” (Fredriksson & Taube 2012:22). 

 Det sista begreppet som står i fokus och behövs förtydligas är läsbarhetsindex (LIX) som 

enligt en skala skall beskriva hur lätt eller avancerad en bok eller literärt verk är 

(Nationalencyklopedin). För att räkna ut LIX-värdet på en bok använde jag mig av formeln: 
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antal ord + antal långa ord * 100 

antal meningar  
 

antal ord 

 

Genom denna formel får man sedan en summa som motsvarar ett värde på LIX-skalan, som 

beskriver hur avancerad boken är. Enligt skalan är en bok vars värde understiger 25 en 

barnbok. Böcker med ett värde på 25 till 30 klassas som en enklare text, medan en 

normaltext, samt skönlitteratur för vuxna, ligger på ett värde av 30 till 40. Över 40 räknas 

sedan sakinformation, därefter facktexter, och slutligen svåra facktexter, forskning och 

avhandlingar. Exempelvis LIX-värdet för Astrid Lindgrens barnbok Pippi Långstrump ligger 

på 25, vilket gör att den bör kategoriseras som en enklare text. Trots detta kategoriseras den 

som en barnbok på bibliotek, i och med Lindgrens specifika sätt att skriva 

(Nationalencyklopedin, Wikipedia).  

2.2. Vad visar forskning kring elevers läsning och läsförmåga? 
Enligt IEAs undersökningar från 1970 och 1991 låg svenska ungdomar bra till när det gällde 

läsning, i jämförelse med de andra länderna i undersökningen. Skillnaderna mellan 1970 och 

1991 var också ytterst små (Skolverket 2000:18). Däremot tyder annan forskning på att 

svenska elevers läsförmåga och intresse för läsning dalat sedan slutet av 1970-talet, vilket 

skapar frågetecken och är allmänt oroväckande. 

 Enligt den studie från 1982 som Catrina Spenke gjort för att undersöka elevers 

litteraturintresse visade det sig att intresset för litteratur varierade i de fyra grupper som hon 

undersökte. Minst intresse fanns det hos de elever som läste på en 2-årig gymnasielinje och 

som endast hade svenska i åk 1. Undersökningen visade även att flickorna var mer 

intresserade av litteratur än pojkarna (Spenke 1982:66). Spenke skriver att ”[r]esultaten visar 

att gymnasisterna hade en negativ attityd till litteratur. Den litteratur de läste kändes inte 

levande och angelägen för dem. […] Litteraturläsning var således inte någon populär 

fritidssysselsättning i dessa elevgrupper” (Spenke 1982:76).  

 Den IEA-undersökning Spenke relaterar till tydde på att eleverna redan i årskurs 7 

utvecklade en negativ attityd till litteratur. Spenke betonar därför den viktiga tiden under 

elevernas mellanstadietid där skolpersonalen skall väcka elevernas intresse för att läsa 

litteratur, under den period Spenke kallar för bokslukarperioden (1982). Enligt Spenkes 

studie visad det sig att flickorna hade en något högre läshastighet än pojkarna; de hade bättre 

ordkunskap samt en bättre läsförståelse. När det gällde litteraturförståelsen gjorde flickorna 
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mycket bättre ifrån sig än pojkarna, medan pojkarna fick ett högre medeltal när det gällde 

logiskt tänkande än flickorna fick (Spenke 1982:114). 

 Margareta Grogarn fann det oroväckande redan i slutet på 1970-talet, att så många elever 

har dålig läsförmåga. Hon presenterade att resultatet i hennes undersökning visade att ”ca 15 

% av grundskolans elever i åk 9” inte nådde upp till de kriterier och krav som fanns för 

årskurs 6 (Grogarn 1979:22). Hennes forskning har visat på ett samband mellan elevernas 

läsfärdigheter och föräldrarnas utbildning och läsvanor, samt kopplingen mellan god 

läskunnighet och antalet böcker som finns i elevernas hem (Grogarn 1979:86f). Grogarn 

skriver bl.a. att ”[b]arn från bokligt och kulturellt missgynnade hem har redan i åk 1 ett dåligt 

utgångsläge som slår igenom vid den viktiga läsinlärningen. Skillnaden mellan goda och 

svaga läsare grundläggs redan under förskole- och lågstadietiden, och någon utjämning sker 

ej under hela skoltiden” (Grogarn 1979:21f). 40-50 % av pojkarna läser ”obetydligt eller inte 

alls från och med åk 3 och under resten av grundskoletiden, och andelen pojkar som aldrig 

läser en bok ökar under denna tid” (Grogarn 1975:188). Dock visade det sig att de elever som 

klassificerades som svaga läsare ofta hamnade i specialklasser, vilket både gjorde att eleverna 

blev bättre på att läsa och fick en bättre självkänsla, vilket tyder på en positiv metod (Grogarn 

1979:27). 

 De undersökningar som hamnat i fokus inom ämnet läsning och som gjorts de senast tio 

åren är främst PISA-undersökningarna som inleddes år 2000, där en kvarts miljon 15-åringar 

från 32 olika länder som då fick representera 17 miljoner femtonåringar. Undersökningen 

består då av tre delar bestående av läsförståelse, matematik och naturvetenskap (Skolverket 

2000).  

 Genom en skala på nivå 1 till 5
1
, där 1 är lägst på skalan, visade PISA 2000 på att ca 11 % 

av de svenska eleverna låg på nivå 5 i samband med undersökningen. Undersökningen visade 

även att ca 13 % låg på nivå 1 eller under (Skolverket 2000:39f). Samma siffror visade PISA 

2003 och 2006, medan PISA 2009 visade på att 9 % låg på nivå 5 och 6 och 17 % låg på nivå 

1 eller under, vilket tyder på att antalet starka läsare har minskat och svaga läsare ökat. I PISA 

2009 skriver Skolverket; 

 

Sverige har tidigare tillhört de länder där skillnaden mellan elever som lyckas väl 

och elever som inte lyckas lika väl varit relativt små. Så är inte längre fallet. Den 

genomsnittliga skillnaden i läsprestationer har ökat mellan 2000 och 2009 och 

Sverige är nu det land som har störst spridning i Norden. Endast sju länder i OECD 

har en större spridning än Sverige 2009 (Skolverket 2009:7) 

                                                 

1
 I samband med Pisa 2009 tillkom även nivå 6 som den högsta nivån för elevers läsförmåga 
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För att eleverna inte skall bli ännu svagare läsare måste skolverksamheten finna metoder för 

att öka intresset och läsförmågan hos eleverna. I dagens skola kritiserar man dock ofta 

tänkande kring exkludering, som särskilda klasser, och istället vill man kämpa för inkludering 

och en skola för alla. Det är därför viktigt att finna andra alternativ som kan få dessa elever 

att förbättra sin läsförmåga och läsförståelse och öka deras självförtroende, istället för att 

totalt exkludera dem från den vanliga klassen. 

2.3. R.E.A.D. – ”Läsa för hund” 
Studien bygger, för det första, på Vygotskys teori om interaktion mellan elever och folk i 

deras omgivning. Enligt Vygotsky blir elevernas attityder och tro kring lärande i olika 

sammanhang påverkad av deras lärare. För det andra bygger studien på Vygotskys teori om 

utvecklingszoner, där eleverna befinner sig på olika nivåer vid olika tillfällen i sitt lärande. 

Vygotsky delar in zonerna i tre delar, där eleverna (1) behöver hjälp för att slutföra uppgiften, 

(2) klarar uppgiften på egen hand, eller (3) när de blir uppmuntrade av vuxna i deras närhet 

(Vygotsky 1978, Vygotsky 1986).  

 Dessa teorier kopplar därefter samman med metoden att använda hunden för att stötta 

elever i skolverksamheten, där Kerstin Uvnäs-Moberg har visat på att människan i samband 

med kontakt med djur frisätter hormonämnet oxytocin som vetenskapligt visar på positiva 

effekter på människokroppen. Ämnet sänker bl.a. puls och blodtryck och gör människan 

lugnare i sin situation, minskar stress och rädsla och ökar välbefinnande och interaktion med 

andra människor (Beck Friis 2009). Detta är även något som amerikansk forskning påvisat 

där Jalongo (2005) skriver i sin artikel att terapihundar kan skapa motivation, en bibehållen 

fokus, samt mer uthållighet att slutföra uppgifter. Extra effektiv är metoden för just de elever 

som har uppmärksamhetssvårigheter, störande uppträde eller generellt sätt saknar ett intresse 

för läsning (Jalongo 2005).  

 Forskning kring att låta barn läsa för hundar kommer ursprungligen från U.S.A. där studier 

påvisat att hunden kan förbättra barns attityd till skolan genom att skapa tillit och acceptans, 

samt uppmuntra till positiv interaktion mellan elev och lärare. Det medför även en positiv 

fysisk närhet när barnet klappar hunden, som skapar en varm och trygg atmosfär. Lori Friesen 

skriver i sin avhandling att trots att media har lagt mycket fokus på hur djur kan användas 

som olika hjälpmedel och för behandlingar har endast lite forskning gjorts kring den hjälp 

och det stöd djur kan ger människan (Friesen 2012).  
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 Reading Education Assistance Dogs-programmet (R.E.A.D.) skapades i Utah, U.S.A. i 

november 1999 för att förbättra barns läsförmåga genom att läsa för hundar (Friesen 2012). 

R.E.A.D. rekommenderar att svaga läsare skall få 20 minuter i veckan att läsa för hunden, en 

tid som skall vara fylld av glädje och stöd. R.E.A.D. använder sig även av ett 

belöningssystem där eleverna får hundens tass avtryckt i en ny bok efter var tionde bok 

eleven läser (Jalongo 2005). Den studie gällande R.E.A.D., som Jalongo har tagit del av, är 

från 2000 där två grupper med 5-9-åringar deltagit. Resultatet visade att alla elever i samband 

med läsårets slut hade förbättrat sin läsning märkbart där eleverna allt oftare gick till 

biblioteket för att låna böcker samt att deras betyg hade förbättrats. Enligt Jalongo samlas allt 

mer bevis som tyder på att terapidjur hjälper elever i deras studier. 

 Detta är även något som Friesens studie visar på. Hon inledde studier kring barns läsning 

för hundar efter att hon märkte små förändringar hos sina elever när de fick läsa för hennes 

egen hund Tango. Friesen såg även att PISA-undersökning från 2010 tydde på att 

kanadensiska elever saknade vissa viktiga byggstenar för en god läsförmåga, vilket även var 

en utav anledningarna till studien, att finna en annan metod för att hjälpa de elever som har 

svårigheter med läsningen. Syftet med Friesens studie var att undersöka åk 2 elevers 

upplevelser kring läsning när de interagerade med en terapihund och en vuxen mentor i deras 

klassrum. Det Friesen kom fram till var att eleverna alltid hade en positiv attityd till att läsa 

för hundarna Tango och Sparky, samt att föräldrar märkte av skillnad i sina barns uppförande 

(Friesen 2012). 

 Laura A. Bassette och Teresa Taber-Doughty (2013) gjorde tillsammans en studie där de 

undersökte hur tre elever med emotionella och beteendemässiga funktionsnedsättningar 

påverkades till det positiva i samband med att de läste för hundar. Detta är viktigt att nämna 

då det är på särskolor och gymnasiesärskolor som man finner dessa elever, även om denna 

typ av funktionsnedsättning var något som fanns hos de elever som deltog i denna studie. Det 

Bassette och Taber-Doughty märkte i studien var att eleverna blev bättre på att fokusera på 

sina uppgifter när de jobbade med hunden, vilket även blev allt bättre under tiden de läste, 

samt att eleverna var tydliga med att de tyckte om att läsa för hundarna.   

 Under hösten 2012 påbörjade man ett projekt på Årstaskolan i Stockholm för att 

undersöka om hundar kan hjälpa barnen att förbättra sina studieresultat. En av de anledningar 

till varför Årstaskolan började med projektet var just för att studier inom sjuk- och 

äldrevården visat ge positiva effekter på patienter och boende. Skolan hoppas sedan på att 

utöka detta projekt så att fler barn skall få chansen att få läsa för hundarna och öka sitt 
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självförtroende (Greve 2012, Karlstein 2012). Ett liknande projekt började man även med i 

Finland genom ”Vovvar som lyssnar”, där man genom amerikanska studier uppmärksammat 

att barn läser bättre med en hund som läskamrat istället för en människa. Vad de kommit 

fram till på biblioteket i södra Haga i Finland är att ”[m]an har märkt att hundar är goda 

lyssnare som inte blir nervösa och inte kritiserar en. Barnet slappnar av och läsandet börjar gå 

betydligt bättre” (Ranninen 2012). 

2.4. En tredje part 
Studier tyder på att hunden fungera som en tredje part, som inte ifrågasätter elevernas 

tänkande när de läser fel. Hunden förstår inte heller vad eleverna läser, vilket i sig kan skapa 

mindre press hos eleverna. Även om endast ett fåtal försök har gjorts i Sverige, gällande 

elever som läser för hundar, så har Linda Fälth använt sig i sin studie av datorn som en tredje 

part. Det Fälth kom fram till var att de barn som använde sig av två datorprogram parallellt 

lärde sig successivt att läsa bättre i jämförelse med de barn som endast använt ett 

datorprogram eller endast specialundervisning. Resultatet visade även att skillnaden mellan 

barnen som använde två datorprogram och kontrollgruppen av typiska läsare hade minskat 

efter avslutad intervention (Fälth 2013). 

 Fälth fann även att barnen ansåg att det var positivt att datorn rättade dem när det blev fel. 

Det som barnen dock kände skilde sig mellan att datorn rättade deras fel och när läraren 

gjorde det var att barnen inte behövde förklara sig för datorn. Datorn accepterade att de gjort 

fel och barnen kunde sedan fortsätta tills de fick rätt, istället för att någon frågade dem hur de 

tänkte, i och med att det blev fel (Fälth 2013).  

 Dessa två olika modeller har olika metoder för att öka läsförmågan, där parallellerna är att 

hunden precis som datorn är neutral och inte kritiserar läsaren. Hunden ligger tyst och 

”lyssnar” på vad läsaren berättar, utan att avbryta eller ”rätta” läsaren. Det man vidare skulle 

kunna undersöka är ifall hunden kan vara ett bättre stöd för elever än en dator, då hunden 

även kan hjälpa eleverna på ett emotionellt plan. Genom den forskning som har gjort tyder 

allt på att hunden reducerar spänningar i kroppen i samband med beröring, vilket i så fall inte 

en dator skulle kunna påverka. 
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3. Metod 

Studien består av både kvantitativa metoder, genom mätningar av de inspelningar som gjorts, 

för att mäta skillnader i elevers läsning, och kvalitativa metoder, genom intervjuer och 

iakttagelser, för att dels beskriva det jag ser, dels få det beskrivet för mig vad eleverna själva 

känner. Begrepp som bör förklaras och kan kopplas samman till experimentet i denna studie 

presenteras därför i den första delen av denna sektion. Efter det ges en beskrivning av det 

urval, de gymnasiesärskoleelever, som deltagit i studien, där eleverna berättat om sig själva. 

Därefter presenteras det etiska övervägande som skett i samband med studien och det 

tillvägagångssätt som använts inför och under studien. Därefter beskrivs den bearbetning som 

gjorts kring materialet, de observationer och inspelningar som gjorts, samt hur intervjufrågan 

har analyserats. Sektionen avslutas sedan med en presentation av min påverkan på studien 

samt metodkritik. 

3.1. Experimentet 
Det finns flera olika modeller och metoder att använda sig av när man ska göra en 

undersökning kring läsning. Fredriksson och Taube beskriver att ”[k]vantitativa metoder 

handlar om att utveckla olika mått för de begrepp som man vill undersöka och sedan hur 

olika begrepp eller företeelser förhåller sig till varandra. Om man vill undersöka läsning leder 

det ofta till att man försöker hitta något sätt att mäta läsförmåga på”, vilket är en del i denna 

studie där elevernas läsning mäts genom deras läshastighet, antal ord per minut (Fredriksson 

& Taube 2012:32). Kvalitativa metoder däremot ”handlar om att beskriva världen som 

undersökningspersonerna upplever den […]. Läsforskning i denna anda kan handla om hur 

barn upplever läsning”, vilket sker genom att intervjua eleverna om hur de känner skillnad i 

deras läsning beroende på vem de läser för (Fredriksson & Taube 2012:32). 

 Den kvalitativa metoden observationer kan beskrivas som en metod där ”forskaren på 

något sätt iakttar och dokumenterar olika händelseförlopp eller beteenden” (Fredriksson & 

Taube 2012:35). Fredriksson och Taube delar sedan in observationer i två grupper beroende 

på om de är strukturerade, där forskaren använder sig av ett observationsschema för 

observationens upplägg och utförande, eller inte strukturerade, samt om forskaren är delaktig 

under observationstillfället eller endast observerar och antecknar de iakttagelser som görs 

(ibid).  

 I det här experimentet sker observationen på ett strukturerat sätt där ett schema följs vid 

varje lästillfälle. Jag koncentrerar mig även endast på att observera eleverna utan att ingripa, 
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d.v.s. icke-deltagande observationer, förutom vid de enstaka tillfällen då eleverna ställer 

frågor gällande böckerna. 

 Fredriksson och Taube förklarar begreppet experiment på följande vis; ”[o]fta utsätts en 

person under kontrollerade former för någon form av påverkan” och ”[i] regel utsätts flera 

personer för samma påverkan” (Fredriksson & Taube 2012:36). Detta sker i denna studie 

genom att undersöka hur eleverna blir påverkade av hunden när de läser. De fortsätter sedan 

med att ”[t]ypiskt för experimentet är att det sker under starkt kontrollerade former i lokaler 

som tillhandahålls av forskarna”, samt att ”[v]ilka som ingår […] avgörs av forskarna” 

(Fredriksson & Taube 2012:37). Mer specifikt kan därför denna studie klassas som ett kvasi-

experiment, ”med den skillnaden att det äger rum i försökspersonernas vanliga miljö. Vilka 

som ingår i experimentgruppen och kontrollgruppen brukar inte kunna påverkas av 

forskarna”, vilket stämmer i och med att det var frivilligt att delta (Fredriksson & Taube 

2012:37). 

 Experimentet bestod först och främst av att lyssna på 11 elever när de läste högt för mig 

och för hunden där deras läsning spelades in på band. Genom att låta eleverna ha högläsning 

dels för mig, dels för en hund, gjordes en jämförelse för att undersöka om någon skillnad 

gjordes vid lästillfällena. Under läsningen observerades även eleverna för att se om eleverna 

på något sätt ändrade sitt kroppsspråk beroende på vem de läste för. Efter att eleverna fått 

läsa högt för både mig och för hunden, två respektive fyra gånger, intervjuades eleverna för 

att se om de själva kände någon skillnad beroende på vem de läste högt för. 

 

  Lästillfälle 1 

(L1) 

Lästillfälle 2 

(L2) 

Lästillfälle 3 

(L3) 

Lästillfälle 4 

(L4) 

Läsning Utan hund - 10 Med hund - 9 Utan hund - 4 Med hund - 4 

Pernilla Lyssnande Läsande/ 

med hörlurar 

Lyssnande Ej närvarande i 

rummet 

 

Intervjufråga   Ställs   Ställs 

Figur 1. Figuren visar experimentets upplägg för de fyra lästillfällena (L1-L4). Siffrorna visar där på antalet 

deltagande elever vid de olika lästillfällena. Därefter presenteras min uppgift i rummet, samt när eleverna får 

svara på intervjufrågan. 
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Under L1 läste eleverna för mig utan hund, och detta skedde både för ettorna och för tvåorna, 

samt för fyrorna. Däremot skedde L2 på lite olika sätt vid de olika tillfällena. Ettorna och 

tvåorna fick under L2 läsa med hund, då jag var närvarande i rummet och hade en egen bok 

att läsa för att markera att det var hunden som lyssnade, inte jag. I och med att jag inte fick 

någon direkt respons när intervjufrågan ställdes valde jag att ändra metoden lite för fyrorna. 

De läste med hund på liknande vis, men istället för att jag själv låtsas läsa hade jag hörlurar i 

öronen för att markera att jag inte lyssnade på dem. I båda fallen fick eleverna avsluta 

läsningen med att svara på intervjufrågan. Lästillfälle 3 utförde sedan endast ettorna och 

tvåorna då de läste bara för mig. I samband med att ettorna och tvåorna hade sin andra 

läsning för hund, och i och med att det resulterade i ett annat svar på intervjufrågan när jag 

för fyrorna berättade att jag lyssnar på musik, ändrades metoden något ännu en gång. Tack 

vare att eleverna hade träffat hunden innan och att hunden kände sig mer lugn i rummet efter 

två gånger gick jag ut ur rummet denna gång. Eleverna blev då ombedda att säga till när de 

läst färdigt innan de åter igen fick svara på intervjufrågan. 

3.2. Böckerna 
Vid bedömning om böckernas svårighetsgrad i tabell 1, använde jag mig dels av lärarnas 

rekommendationer för vad som är en enkel respektive en svår bok, dels mina egna 

erfarenheter kring svårighetsgrad beroende på innehåll. Under denna kolumn står 1 för en 

mycket enkel barnbok och 5 är en mycket lättläst vuxenbok. Under biblioteksmarkeringar 

står den markering som angivits på bokryggen, samt vad denna markering betyder.  

 När man sätter dessa olika markörer i relation till varandra finns det ett antal faktorer att 

tänka på. För det första är det viktigt att tänka på att jag endast sett till bokens innehåll, 

antalet bilder i boken, samt antalet sidor när jag satte min markering för hur svår boken är. 

För det andra har biblioteket markerat sina böcker på liknande vis, där bokens innehåll och 

val av ord är inkluderat i markeringen. LIX-skalan däremot inkluderar dock inte bokens 

innehåll när svårighetsgraden beräknas. Detta gör att fokus endast ligger på antalet ord, antal 

meningar, samt antalet långa ord för att sätta värdet. Om man tar boken Stor-Tok och Lill-Tok 

och jämför med På väg hem till dig som exempel, har jag gett den första boken den lägsta 

markeringen, då boken endast innehåller 319 ord som är fördelade på 15 sidor med mycket 

enkla ord och stora bilder kopplade till texten på varje sida. Den andra boken har jag gett en 

fyra, i och med att den innehåller 1442 ord fördelade på 21 sidor och utan bilder. Biblioteket 

har också valt att markera Stor-Tok och Lill-Tok som en bok för småbarn då innehållet är 

väldigt enkelt, samt På väg hem till dig som en skönlitterär bok för ungdomar. LIX däremot 
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ger ett annat intryck på svårighetsgrad i och med LIX-skalan. När man räknat ut LIX-värdet 

på de två böckerna visar det sig att Stor-Tok och Lill-Tok har ett värde på 12, medan På väg 

hem till dig har ett värde på 7. Det är därför viktigt att inte lägga allt för stor vikt på LIX-

värdet, då innehållet inte är del i formeln och uträkningen.  

 

Tabell 1. Tabellen visar de val av böcker som eleverna läste under experimentet, den svårighetsgrad som 

biblioteket givit boken, antalet ord som boken innehåller, LIX-värdet på boken, samt min egen bedömning av 

bokens svårighet.  

 
  Biblioteksmark. Antal ord LIX-värde LIX-skalan Min bedömning 

 
Stor-Tok och Lill-Tok För småbarn 291 21 Barnbok 1 

 
Mark blir skadad För småbarn 546 9 Barnbok 2 

 
Kasper är bollkalle För småbarn 818 18 Barnbok 2 

 
Ensamma katten För småbarn 1004 17 Barnbok 2 

B
o

kt
it

e
l 

Ensamma hunden För småbarn 757 26 Enkel text 2 

Min hund talar inte… För småbarn 3058 22 Barnbok 2 

Dummerjöns För småbarn 657 20 Barnbok 2 

Spöket i skolan För småbarn 1322 17 Barnbok 2 

Hundräddarna För småbarn 2068 15 Barnbok 3 

Festfixarna För småbarn 2353 15 Barnbok 3 

 
Allhelgonamysteriet För småbarn 7442 17 Barnbok 3 

 
Joel är död "Mellanåldern" 1050 12 Barnbok 4 

 
På väg hem till dig För ungdomar 1442 7 Barnbok 4 

 
Mord bland näckrosor Lättläst vuxna 3100 25 Enkel text 5 

 

I tabell 2 nedan anges de böcker som respektive elev valde vid de olika lästillfällena, där man 

genom de olika markeringarna och LIX-skalan i tabell 1 kan se att det blir tydligt att ett fåtal 

av eleverna kände att de klarade av att läsa böcker som i detta experiment kategoriserades 

som ”svår”, men som enligt LIX-skalan bör räknas som barnböcker. Det är dock viktigt att 

poängtera att LIX inte gör skillnad på barn- och ungdomsböcker, vilket är något som både jag 

och biblioteket markerar. 
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Tabell 2. Tabellen visar de olika böcker som eleverna läste vid de fyra olika lästillfällena L1-L4 

   

Lästillfälle     

 
  L 1 L 2 L 3 L 4 

 
Lukas Stor-Tok och Lill-Tok Mark blir skadad X X 

 
Cecilia Dummerjöns Allhelgonamysteriet X X 

 
Oscar Joel är död Kasper är bollkalle X X 

N
am

n
 Ulrica Stor-Tok och Lill-Tok Dummerjöns X X 

Robin På väg hem till dig X X X 

Love Mark blir skadad Hundräddarna X Dummerjöns 

Hanna Joel är död X Mord bland… Mord bland… 

 
Nina Ensamma hunden Ensamma katten Spöket i skolan Dummerjöns 

 
Emma Mark blir skadad Stor-Tok och Lill-Tok X Dummerjöns 

 
Ofelia Mark blir skadad Stor-Tok och Lill-Tok Min hund talar inte… X 

 
Tina X Festifixaren Mark blir skadad X 

 

3.3. Urvalet - eleverna 
Studien består av elva elever i olika årskurser på en gymnasiesärskola i södra Sverige. För att 

studera på en gymnasiesärskola krävs det att eleven bedöms som icke kapabel att nå upp till 

de kunskapskrav som grundskolan ställer, samt att eleven genomgått en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social utredning för att bedöma att eleven har en 

utvecklingsstörning (Skolverket 2012). Bakk och Grunewald förklarar att om en person skall 

uppfyller kriterierna för en utvecklingsstörning skall personen ha ett IQ under 70 (Bakk & 

Grunewald 2004).  

 Det fanns tre anledningar till att valet blev elever på en gymnasiesärskola. Först och främst 

för att mitt intresse ligger hos dessa ungdomar och därför ville studera deras läsning mer 

noggrant. För det andra antogs eleverna vara mer villiga att ställa upp på denna typ av 

undersökning, där de skulle läsa för en hund, samt för det tredje, antogs det vara lättare att se 

skillnad på gymnasiesärskoleelevers läsning jämfört med gymnasieelever. 

 Valet av elever gjordes med hjälp av elevernas kärnämneslärare, där de elever som var 

intresserade fick med sig papper för vårdnadshavarna att läsa igenom och skriva på. Eleverna 

har därför visat sitt intresse och på så vis deltagit i undersökningen. De elever som valde att 

delta i undersökningen är fem elever som går fjärde året och sex elever som går första och 

andra året på gymnasiesärskolan.  

 Eleverna, vars namn är fingerade, studerar på fordon, industri och naturbruksprogrammet 

(FIN), hotell, restaurang och bageri-programmet (HR) samt handel, omsorg och service-
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programmet (HOS). De fem fyror som är med i experimentet är: Lukas, en kille på 21 år, 

Cecilia 21 år, Oscar 21 år, Ulrica 21 år och Robin snart 20 år. Ettorna och tvåorna som är 

med är: Love, den ende killen i gruppen, 17 år, Hanna 17 år, Tina 20 år, Nina 17 år, Emma 16 

år och Ofelia 16 år. Alla elever har på något sätt kommit i kontakt med hundar tidigare 

genom vänner eller familj, så alla elva har en viss hundvana. Emma var den enda elev som 

hade dåliga kopplingar till hundar, i och med familjens hund som inte tyckte om henne. Hon 

är därför också en av dem som tvekar och vill delta först i samband med att första lästillfället 

kommer. 

 De svårigheter som skapades var bl.a. valet av böcker, tid och datum för lästillfällena, 

samt schema för den ordning eleverna skulle läsa. Lärarna har alla varit väldigt hjälpsamma 

och villiga att ställa upp att hjälpa till. Jag fick dock själv leta efter böcker som kunde passa 

eleverna då jag först och främst sökte bland lättlästa ”mellanålders”- och ungdomsböcker på 

biblioteket och fann ett antal passande böcker, som inte var för långa. De böcker jag först 

valde ut menade elevernas lärare kanske skulle vara i svåraste laget, varför nya böcker fick 

väljas ut. Jag fann därför böcker i den s.k. ”Äppelhyllan”, som är anpassade medier för den 

grupp medierna är till för. När det gällde tid, datum och schemaläggning av läsningen visade 

det sig att fyrorna endast var på skolan på onsdagar. Detta är anledningen till att fyrorna 

endast kunde läsa två gånger istället för fyra. Ettorna och tvåorna å andra sidan befann de sig 

hos tre-fyra olika lärare, beroende på vilket klass de gick i. Detta gjorde det svårt att 

bestämma fyra tillfällen då alla elever kunde läsa. Detta i sig ledde till ett ostrukturerat och 

rörigt schema för lästillfällena. 

 Förutom Robin har även Tina, Hanna, Love, Emma och Ofelia varit frånvarande minst en 

gång vardera. Men då alla utom Robin har haft minst ett lästillfälle med respektive lyssnare, 

har det gjort att det finns minst två lästillfällen att jämföra. Trots detta har jag valt att 

presentera Robins läsning som del i studien, även om hans läsning inte går att jämföra. Men 

det tillkom även elever som ville delta i samband med första lästillfället.  
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3.4. Etiska överväganden 
Först och främst fick eleverna och deras vårdnadshavare ta del av syftet av studien i samband 

med första mötet med eleverna, samt den blankett eleverna fick ta hem (se bilaga 1). I 

samband med detta betonades det dels att medverkan var frivillig, dels att deltagarna fick dra 

sig ur studien när helst de ville utan att ge en förklaring till varför. Att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt betonades, liksom att det skulle användas enbart för 

forskningsändamålet.   

3.5. Tillvägagångssätt 
Innan eleverna, en och en, kom för att läsa las böckerna fram i förväg. Böckerna var även alla 

markerade med pop-up flags i olika färger för att någorlunda markera svårighetsgraden på 

böckerna. När eleverna sedan kom hälsade jag på dem, alternativt ombads eleverna att hälsa 

på hunden, och de fick sedan berätta om hur de mådde just den dagen. Därefter blev eleven 

visad till böckerna, där eleverna vid första lästillfället fick några minuter på sig att kolla 

igenom böckerna för att finna en bok som verkade passande. Efter första lästillfället kunde 

eleverna få lite förslag på passande böcker. Det är även värt att nämna att alla läste en bok, 

eller delar av en bok, men att de läste olika böcker vid de olika lästillfällena. 

 När eleven sedan valt ut en passande bok ombads han/hon att göra sig bekväm i stolen 

eller på golvet med hunden. Jag talade om att jag skulle spela in läsningen med min 

mobiltelefon. Vid första lästillfället förklarade jag också att inspelningen inte var till för att 

räkna antal fel och stakningar, utan för att det är för svårt att komma ihåg hur varje enskild 

elev läser och därför behövdes de spelas in. Mobilen startades och eleverna fick börja läsa när 

de kände sig redo. Avslutningsvis hälsades eleverna en fortsatt trevlig dag, innan 

inspelningen avslutades och nästa elev kom in för att göra samma sak. 

 Vid ettornas och tvåornas första lästillfälle med hunden satt jag med i rummet och läste i 

en egen bok medan eleverna hade högläsning, för att markera att jag inte lyssnade. Detta var 

dels för att jag hade ansvar för hunden, dels för att det var första gången i rummet och skolan 

för hunden, vilket gjorde att hon blev aningen orolig. I samband med fyrornas enda 

högläsning för hunden tog jag med mig hörlurar för att markera att jag inte lyssnade. När 

sedan ettorna och tvåorna läste andra gången för hunden fick de läsa enskilt utan mig i 

rummet för att se om det eventuellt skulle ge ytterligare ett annat resultat. Efter att de hade 

fått läsa fick de alla svara på frågan; På vilket sätt kände du skillnad i att läsa för en hund 

jämfört med en människa? 
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 I samband med att eleverna läste gjordes anteckningar om elevernas kroppsspråk, ifall de 

betedde sig på olika sätt beroende på vem de läste för samt vilken bok de läste vid de olika 

lästillfällena.  

3.6. Bearbetning av material 
De inspelningar som gjorts har allt eftersom lyssnats igenom och sedan transkriberats. Dock 

har inte alla elevers läsning transkriberats fullständigt. Detta p.g.a. att eleven läste mer eller 

mindre felfritt, till största delen av läsningen, därav transkriberades endast de delar där eleven 

läste fel. Transkriberingen var endast tänkt att användas för att visa på de fel eleven läste. För 

att mäta läshastigheten hos dessa elever räknade jag istället antalet ord boken innehöll i varje 

del som eleven läste per minut. Därefter jämfördes varje enskild elevs inspelningar, för att 

analysera om det märktes någon skillnad i hur eleven läste och för att få fram ett resultat. I 

samband med detta valdes även att analysera böckernas svårighetsgrader samt deras LIX-

värde (läsbarhetsindex) för att även räkna in dessa värden i elevernas läsning. Avslutningsvis 

analyserades elevernas svar på intervjufrågan, för att se vad som låg till grund för hur 

eleverna själva uppfattade situationen, då deras läsning inte alltid kanske påverkades. 

3.7. Observatörens påverkan på studien 
Det går aldrig helt att bortse från Labovs ”Observer’s Paradox” när man observerar en person 

eller grupp (1972:209). ”Observer’s Paradox” ser till den påverkan som en observatör har när 

han/hon gör en observation av något slag. Därför är det viktigt att nämna att elevernas läsning 

kan ha påverkats av att jag satt och lyssnade i rummet, även när eleverna skulle fokusera på 

att läsa för hunden. Därför var detta även en anledning till att ändra metoden för hur 

elevernas skulle läsa för hunden vid de olika tillfällena, för att på så vis undersöka om Labovs 

teori stämmer även i denna studie. 

3.8. Metodkritik 
Det finns ett antal saker som går att kritisera gällande valet av metod i denna studie. Det var 

bl.a. för få elever för att kunna dela upp dem i två grupper där en grupp har samma bok vid 

läsning utan och läsning med hund, medan den andra gruppen byter bok. Likaså ändrades 

metoden för läsning med hund, vilket kan skapa komplikationer i jämförandets skede. 

 Experimentet följde inte heller den mall för hur ett experiment bör utföras, detta p.g.a. att 

förutsättningarna för detta skulle ske inte fanns, samt att L2 och 4 inte såg identiska ut då 

metoden ändrades något för att på så vis se om olika metoder ger olika resultat. Det hade varit 

önskvärt att observera eleverna genom videoinspelningar eller liknande metod för att inte 

behöva närvara i rummet. Dock skulle det skapa problem då det skulle ta mycket tid för 
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eleverna att vänja sig vid denna metod, samt att det hade tagit tid för eleverna att vänja sig 

vid hunden och vice versa. 

 Transkribering var också det något som tog tid, vilket gjorde att det inte alltid var det bästa 

valet. Men då jag ville ha ett korrekt och konkret resultat så var detta det bästa alternativet. 

Slutligen, p.g.a. att jag var närvarande i rummet tillsammans med eleven vid alla lästillfällen, 

utom ett, så var det också svårt att helt ignorera min påverkan på deras läsning. Däremot kan 

man diskutera om inspelning med videokamera inte hade kunnat ge ett annat resultat där min 

påverkan inte finns, men där eleverna skulle kunna bli nervösa p.g.a. att de blir filmade. 
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4. Resultat och analys 

Den här sektionen inleds med tabeller för att visa de resultat eleverna har fått på deras 

läshastighet, när man räknar antalet ord per minut som de läser, samt läshastigheten i relation 

till tid och LIX-skalan. Därefter görs en kort redovisning av mina iakttagelser, bl.a. om hur 

eleverna läser med, respektive utan inlevelse, elevernas kroppsspråk, samt elevernas svar på 

intervjufrågan som ställts till eleverna. 

4.1. Läshastighet och läsbarhetsindex 

4.1.1. Läshastighet  

I tabell 3 nedan visas under hur lång tid eleverna läste vid de olika tillfällena, för att även 

sätta detta i relation till hur längden på boken kan ha påverkat resultatet. Lukas valde under 

L1 den enklaste boken i högen, och som även hade minst antal sidor, jämfört med den bok 

han valde under L2. Cecilia läste även hon längre tid under L2, precis som Lukas, i och med 

att hon valde en svårare barnbok under L2. Cecilia valde dock själv att avbryta sin läsning 

under L2 när hon tyckte att hon hade läst tillräckligt och ett nytt kapitel började, vilket gjorde 

att hon aldrig läste klart boken under L2. Till skillnad från Lukas och Cecilia valde Oscar en 

bok som tog längre tid att läsa under L1 än han gjorde under L2, något som stämmer överens 

med min bedömning av böckerna då jag hade bedömt att Joel är död skulle vara svårare än 

Kasper är bollkalle. Men detta går emot LIX-värdet på böckerna då boken Oscar valde under 

L1 hade ett högre LIX-värde än boken under L2. När det gäller Ulrica skiljer det sig på 

samma vis som för Lukas. Under L1 har Ulrica valt en enklare och kortare bok än hon valde 

under L2, vilket gör att hon läser kortare tid under L1. Love läste också en längre tid när han 

läste för hunden under både L2 och L4. Däremot gjorde han precis som Cecilia under L2 och 

valde att avbryta sin läsning när ett nytt kapitel började. Han valde även att läsa svårare 

böcker när han läste för hunden under L2 och L4. Hanna läste över sju minuter alla tre 

lästillfällen då hon deltog. Däremot läste hon kortare tid under L4 än hon gjorde i samband 

med L3. Detta är ett resultat av att hon kände sig stressad att gå tillbaka till sin lektion som 

hon gärna ville delta i. Hanna var dock den enda som valde att läsa en lättläst vuxenbok i 

samband med L3 och L4, medan hon valde en bok för elever i ”mellanåldern” under L1. 

Ninas lästider däremot var väldigt varierande, samtidigt som hennes val av böcker varierade 

något, precis som för Emma och Ofelia. När man däremot jämför Tinas lästillfällen, den elev 

som läste längst tid i relation till hennes läshastighet, läste hon mer än två minuter längre med 

hund än utan. Däremot, i samband med L2, ber Tina mig om att hon vill läsa en enklare bok 
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nästa gång, vilket även det måste stå i viss relation till mätningen. Fokuserar man på att sätta 

svårighetsgraden på boken i relation till tiden det tar för eleven att läsa boken syns det tydligt 

att värdena följer varandra där alla läser längre tid med en svårare bok. Men det som gör 

denna del intressant är att sju av tio elever valde att läsa svårare och längre böcker när de 

läste för hunden jämfört med när de läste för mig. 

 

Tabell 3. Tabellen visar den tid respektive elev behövde för att lästa färdigt boken vid de fyra olika tillfällena.
2
 

  

Lästillfälle 

 
  L 1 L 2 L 3 L 4 

 
Lukas 5 min, 42 sek 9 min, 21 sek X X 

 
Cecilia 4 min, 50 sek 10 min, 0 sek* X X 

 
Oscar 10 min, 17 sek 7 min, 55 sek X X 

N
am

n
 Ulrica 3 min, 43 sek 9 min, 0 sek X X 

Robin 8 min, 43 sek X X X 

Love 4 min, 0 sek 8 min, 0 sek* X 5 min, 10 sek 

Hanna 8 min, 55 sek X 10 min, 153 sek* 7 min, 36 sek* 

Nina 7 min, 0 sek 7 min, 34 sek 10 min, 95 sek 5 min, 8 sek 

  Emma 6 min, 28 sek 4 min, 18 sek X 9 min, 12 sek 

  Olefia 4 min, 49 sek 3 min, 12 sek 9 min, 55 sek* X 

  Tina X 10 min, 35 sek* 8 min, 0 sek X 

 

Tabell 4 nedan presenterar alla de värden eleverna fick under deras fyra lästillfällen, läsning 

utan respektive med hund. Trots att Robin endast deltog en gång har hans värden ändå valts 

att presenteras här. I tabellen presenteras först och främst den läshastighet eleverna har under 

varje minut, där ”Minut nr” även anger hur många minuter eleven läser. Kolumnen ”Medel 

övrig tid” står för den övriga tid som går då eleven läser, men som antingen inte når upp till 

60 sekunder, eller där eleven läst mer än 10 minuter och därför fyller de första tio 

kolumnerna. Där har då ett genomsnitt på läshastigheten under resterande tid räknats ut 

genom formeln: (antalet ord/antalet sekunder eleven läst)*60 sekunder. 

                                                 

2
 (*) i samband med tiden i tabell 3 markerar att eleven inte läst färdigt boken p.g.a. olika anledningar. 
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Tabell 4. Tabellen visar antalet ord per minut som eleverna läser. Där visas dels läshastigheten upp till tio 

minuters läsning, dels den övriga medelhastighet på elevernas läsning. Den övriga medelhastigheten på deras 

läsning är ett genomsnitt för dels resterande sekunder som inte gav hela minuter, dels den resterande tid som är 

över tio minuters läsning.
3
 

 

  

Minut nr 
 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medel övrig tid 

 
Lukas L1 55 63 56 69 65           54 

 
Cecilia L1 123 152 134 140             145 

 
Oscar L1 89 113 106 103 106 115 101 100 90 103 116 

 
Ulrica L1 85 85 96               99 

 
Robin L1 184 106 93 188 184 188 191 191     195 

 
Love L1 134 139 139 148             0 

  Hanna L1 121 108 120 99* 123 127 127 124     125 

 
Nina L1 110 110 106 115 100 103 116       0 

 
Emma L1 82 100 96 101 77 97         101 

N
am

n
 

Olefia L1 107 109 121 105             130 

Lukas L2 56 59 63 78 65 62 57 62 68   66 

Cecilia L2 159 135 151 130 161 155 148 166 150 146 0 

Oscar L2 105 97 113 97 95 118 98       111 

Ulrica L2 79 71 76 89 76 70 74 66 80   0 

Love L2 156 153 149 158 171 164 150 164     0 

Nina L2 118 125 119 115 126 125 106       138 

  Emma L2 70 68 88 96             83 

  Olefia L2 87 91 104               105 

  Tina L2 54 58 65 66 62 50 60 52 72 55 48 

  Hanna L3 68* 65* 56* 103 95* 82* 83* 122 114 101* 103 

 
Nina L3 125 132 117 125 125 118 105 124 148 106 131 

 
Olefia L3 96 107 125 105 95 83* 102 109 103   112 

 
Tina L3 60 74 72 92 59 61 64 67     0 

 
Love L4 110 142 133 133 127           138 

 
Hanna L4 97* 136 133 114* 136 98* 112*       97 

 
Nina L4 118 128 144 119 140           165 

 
Emma L4 79 87 87 83 59 69 67 81 74   55 

 

                                                 

3
 (*) i samband med tabell 4 anger att eleven pausade sin läsning p.g.a. exempelvis frågor, personer som stör 

läsningen, eller hostningar/harklingar. 
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Lukas var den elev utav fyrorna som hade lägst antal ord per minut och kan klassas som en 

mycket svag läsare. Däremot var han stabil i sitt läsande, men trots detta läste han inte lika 

fort som de flesta andra i gruppen. Lukas läsning var väldigt stakat, han stammade mycket 

och tog långa pauser. Under L1 hade Lukas en variationsvidd, d.v.s. skillnaden mellan 

läshastighetens lägsta och högsta värde, på 15 ord per minut. I samband med läsning med 

hund, L2, låg skillnaden på 22 ord på minut, vilket tyder på att Lukas dels läste med fler ord 

per minut med hunden i rummet än han gjorde utan (se tabell 4), dels att hans läsning var mer 

varierande under L2, då det var större skillnad på lägsta och högsta värdet.  

 Cecilia hade under L1 en variationsvidd på 29 ord per minut och 46 ord per minut under 

L2. Detta gör att även hon hade ett mer varierat tempo i sin läsning under L2. Däremot hade 

hon ett högre lägsta värde och högre högsta värde under L2, och hon hade en högre 

läshastighet under L2 jämfört med L1. Oscars högsta och lägsta värde var till skillnad från 

Cecilia och Lukas relativt likt båda gångerna. 27 ord per minut skiljde det sig under L1 och 

23 ord mer minut under L2, vilket tyder på att han hade ett jämnare tempo när han läste med 

hund. Ulrica läste under L1 med en variationsvidd på 14, och under L2 med en variationsvidd 

på 23. Tabellen ovan visar även att det skiljer 19 ord per minut mellan hennes lägsta värden 

vid de två lästillfällena och 10 ord per minut mellan hennes två högsta värden. Hennes 

läshastighet gör även henne, precis som Lukas, till en mycket svag läsare. 

 Robin hade det högsta antalet ord per minut med läshastigheten 195 ord per minut. Han 

var också den i gruppen som hade mest varierad hastighet på sitt läsande med en skillnad på 

102 ord per minut när man jämför hans högsta och lägsta värden. Varför Robins värden går 

ner till 93 under tredje minuten är p.g.a. två saker. Dels består den delen av boken av fler 

kortare meningar med endast ett fåtal ord, dels består delen av fler kortare stycken, vilket 

gjorde att Robin tog fler korta pauser än resten av tiden. 

 Love hade ett högre högsta och ett högre lägsta antal ord per minut i samband med läsning 

med hund under L2 i jämförelse med L1. Love var dock ledig i samband med L3 och deltog 

under L4, där hans läshastighet hade ett lägre högsta och lägre lägsta värde jämfört med L1. 

Tittar man på Loves läsning i detalj ser man att han under L1 läst med en variationsvidd på 

14 ord per minut, medan han under L2 hade en variationsvidd på 22 ord per minut. Under L4 

läste Love sedan med en skillnad på 32 ord per minut, vilket är en större skillnad emot de 

andra två mätningarna. 

 Hanna var sjuk i samband med L2 men läste under L1 med en skillnad på 28 ord per minut 

när man jämför högsta och lägsta värdet. Under L1 pausade hon sin läsning för att kontrollera 
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vad hon läste, samt hostade och harklade sig, vilket drog ner ordantalet. Detsamma skedde i 

samband med L3 där hon vid flertalet tillfällen slutade läsa för att ställa frågor gällande 

texten, eller började skratta då hon fann texten rolig. Under L3 hade Hanna en skillnad på 66 

ord per minut, medan hon i samband med L4 hade en variationsvidd på 39 ord per minut. 

Likaså under L3 stannade Hanna upp ibland i sin läsning, vilket har lett till ett lägre värde. 

Hade man däremot endast sett till det värde Hanna hade fått utan sina pauser hade hon fått ett 

medelvärde kring 122, 111, samt 126 ord per minut, vilket tyder på att hon har ett högre 

medelvärde under L4 jämfört med L1 och L3. 

 Nina var den enda elev i denna grupp som deltog vid alla fyra lästillfällen. Under L1 hade 

Nina en variationsvidd på 16 ord per minut, och under L2 när hon läste för hunden hade hon 

en skillnad på 32 ord per minut. Under L3 hade Nina en variationsvidd på 43 ord per minut. 

Detta ökade även i samband med L4 där hon läste med en skillnad på 47 ord per minut. Detta 

tyder på att Nina varierade sin läsning allt mer efter varje lästillfälle. Tabellen visar även att 

hon har ett lägre lägsta värde under L1 jämfört med de andra lästillfällena, ett lägre lägsta 

värde under L3 jämfört med L2 och L4, samt ett högre högsta värde under L2 jämfört med L1 

och det högsta antalet ord per minut av alla fyra lästillfällen fick hon under L4.  

 Emma deltog inte i alla delar, utan endast L1, L2, samt L4. Under L1 läste Emma med en 

skillnad på 19 ord per minut, L2 läste hon med en variationsvidd på 28, och under L4 läste 

Emma med en skillnad på 32 ord per minut. När man istället jämför Emmas olika värden kan 

man se att både lägsta och högsta värdet sjunker efter varje lästillfälle där lägsta värdet från 

L1 till L4 sjunker med 22 ord per minut, medan högsta värdet sjunker med 14 ord per minut. 

Likt Tina var även Emma en svag läsare, som valde en enklare bok under L2 jämfört med L1, 

men en svårare bok under L4.  

 Ofelia, som inte heller hon deltog i alla fyra lästillfällen läste med en variationsvidd på 25 

ord per minut under L1. Under L2 var skillnaden 18 ord per minut, och under L3 var 

skillnaden 42 ord per minut. Liksom i Emmas fall sjönk Ofelias lägsta värde efter varje 

lästillfälle, med 22 ord per minut. Däremot gick hennes högsta värde ner med 25 ord per 

minut under L2, för att sedan gå upp 20 ord per minut under L3. Detta tyder på att Ofelia 

läste snabbare utan hund än med hund när man jämför endast läshastigheten. Det är även värt 

att nämna att Ofelia fick värdet 83 ord per minut under L3 i och med att hon slutade läsa för 

att ställa en fråga. 

 Slutligen Tina deltog minst antal gånger då hon endast deltog i L2 och L3, och hon var 

den svagaste läsaren i gruppen. Under L2 läste Tina med en skillnad på 24 ord per minut och 
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i samband med L3 fick Tina en variationsvidd på 15 ord per minut. Tina hade också ett högre 

lägsta värde under sin läsning utan hund, L3, och även ett högre högsta värde under samma 

läsning, vilket även i hennes fall kan kopplas till det val av bok som hon gjorde där boken 

under L2 var något svårare än boken under L3.  

 I tabell 5 nedan kan man sedan se genomsnitten av elevernas läshastigheter under de fyra 

lästillfällena, samt deras gemensamma genomsnitt. Grön markering betyder då att läsningen 

gick bättre tillsammans med hund än utan hund, medan gul markering betyder det motsatta 

och lila betyder att det inte går att dra en säker slutsats kring deras läsning.  

 

Tabell 5. Tabellen visar den genomsnittliga läshastighet varje enskild elev hade vid de olika lästillfällena, samt 

det medelvärde gruppen fick vid lästillfällena. 

  

Lästillfälle 

 
  L1 L2 L3 L4 

  Lukas 60 64 X X 

  Cecilia 139 150 X X 

  Oscar 104 104 X X 

  Ulrica 91 76 X X 

N
am

n
 Robin 169 X X X 

Love 140 158 X 131 

Hanna 119 X 90 115 

Nina 109 121 123 136 

  Emma 93 81 X 74 

  Ofelia 114 97 112 X 

  Tina X 58 69 X 

  Medelvärde 114 101 99 114 

 

Det tabellen ovan visar är elevernas olika läshastigheter, där Lukas läser med ett högre 

genomsnitt under L2 än under L1. Detsamma gäller Cecilia, medan Ulrica läser med en lägre 

läshastighet med hunden. I och med att Oscar inte har någon skillnad i läshastighet, och då 

Robin endast läste för mig, går det inte att fastställa om hunden gjort någon skillnad på deras 

läsning endast med dessa siffror. Det är även intressant att se att Lukas, Oscar och Ulrica 

ligger under medelvärdet av ord per minut för gruppen i samband med L1, däremot är det 

endast Lukas och Ulrica som ligger under medelvärdet under L2 i och med att Robin inte är 

med under L2. Tina har de lägsta värdena på 58, respektive 69, ord per minut, när det gäller 

ettorna och tvåorna, medan Love har de högsta medelvärdena med 140, 158 och 131 ord per 

minut. Det är dock viktigt att upprepa att ett antal elever var sjuka eller lediga i samband med 

några av lästillfällena, vilket gör att medelvärdena i gruppen förändras mer beroende på vilka 
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som deltog, snarare än om de läste med eller utan hund. Siffrorna visar även att Emma och 

Tina var de två som alltid låg under medelvärdet för gruppen, medan Hanna låg precis kring 

medelvärdet i och med hennes pauser, och Nina och Ofelia hamnade under medelvärdet vid 

ett enstaka tillfälle. 

 Med de olika färgmarkeringarna kan man tydligt se att Love läste snabbare med hund 

under L2 jämfört med L1, men däremot läste han långsammare under L4 jämfört med L1. 

Hanna läste snabbare under L4 än hon gjorde under L3, men däremot läste hon snabbare 

under L1 utan hund jämfört med de andra två tillfällena. Nina läste dock med högre 

läshastighet under L2 och L4 jämfört med L1 och L3, men hon läste med aningen högre 

genomsnittlig läshastighet under L3 jämfört med L2. Emma, Ofelia, och Tina läste dock alla 

tre långsammare med hund än vad de gjorde utan, där Emma läste med minst antal ord per 

minut i genomsnitt under sista lästillfället L4. När man sedan tittar på gruppens medelvärde 

för deras genomsnittliga läshastighet läste elevernas genomsnittligt 12 ord per minut mer 

under L1 jämfört med L2, men de läste också 15 ord per minut mer under L4 jämfört med L3.  

 Mätningen av elevernas läshastighet visade lite olika siffror. I sammanställningen av 

mätningen kunde man se att fem utav eleverna, Lukas, Cecilia, Love, Hanna och Nina, blev 

påverkade på ett positivt sätt av att läsa med hund. Nina var även den elev som ständigt ökade 

sitt antal ord per minut, även när hon läste utan hund. Hälften utav eleverna hade då en högre 

läshastighet när de läste med hund. För dessa elever visade metoden då på en positiv 

påverkan av hunden, och därmed något som styrker hypotesen i denna studie. Men det fanns 

även de elever som genom mätningen inte styrkte hypotesen. Resterande fem elever, Ulrica, 

Tina, Ofelia, Emma och Oscar, kunde man inte dra en direkt koppling till att läsning med 

hund skulle påverka dem på ett positivt sätt. De hade alla samma värden vid mätningarna, 

eller ett lägre värde i samband med läsning med hund. 

 Vid analys av elevernas läshastighet kunde man även finna att elevernas variationsvidd 

och längd på inspelningen varierade. Vid granskning av fyrornas data visade det sig att 

Lukas, Cecilia och Ulrica hade alla en högre variationsvidd i L2 än de hade i L1, samt att de 

även läste längre böcker under L2. Likaså var det för Love som även han hade högre 

variationsvidd tillsammans med en längre läsning. Det visade sig även att variationsvidden 

blev större i samband med att dessa fyra läste böcker med högre svårighetsgrad, enligt min 

och bibliotekets markering. Detta tyder på att en enklare text i deras fall skapade ett jämnare 

flöde i och med att de inte behövde lägga ner lika mycket tid på avkodningen, något som 

Fredriksson och Taube (2012) tar upp som väldigt viktigt för att få ett bra flyt i sin läsning.  



 

27 

 

 Däremot Oscar, Hanna och Tina hade en lägre variationsvidd och läste en kortare tid när 

de läste med hunden. Det skulle därför även kunna diskuteras kring om variationsvidden och 

tiden då eleverna läser har någon relation då de för flertalet av eleverna verkar gå hand i 

hand. Samtidigt läste Oscar och Tina böcker med hunden om klassades som enklare än de 

böcker de läste utan hunden, vilket tyder även i deras fall att de fick ett jämnare flöde när de 

läste enklare böcker. Detsamma gällde dock inte Hanna som läste en enklare bok under L1 

jämfört med L3 och L4. Det som dock är viktigt att upprepa är att Hanna läste med en större 

variationsvidd utan hund än hon gjorde med, även om hon läste samma bok både med och 

utan hund. Det i sig skulle kunna tyda på att hunden påverkade henne att hon fick ett jämnare 

flöde i sin läsning. Dock gjorde hon pauser och ställde frågor under L1 och L3, vilket hon 

inte kunde göra med hunden och därför fick en lägre variationsvidd. Däremot går det inte att 

dra något direkt slutsats kring detta då variationsvidden och tiden för Emma, Nina och Ofelia 

går åt olika håll vid de olika lästillfällena. 

4.1.2. Läshastighet i relation till LIX-värde 

När man sätter de två värdena, antal ord per minut och bokens LIX-värde, i relation till 

varandra ser man i tabell 6 att Lukas, Cecilia, Ulrica, Hanna, Emma, samt Tina läser 

långsammare när LIX-värdet på boken går upp. De har alla en högre läshastighet vid de 

lästillfällen då boken de läser har ett lägre LIX-värde. Love, Nina och Ofelia visar dock på 

det motsatta, där Loves läshastighet går upp under L2 när LIX-värdet på boken är högre än 

under L1, medan han under L4 läser aningen långsammare med ett högre LIX-värde. Nina 

har ett högre LIX-värde på första boken hon väljer jämfört med boken hon väljer under L2, 

däremot ökar hennes läshastighet under L2, precis som för Lukas, Cecilia m.fl. Däremot har 

hon en aningen högre hastighet under L3 jämfört med L2, med samma LIX-värde, men 

jämfört med L4 är både hennes läshastighet och LIX-värde lägre. Ofelias läshastighet går 

först ner när LIX-värdet går upp under L2, däremot ökar både läshastigheten och LIX-värdet 

under L3. Oscar däremot har samma läshastighet även om LIX-värdet på boken sjunker, 

vilket tyder på att det inte finns något tydligt samband mellan läshastigheten och LIX-värdet.  
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Tabell 6. Tabellen visar index för bokens svårighetsgrad (LIX) relaterat till läshastigheten genom att 

multiplicera värdena med varandra för att lättare kunna jämföra siffrorna. 

  

Lästillfälle 

  
L1 L2 L3 L4 

 
Lukas 60 * 12 = 720 64 * 9 = 576 X X 

 
Cecilia 139 * 20 = 2780 150 * 17 = 2550 X X 

 
Oscar 104 * 12 = 1248 104 * 18 = 1872 X X 

N
am

n
 Ulrica 91 * 12 = 1092 76 * 20 = 1520 X X 

Robin 169 * 7 = 1183 X X X 

Love 140 * 9 = 1260 158 * 15 = 2370 X 131 * 20 = 2620 

Hanna 119 * 12 = 1428 X 90 * 25 = 2250 115 * 25 = 2875 

 
Nina 109 * 26 = 2834 121 * 17 = 2057 123 * 17 = 2091 136 * 20 = 2720 

 
Emma 93 * 9 = 837 81 * 12 = 972 X 74 * 20 = 1480 

 
Ofelia 114 * 9 = 1026 97 * 12 = 1164 112 * 22 = 2464 X 

 
Tina X 58 * 15 = 870 69 * 9 = 621 X 

 

När det gäller böckernas läsbarhetsindex i relation till elevernas läshastighet finns det inget 

direkt som skulle kunna tyda på att läshastigheten alltid går ner när LIX-värdet går upp. När 

man jämför resultaten kan man inte heller dra några direkta paralleller kring om 

läshastigheten sjunker när LIX-värdet ökar specifikt för de svagare läsarna. Där visar det sig 

att både en utav de svagaste läsarna i undersökningen, Lukas, precis som en utav de starkaste 

läsarna i undersökningen, Cecilia, har en lägre läshastighet när LIX-värdet går upp. Men 

däremot har den starkare läsaren, Love, ett resultat som visar det motsatta, att läshastigheten 

går upp när LIX-värdet går upp. Det går därför inte att påstå att LIX-värdet påverkar 

elevernas läsning på ett sådant vis att de läser långsammare eller snabbare beroende på LIX-

värdet. Likaså går läshastigheten multiplicerat med LIX-värdet på boken ner för Lukas, 

Cecilia och Ninas ena lästillfälle när de läser med hund, gentemot Oscars, Ulricas, Loves, 

Hannas, Emmas och Tinas värden som går upp när de läser med hund, medan Nina och 

Ofelia får värden som ger ett osäkert eller varierat resultat. Därför går det inte heller att dra en 

slutsats kring om hunden påverkat elevernas läsning genom att kombinera läshastigheten med 

LIX-värdena.  

4.2. Iakttagelser 
I denna sektion presenteras diverse iakttagelser jag gjort under elevernas läsning, så som 

kroppsspråket, samt deras svar på intervjufrågan. De anteckningar som däremot förts under 

elevernas läsning gällande elevernas kroppsspråk visar inte på att eleverna ändrar sin 

kroppsställning eller gör annorlunda rörelser beroende på vem de läser för. Alla tio elever 
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sitter och rör sig på likartat vis oberoende om de läser med eller utan hund. Därför ger 

anteckningarna kring kroppsspråket inget tydligt resultat att de skulle må annorlunda 

beroende vem de läser för, vilket skulle kunna vara ett resultat av att de är lika nervösa 

oberoende av vem de läser för. 

 Eleverna blev efter att de läst för både mig och hunden ombedda att svara på frågan; På 

vilket sätt kände du skillnad i att läsa för en hund jämfört med en människa? När deltagande 

elever som gick i första respektive andra klass på gymnasiesärskolan läste för hunden första 

gången, med mig läsande i rummet, ombads de svara på om de märkte någon skillnad. Alla 

tre som då fick besvara frågan var eniga om att de inte märkte eller kände någon skillnad när 

de läste för mig respektive hunden då de svarade: ”Nä, jag kände ingen skillnad”. Däremot 

svarade Ofelia på en följdfråga; Du tyckte det kändes likadant att läsa, med svaret ”Typ, men 

hunden verkade som den lyssna”. 

 Vid andra metoden med mig med hörlurar i öronen svarade Lukas att han märkte skillnad 

och att: ”Ja, för dig känner jag mig stressad”. Lukas fortsatte sedan att förklara att ”sen för 

hunden kändes det väldigt bra att jag klappade henne”, vilket tyder på att hunden gav en 

lugnande effekt. Likaså kände Oscar som beskrev situationen som att ”Det kändes som att 

man var själv” och ” kollade man rakt fram då var det ju ingen där”, vilket tyder på att 

hunden är en neutral part som inte påverkar eleven på ett kritiskt sätt. Oscar förklarade även 

att han kände att det var ”ensamt”, men då på ett positivt sätt där det gick bättre att läsa för 

hunden då; ”Det kändes inte lika pressat”, vilket stärker hypotesen att hunden lugnar.  Cecilia 

var däremot den elev av fyrorna som sa att hon kände minst skillnad i att läsa. Cecilia hade 

bäst flyt i sin läsning vilket kan tyda på att det inte spelar så stor roll vem som lyssnar på 

henne när hon läser. Cecilia svarade på frågan med att förklara att hon inte kände särskilt stor 

skillnad; ”Jag tycker bara om att läsa för dem ju [hunden och mig och människor i 

allmänhet]”, vilket skulle kunna tyda på att läsning för hund inte hjälper de eleverna som kan 

räknas som bra läsare utan borde riktas främst till svaga läsare. 

 När metoden för ettorna och tvåorna sedan ändrades då jag inte var närvarande i rummet 

när de läste gav tre utav de fyra läsarna ett annat svar än tidigare. Hanna, Emma och Nina var 

alla överens om att hunden påverkade dem på ett mer positivt sätt. Hanna beskrev att; ”Det är 

lugnare. Man blir lugn och inte så stressad”, Emma beskrev att ”Jag kunde läsa mera. 

Snabbare. Det kändes bra [inom mig]”, och Nina svarade att ”Man kunde läsa lite mer som 

man vill liksom. Det kändes lite mer lugnare för hunden”. Love däremot kände ingen skillnad 
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och svarade att ”Det kändes bra [att läsa för hunden]. Det spelar ingen roll [vem jag läser 

för]. Det var likadant”. 

5. Diskussion och slutsats 

Mellan 1970 och 1991 tydde resultaten inte på stora förändringar kring elevers läsande, där 

svenska elever ansågs vara bra läsare. Dock har PISA:s undersökningar de senaste tio åren 

visat på ett minskat antal starka läsare och ett ökat antal svaga läsare. Som en framtida lärare 

känns det därför viktigt att finna alternativa metoder för att förbättra elevernas läsning så att 

resultatet om tio år inte har dalat ännu mer.  

 Syftet med denna studie var att undersöka om gymnasiesärskoleelevers läsning blir bättre 

om de läser för en hund i jämförelse med om de läser för en vuxen, och genom detta se om 

läsning med hund skulle fungera som en alternativ metod för svaga läsare. Det som studien 

har fokuserat på är elevernas läsförmåga, d.v.s. deras läshastighet, som enligt Holmqvist och 

Andersson ligger på 200-250 ord per minut för en normalläsare (2005:20). Deras läshastighet 

har sedan kopplats till svårighetsgraden på boken och tiden som eleven läste. Det man kan se 

genom de resultat undersökningen har givit och den analys som har gjorts är att det endast 

finns en liten skillnad om eleverna läste med eller utan hund.  

 Något som skulle kunna förklara varför det enbart är en liten skillnad när eleverna läst 

med hund jämfört med utan hund är, dels att eleverna är för fokuserade på texten och att läsa 

rätt, vilket gör att de inte märker av hunden, dels att eleverna inte blir rättade av mig när de 

läser fel utan hund. Det förstnämnda resulterar därför i att värdena inte skiljer sig så mycket 

åt då de både med och utan hund lägger ner mycket möda på att avkoda texten. Det kan 

därför kopplas till de svårigheter kring det som Fredriksson och Taube (2012) kallar 

ordavkodning, där eleverna har svårigheter med att känna igen orden vid första anblick. 

Enligt Fredriksson och Taube går detta automatiskt för en normalläsare, vilket för att läsaren 

kan fokusera på att tolka innehållet i texten under tiden man läser, medan eleverna istället 

måste fokusera på vilka ord som texten innehåller. Det sistnämnda skulle däremot kunna 

resultera i att eleverna inte känner någon press även när de läste för mig, då jag inte rättade 

deras läsande, i och med att jag inte såg vad de läste. 

 I relation till Linda Fälths studie (2013) med datorprogram för läsning, kände Fälths 

experimentgrupper att läsning tillsammans med datorn skapade mindre press i och med att 

datorn inte ifrågasatte elevernas tänk när svaret blev fel, vilket lärarna gjorde. Detta var 

däremot något som eleverna i denna studie inte upplevde i och med att de aldrig blev rättade 
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under något av lästillfällena. Däremot kan hunden ses som en tredje och neutral part som inte 

kritiserar eleverna när de läser fel, precis som datorn i Fälths studie. 

 I och med att eleverna inte valde samma bok att läsa vid lästillfällena, dels p.g.a. att det 

skulle bli tråkigt, dels p.g.a. att det skulle göra att eleverna lärde sig boken mer inför nästa 

lästillfälle, blev det svårare att jämföra läsningarna. Eftersom eleverna fick välja olika böcker 

blev det istället mer spännande för dem, men det blev svårare att jämföra resultaten. Det går 

inte heller att ignorera det antal missade tillfällen som vissa utav eleverna har. Det är också 

något som försvårat jämförelsen när siffror saknas och ingen jämförelse går att göra.  

 Gällande LIX-värdet på de olika böckerna, visade det sig inte stämma helt överens med de 

markeringar som jag själv satt inför första lästillfället, markeringar som var kopplade till 

detaljer kring boken, så som sidantal, textstorlek, radavstånd och antalet bilder. Enligt LIX-

skalan var det endast två utav böckerna som kunde räknas som enklare texter. När jag 

däremot satte ut mina egna markeringar var inte LIX-skalan något som funderades över, utan 

fokus låg istället på innehållet. Därför markerades boken Stor-Tok och Lill-Tok som en 

mycket enkel barnbok, men som enligt LIX-skalan är en medelsvår barnbok. På väg till dig å 

andra sidan klassade jag som en svår bok i och med att det inte fanns några bilder i boken. 

Däremot visade LIX-skalan på att det var en väldigt enkel barnbok. Det är därför mycket som 

kan motsäga sig när det gäller elevernas val av böcker där även en bok med bilder kan ha ett 

högre LIX-värde än en bok utan bilder.    

 Poängen med studien var att finna elever som räknas som svaga läsare och som har 

svårigheter med att läsa. Hypotesen var att hunden skulle underlätta elevernas läsning, göra 

de mindre nervösa, och på så vis förbättra flödet på deras läsning, något som elevernas 

läshastigheter delvis visade på vid de olika lästillfällena då sex elever utav tio hade en högre 

läshastighet när de läste för hunden. Att vissa elever nästan når upp till nivån för normalläsare 

gör det ännu svårare att jämföra deras läsning i och med att de endast gör ett fåtal fel eller 

misstag. Det är också de svagare läsarna som på intervjufrågan var extra tydliga med att 

uttrycka att de kände skillnad när de läste med hund, vilket kan tyda på att läsa för hund är 

något som passar de svagare läsarna, och skulle då fungera som ett bra alternativ för att 

förbättra deras läsförmåga. Det är dock svårt i denna studie att undersöka om hunden frisatt 

hormonämnet oxytocin i elevernas kroppar, vilket Uvnäs-Mobergs forskning visat skall ske. 

Även om hälften av eleverna berättade att de kände sig lugnare när de läste för hunden finns 

det inget som stödjer att ämnet funnits i elevernas kroppar under läsningen. Studien visar på 

att vissa elever, och då främst de som räknas till svagare läsare, själva märker skillnad när de 
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läser med hund, samt att deras resultat tyder på skillnader i läsningen. Även om endast ett 

fåtal projekt har gjorts, t.ex. på Årstaskolan i Stockholm och på södra Haga i Finland, där 

man har fokuserat på yngre barn som får läsa med hund, tyder denna studie på att det finns de 

elever, även i de äldre åldrarna, som skulle kunna förbättra sin läsförmåga, då med fokus på 

sin läshastighet, och skulle kunna öka sitt självförtroende genom denna metod.  

6. Fortsatt utveckling 

För att utveckla detta experiment skulle det vara intressant att göra det större med fler elever. 

Det skulle då finnas möjlighet att skapa en experiment- och en kontrollgrupp, eller en grupp 

som läser samma bok både med och utan hund, samt en grupp som läser olika böcker. Det 

skulle även vara bra att ha mer tid med varje enskild elev att varken jag eller eleven behöver 

stressa. 

 Hade man gjort undersökningen större hade man även kunnat använda sig av 

särskoleelever på högstadiet för att se om de påverkas mindre, lika mycket eller mer än 

gymnasiesärskoleelever. När jag nu också förstår att min egen påverkan skapar problem för 

att tydligt få ett bra resultat kan det vara bra att fokusera på att låta eleverna läsa enskilt för 

hunden. På så vis slipper man ”Observer’s Paradox” i samband med lästillfällena med hund. 

Det hade också varit av intresse att använda sig mer av och granska mer på djupet kring LIX-

skalan för att undersöka om det finns någon koppling mellan böckernas svårighetsgrad, 

böckernas utformning, elevernas läshastighet och hundens påverkan. 
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Bilaga 1 

Hej, 

 

skulle Ditt barn kunna få delta i en studie gällande läsning? Mitt namn är Pernilla Petersson 

och jag läser min sista termin på lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö till 

gymnasielärare i svenska och engelska. 

 Under många år har forskare kommit fram till att hundar, och djur i allmänhet, hjälper 

människan på olika sätt. Hur djuren hjälper människan ser vi framför allt inom vården där vi 

finner terapihundar. Forskning har bl.a. visat på att hundar minskar stress, blodtrycket sjunker 

samt att ämnet oxytocin, som får oss människor att må bra, ökar i kroppen. Det har också 

visat sig, att om barn får läsa högt för en hund, så känner de mindre press och läser bättre än 

om de läser för en vuxen. Många barn anser att hunden inte dömer dem och att de på så sätt 

känner sig mer självsäkra med att läsa högt. Men de undersökningar som har gjorts har främst 

riktat sig mot barn på mellanstadiet, då läsutvecklingen förändras som mest. Jag vill därför 

undersöka om hunden också kan hjälpa de elever som finner det svårt att läsa även i de äldre 

åldrarna. 

 Som examensarbete i min lärarutbildning vill jag undersöka om det blir någon skillnad när 

eleverna läser dels för mig, dels för golden retriever-tiken Ellie. Ellie är snart 6 år gammal 

och är en mycket lugn och rofylld tik som älskar att gosa. Det som dock krävs är att eleverna 

inte är allergiska mot eller rädda för hundar då jag inte vill utsätta eleverna för obehag. 

 Den metod jag tänkt använda mig av är följande: Först kommer jag träffa och försöka lära 

känna de elever som vill och får delta i undersökningen. De får också träffa Ellie vid något 

tillfälle. Därefter bestämmer vi tider som passar för lästillfällena. Texterna som skall läsas 

väljs ut med hjälp av kärnämnesläraren *** för att texterna skall vara så anpassade till 

eleverna som möjligt. Läsningstillfällena kommer sedan spelas in på band för att jag vid ett 

senare tillfälle skall kunna gå igenom materialet mer noggrant för att undersöka diverse 

skillnader i läsningen. 

 Det är självklart frivilligt att delta. Om du/ni tillåter att ditt/ert barn deltar i 

undersökningen och bekräftar det genom att maila mig, eller skriva under 

samtyckesblanketten, så kommer jag att fråga honom eller henne också. Om eleven inte vill 

vara med så respekterar jag givetvis det. Väljer du/ni att skriva på samtyckesblanketten 

lämnas den till ***. 

 Skapas eventuell oro gällande läsningen, eller undersökningen som helhet, är det Er 

rättighet att dra er ur när helst Ni vill, utan att uppge orsak till ert val. För de familjer som 

väljer att ställa upp på denna undersökning finns det även möjlighet att boka in tider för att 

träffa mig och Ellie enskilt. 

 

Vid eventuella frågor tveka inte om att höra av er till mig på nedanstående adress och 

telefonnummer där jag även bifogar min handledares kontaktuppgifter. 

 

Student: Pernilla Petersson Handledare: Ingeborg Moqvist-Lindberg 

Österleden 52 G  Univ.lekt. 

352 42 Växjö  Institutionen för utbildningsvetenskap 

070-289 88 66  Linnéuniversitetet 

peterssonpernilla@hotmail.com 0470-70 89 58 

070-333 12 59 

ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se 

mailto:peterssonpernilla@hotmail.com
mailto:ingeborg.moqvist-lindberg@lnu.se
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Vi ger härmed vårt medgivande att Vårt barn medverkar i undersökningen gällande läsning. 

vi är även informerade och medvetna om våra rättigheter att dra oss ur undersökningen när vi 

vill. 

 

 

 

 

______________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Namnteckning   Namnteckning 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Elevens namnteckning   Elevens namnförtydligande 

 

 


