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Tillfälligt avbrott 

Om en skolhund som specialpedagogiskt verktyg  

Ann Palmqvist och Anna Åsén 

Sammanfattning 

Användandet av specialutbildade hundar som ett pedagogiskt verktyg i skolan blir allt vanligare i 

Sverige. Föreliggande studie syftar till att få en förståelse för vad det kan innebära för elever att ha 

tillgång till en skolhund i skolan. Studien kommer svara på vilken betydelse lärare och elever upplever 

att närvaron av en skolhund har i provsituationer, vilken betydelse en skolhund kan ha för elevers 

skolmotivation och inställning till läsande, samt hur lärarna ser på skolhunden som pedagogiskt 

verktyg. I studien har en etnografisk forskningsansats tillämpats. Datainsamlandet har gjorts genom 

observationer, fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer och tolkats utifrån en etnografisk analys. 

De teoretiska perspektiv som har använts för att analysera det insamlade materialet är Antonovskys 

KASAM-teori, det specialpedagogiska relationella perspektivet och Bakhtins karnevalteori. Resultaten 

visar att samtliga informanter har en positiv inställning till skolhunden och att de upplever att hunden 

har en avslappnande och avstressande effekt i provsituationer. Skolhunden har även bidragit till en 

ökad skolmotivation och en positiv inställning till läsande. Vidare framkommer att pedagogerna i 

studien har ett specialpedagogiskt relationellt förhållningssätt och anpassar miljön efter elevernas 

förutsättningar. En annan förklaring till de positiva effekter som uppges i studien kan vara att 

införandet av skolhunden innebär ett unikt avbrott från det vardagliga och förväntade i skolan. 
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Förord 

Stort tack till våra informanter som har gjort denna studie möjlig. Vi hade aldrig kunnat drömma om 

att träffa så härligt inspirerande pedagoger och entusiastiska elever. Ni har gjort en lång och intensiv 

termin mödan värd!   

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Helen Knutes Nykvist, vars kunnighet och tydliga 

återkoppling har varit ovärderlig och utmanat våra tankegångar.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka jordgubbar, dadlar och kaffe som varit trogna följeslagare under hela 

resan. 

 

Ann Palmqvist och Anna Åsén 

 

Stockholm 23 Maj 2016 
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Inledning 

I kölvattnet av svenska elevers alarmerande PISA-resultat, som visar att var femte elev inte når upp till 

den nivå som Skolverket definierar som tillräcklig för att tillgodogöra sig kunskaper i teoretiska 

ämnen (Skolverket, 2011), ökar också behovet av att hitta fungerande och lättillgängliga pedagogiska 

metoder för att öka elevers läs- och skrivförmåga. Som speciallärare med inriktning språk, läs- och 

skrivutveckling sitter vi ofta med elever och tragglar avkodning och läsförståelse på olika sätt. Många 

gånger har eleverna, redan när vi kommer in i bilden tappat både motivation till sitt lärande och 

utvecklat ett dåligt självförtroende. Eftersom det kan vara svårt för oss att få eleverna att återfå sin 

motivation ville vi undersöka en ny metod eller ett arbetssätt som skulle kunna väcka elevernas 

intresse för skolarbetet och förbättra självförtroendet. Efter att vi på flera håll kommit i kontakt med 

fenomenet skolhund, vilket innebär att specialutbildade hundar används som ett pedagogiskt verktyg i 

skolan, väcktes vårt intresse att få veta mer. De berättelser vid tog del av sa att skolhunden fungerade 

som motivationshöjare, kunde bidra till att eleverna fick ett ökat självförtroende och blev lugnare i 

stressade situationer. Viktiga faktorer i vår specialpedagogiska praktik. Vid en inledande granskning 

av vad forskningen säger om fenomenet fann vi att det saknas forskning om användandet av 

skolhundar i Sverige och att användning av hundar i undervisningen än så länge är relativt okänt. 

Detta gjorde oss än mer nyfikna. I en kanadensisk avhandling om läshundars inverkan på elevers 

läsutveckling beskrivs de djurassisterande läsprogrammen som “a quite underground movement”, 

vilken breder ut sig i en ökande takt runt om i världen (Friesen, 2012. s. 1). Trots att det saknas 

forskning i Sverige visade det sig dock snart att användandet av hundar som ett specialpedagogiskt 

verktyg är på frammarsch även i Sverige och vid samma tidpunkt som denna studie genomförs 

befinner sig ett treårigt svenskt projekt om läshundar “Bokhunden och Astrid Lindgren” i sitt slutskede 

(Linnéuniversitet, 2016). I takt med att läsprogrammen blir vanligare finns det alltså skäl att fråga sig 

om det finns belägg för att använda sig av detta komplement till den traditionella läsundervisningen, 

och hur användandet av hundar i den svenska skolan faktiskt påverkar skolmiljön för de elever som 

har involverats i att arbeta med hundar i skolan.  

 

Flera studier belyser hur bandet mellan djur och barn kan påverka elevers attityder till skolan, som en 

konsekvens av djurets villkorslösa acceptans (Anderson & Olson, 2006). Studier har även visat att de 

djurassisterade läsprogrammen, tack vare att de bryter mot den konventionella undervisningen, kan 

innebära ett unikt stöd för elevers läsutveckling, stärka barnets känsla av trygghet samt minska barnets 

oro i stressade situationer (a.a.; Friesen, 2012).   

 

Lärares förhållningsätt inför nya möjligheter och infallsvinklar i undervisningen är avgörande för hur 

en elev lyckas i sin skolgång. Samtidigt kan läshundsprogrammen uppfattas som kontroversiella och 

därmed innebära en viss spänning mellan det traditionella stöd som elever vanligtvis får i skolan och 

möjligheterna som det nya arbetssättet kan innebära (Friesen, 2009, 2010; Jalongo, 2005).  
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Hösten innan denna studie påbörjades fick en av oss, genom en före detta arbetskollega, reda på att 

skolan där hon arbetade låg i startgroparna för ett projekt som involverade en skolhund. Vi fick i 

samband med detta en förfrågan om vi ville ta del av projektet. Projektet innebar en unik möjlighet för 

oss att följa två lärare, som med hunden som verktyg, själva utformade ett nytt sätt att arbeta. Lärarna 

på skolan beslutade att använda sig av skolhunden vid de nationella proven i årskurs 3 och 6, och vi 

såg möjligheten att ta reda på mer om elevernas upplevelse av att ha en skolhund i klassrummet. Vi 

var också nyfikna på hur lärarna såg på skolhunden som pedagogiskt verktyg. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning om miljöns betydelse för läsutvecklingen och hur viktig 

elevers motivation och självbild är för skolarbetet. Vi ger en kort historisk bakgrund om hundar inom 

vården och dess betydelse inom äldreomsorgen. Vi tar också upp hur hundar utbildas till läshundar 

inom skolans värld, läshundars betydelse för lärandet och dess frammarsch i Sverige. Vi tar också upp 

studier om hundars påverkan på elevers självförtroende samt hur de allt högre ställda kraven i skolan 

kan påverka elever i stressade provsituationer. 

 

Tidigare forskning 

 

Miljöns betydelse för läsutvecklingen 

Miljön har en stark påverkan på läs- och skrivinlärningen. Barn vars föräldrar läser mycket och barn 

som tidigt kommer i kontakt med böcker i sin vardag har en stor fördel i sin läs- och skrivutveckling. 

Får en elev dessutom bra undervisning, böcker att tillgå, läsa högt och lyssna när någon läser samt 

möjlighet att skriva i olika situationer underlättar det läsinlärningen avsevärt (Myrberg, 2007). 

Lärarens undervisning spelar också en stor roll för elevers läsförståelse. Undervisningen bör 

organiseras så att eleverna tränar ordavkodning, läshastighet och får flyt i sin läsning. Detta är 

avgörande för att de tankemässigt skall utmanas och utveckla en allt djupare läsförståelse.  Förmågan 

att identifiera ord, bokstavskännedom, fonologisk känslighet och kunskaper i grammatik samt ett 

välutvecklat ordförråd är också komponenter med stor betydelse för läsförståelsen (Perfetti, Landl & 

Oakhill, 2005; Bowey, 2005). Att känna till texters struktur, att kunna övervaka sin egen läsning och 

kunna korrigera den samt förmågan att göra inferenser är viktiga nyckelfaktorer. Användning av 

alfabetiska principer för att få flyt i läsningen, verbal kunskap och strategier som är specifika för 

förståelse av skrivet material samt läslust, där läsningen blir en belöning, är också viktiga aspekter för 

en god läsförmåga (Torgesen, 2006). Detta innebär återigen en utmaning för läraren eftersom det 

ställer krav på en organiserad och strukturerad undervisning som leder till att eleverna har möjlighet 

att utvecklas så långt som möjligt (Westlund, 2009).  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårigheter att tillägna sig undervisningen inom olika 

områden, vilket kan försvåra möjligheterna för eleverna att bevara en god självbild (Häggström, 

2010). Vanligt förekommande är att elever med läs- och skrivsvårigheter får stödundervisning av 

speciallärare i en exkluderande miljö. Detta kan innebära en stigmatisering av elevernas svårigheter 

och en ännu sämre självkänsla för eleven (Fischbein, 2009). I studier av Ellis, Small-McGinley och De 

Fabrizio (2001) har det dock visat sig att den individuella uppmärksamheten barnet får vid enskild 

undervisning har positiva effekter för barns sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling. 
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Läs- och skrivinlärning sett ur ett sociokulturellt perspektiv, innebär att läsning och skrivning är en 

naturlig förmåga som kan liknas med hur barn lär sig det talade språket (Berthén & Eriksson, 2006). 

Barnet lär sig skriftspråket i samspel med omgivningen genom att delta i kommunikativa aktiviteter. 

Istället för att kartlägga elevernas avkodningsförmåga vill läraren ringa in elevernas skriftspråkliga 

erfarenheter. Kunskap uppstår i det dagliga användandet och den specifika kontexten och kan därför 

inte läras genom traditionella läromedel. Förmågan att läsa och skriva kan variera beroende på 

situation och läraren kan därför endast bedöma en elevs läsförmåga om sammanhanget är det rätta 

(Berthén & Eriksson, 2006). Eftersom individen utvecklas genom sin omgivning måste lärandemiljön 

erbjuda en balans mellan det individuella och det sociala, mellan kommunikation, samspel och språk, 

vilket är mer än det som sker inom individen (Dysthe, 2003). Ett sätt att påverka både lärandemiljön 

och den sociala miljön som elever vistas i är att använda sig av djur som ett pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. 

 

Forskning om hundars betydelse för välbefinnande och lärande 

Djur har länge använts inom vård och äldreomsorg, men som nämnts ovan är fenomenet läshund eller 

skolhund än så länge relativt okänt i Sverige. I det här stycket kommer vi att återge en del av 

forskningen om hundars betydelse för människors välbefinnande och lärande, samt ge en bakgrund till 

några av de organisationer som utbildar läshundar och hundförare.  

 

Hundar i vård och äldreomsorg 

Redan från 1792 finns det dokumenterat att hundar användes i behandlingen av mentalsjuka patienter i 

England. Under andra världskriget fick användandet av hundar i sjukvården stort genomslag i 

behandlingen av skadade soldaters emotionella stress (Trivedi & Perl, 1995). Barnpsykologen Boris 

Levinson brukar kallas för pionjären inom djurassisterad terapi vid behandling av barn. Under 1960-

talet upptäckte Levinson av en slump att en av hans tysta och tillbakadragna patienter plötsligt började 

kommunicera i närhet av en hund. Detta ledde till ett genombrott i barnets terapi och innebar ett 

fortsatt användande av hundar i Levinsons terapeutiska behandlingar (a.a.).  

 

Omfattande forskning har studerat den djurassisterade terapin inom äldreomsorgen. Forskningen har 

bland annat visat att äldre patienter kan promenera längre sträckor i sällskap av en hund (Velde, 

Cipriani & Fisher, 2005), att hundar på äldreboenden bidrar till ökad interaktion mellan patienter och 

personal, att patienter upplever mer glädje och trevnad tillsammans med hundar samt att känslan av 

ensamhet och depression minskar (Kawamura, Niiyama, & Niiyama, 2007).  

  

Hundar i skolan 

Under det senaste decenniet har hundar kommit att användas allt mer som ett pedagogiskt redskap i 

skolor och på bibliotek runt om i världen. Den största organisationen som idag utbildar hundförare och 

skolhundar heter Intermountain Therapy Animals Association (ITA) och grundades i den amerikanska 

delstaten Utah 1999. ITA har hittills utbildat mer än 3000 hundar och hundförare till s k läshundsteam 

i programmet R.E.A.D. (Reading Education Assistance Dogs). Varje år utbildas dessutom hundratals 

nya lästeam runt om i världen, vilka vanligtvis arbetar ideellt i skolor och på bibliotek (Intermountain 
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Therapy Animals, 2016). Trots att ITA bedriver en del egna studier om hur barns läsande påverkas av 

läshundsprogrammen, saknas det dock fortfarande mer omfattande studier om läshundars inverkan på 

barns läsning (Friesen, 2012).  

 

Även i Sverige växer intresset för läshundar och sedan 2013 pågår det läsfrämjande projektet 

“Bokhunden och Astrid Lindgren”. Genom att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg i en 

kravlös och icke-dömande kontext syftar projektet till att sammanföra barn med litteratur, väcka 

läslust och minska stress hos barn. I Bokhundensprojektet ingår i dagsläget 19 färdigutbildade 

läshundsteam, utspridda i 13 svenska kommuner. Rapporten från projektet är i dagsläget ännu inte 

utgiven, men några av de lärare och bibliotekarier som har deltagit i projektet uppger att de har kunnat 

se samband mellan barnens läsande för hundar och en ökad motivation hos barnen till att läsa. De har 

även sett en ökad koncentrationsförmåga hos barnen och en ökad förmåga hos barnen att reflektera 

högt kring litteratur (Linnéuniversitetet, 2016). Projektet avslutades i april 2016. 

 

Med bakgrund av ITAs brist på omfattande forskning har Friesen (2012) genomfört en kanadensisk 

forskningsstudie i syfte att undersöka läshundsprogrammens betydelse för elever och elevers upplever 

av programmen. Resultat visade att de djurassisterade läsprogrammen hade positiva effekter på barns 

sociala, emotionella och akademiska utveckling i skolan. Friesen kunde dessutom konstatera positiva 

utfall inom fyra olika områden: eleverna deltog med stor entusiasm i läshundsprogrammen, eleverna 

såg lässtunderna som positiva avbrott från den ordinarie undervisningen, lässtunderna innebar lekfulla 

och fantasifulla lässtunder i grupp och relationerna bland gruppmedlemmarna påverkades under 

lässtunderna. I Friesens studie har Bakhtins karnevalteori använts för att förklara en del av resultaten. 

En teoretisk utgångspunkt som även har haft betydelse i föreliggande studie. 

 

Hundars betydelse för människors välbefinnande  

Under det senaste decenniet har det blivit mer allmänt accepterat att djurassisterad terapi kan ha 

positiva effekter på människors välbefinnande (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012). 

Forskning om hormonet oxytocin har haft stor betydelse för att förstå de bakomliggande positiva 

effekterna som uppstår i relationen mellan människa och djur. Vid fysisk kontakt mellan människa och 

djur frisätts oxytocin i hjärnan, vilket kan leda till lägre stressnivåer och en ökad social interaktion 

mellan människor (Manimalis, 2009). I flera schweiziska studier (Beetz, Kotrschal, Turner, Hediger, 

Uvnäs-Moberg & Julius, 2011; Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012) har forskare 

undersökt hur elevers kortisolnivåer påverkas när hundar är närvarande i stressande situationer. 

Studierna har visat att elever som får genomföra muntliga presentationer i närvaro av en hund har 

lägre nivåer av kortisol i saliven än elever i kontrollgrupper. Stressnivåerna har även visat sig bli lägre 

ju längre tid eleverna får vara tillsammans med hunden innan genomförandet av uppgiften (Beetz et 

al., 2011). 

 

I en enkätundersökning med 428 lärare undersöktes lärares upplevelser av hur interaktion mellan djur 

och elever påverkade elevernas lärande (Rud & Beck, 2000). Lärarna i studien uppgav att djuren hade 

en positiv inverkan på elevernas kreativa lärande, att djuren spred glädje och bidrog till ett ökat 

psykiskt välbefinnande för eleverna. Detta trots att djuren inte medvetet användes som ett avstressande 
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verktyg av lärarna. I en annan studie (Zasloff, Hart & DeArmond, 1999) fick 37 lärare delta i ett 

projekt som involverade djur i undervisningen. Resultatet visade att lärarna ansåg att djuren påverkade 

undervisningen positivt och att djuren var effektiva att använda för att lära ut humanitära värden och 

attityder. Lärarna ansåg även att djuren hade en stor betydelse för att motivera unga elever med 

inlärningssvårigheter.  

 

Hundars betydelse för barns lärande 

Det finns idag endast begränsat med forskning som behandlar djurens positiva effekter på barns 

lärande. Beetz et. al. (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012) betonar dock att det finns 

indirekta bevis för att djur kan påverka förutsättningarna för barns lärande. I en serie studier har Gee, 

Harris och Johnson (2007) studerat hur närvaron av en hund påverkar barns utförande av en rad olika 

uppgifter. Det visade sig att barnen kunde utföra motoriskt krävande uppgifter snabbare, men med 

samma noggrannhet, i närvaron av en hund. Enligt forskarna kan en förklaring till detta vara att 

hunden fungerar som en effektiv drivkraft och att närvaro av hunden innebär en ökad avkoppling och 

en minskad stress vid utförandet av uppgiften, vilket kan förbättra barnens prestationer (a.a.). I en 

annan studie har det visat sig att barn i förskolan kan ta till sig instruktioner bättre i närvaro av en 

hund. Barnen i studien behövde färre uppmaningar vid genomförandet av en minnesuppgift när 

hunden var närvarande, vilket indikerar en ökad koncentration (Gee, Sherlock, Bennett & Harris, 

2009). Andra forskare menar dock att de förbättrade resultaten kan förklaras av att barnen var mer 

uppmärksamma på läraren när hunden var i klassrummet (Kotrschal och Ortbauer, 2003). Beetz et.al 

(2012) konstaterar att det för närvarande inte finns några direkta bevis för att djur kan främja barns 

lärande men att närvaron av en hund i utbildningsmiljöer förefaller ha en positiv effekt på 

koncentration, uppmärksamhet och motivation. Det minskar även stressnivåer, vilket påverkar barns 

inlärning och prestation. Närvaron av en hund bidrar också till att skapa en trevlig social atmosfär 

vilket är en betydelsefull komponent för att de exekutiva funktionerna ska fungera optimalt (Diamond 

& Lee, 2011). De exekutiva funktionerna kontrollerar flera av de kognitiva processer som betydelse 

för människors lärande, så som förmågan att planerera, fokusera och motivera sig till handlingar. 

 

De effekter som det idag finns starkast vetenskapliga belägg för gällande interaktion mellan människa 

och djur är att människor blir mer socialt uppmärksamma, att blodtryck och kortisolnivåer hos 

människor sänks och att upplevelsen av rädsla och ångest minskar hos människor i närvaro av djur. 

Något svagare belägg finns för att aktiveringen av oxotycin, som närvaron av en hund medför, medför 

att människors aggressioner minskar medan empati och inlärningsförmåga hos vuxna ökar (Beetz, 

Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012). Däremot finns det ännu begränsat med forskning som 

behandlar djurens positiva effekter på barns lärande. 

 

Elevers inre och yttre motivation 

Det finns två delar av motivation enligt Lundgren och Lökholm (2006), den inre och den yttre 

motivationen. Den inre motivationen, som kommer inifrån individen, får sin kraft av det vi tycker om 

att göra. En bra lärare skall kunna göra sina lektioner så pass intressanta och spännande för eleverna 

att deras inre motivation stimuleras och den yttre motivation inte behövs (Brophy 1997). Samtidigt 

behöver eleverna själva skapa en vilja till utveckling för att nå framgångar i skolan (Westlund, 2009). 
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Vid läsutveckling är den inre motivationen mycket viktigt. Har eleven en inre motivation till läsning, 

innebär det att eleven väljer att läsa för att han eller hon vill det. Inte för att få någon yttre belöning, 

utan för att få en inre tillfredsställelse. Detta i sin tur leder till en bättre självbild och en tro på sig 

själv. Läsningen blir en härlig upplevelse och inte en ansträngande sysselsättning (Afflerbach, 2007; 

Guthrie et al, 2013; Taube 1987).   

 

Den yttre motivationen är en påverkan utifrån, att någon vill påverka oss att tycka eller tänka i en 

speciell riktning. En elev som inte finner intresse i undervisningen och således inte hittat sin inre 

motivation behöver ofta en yttre påverkan för att få skolarbetet utfört. Detta kan ske bland annat 

genom lärarens goda råd, beröm eller belöningssystem (Lundgren & Lökholm, 2006). 

 

Elevers läsmotivation och självbild 

När barn börjar i skolan är självbilden redan etablerad. Den är dock påverkningsbar av för barnet 

betydelsefulla personer. Attityder och förväntningar kan därför påverka barnet i både positiv och 

negativ riktning. Av den anledningen är det viktigt att aktivt arbeta för att eleverna bevarar sin 

självbild och att elever som inte identifierar sig som starka läsare kontinuerligt får uppleva framgång 

och på sikt kan utveckla en positiv självbild. Elever med läs- och skrivsvårigheter som har hamnat i en 

negativ cirkel behöver hjälp med att komma ur den. Förutom goda kunskaper om läs- och 

skrivinlärning behöver lärare ha kännedom om hur bristande läs- och skrivförmåga, självbild och 

motivation samspelar. Eleverna måste känna att både lärare och föräldrar tror på deras förmåga att lära 

sig och hjälper dem att hitta glädjen i att läsa. Endast då kommer eleverna vara motiverade att fortsätta 

läsa (Taube, 2009).  

 

Elever som har svårigheter att lära sig saker i samma takt som sina klasskamrater har visat sig ha ett 

sämre självförtroende och en negativ självbild (Westling Allodi, 2002). Inställning och motivation till 

läsning påverkar till stor del hur elever lyckas i sin läsutveckling och spelar en allt större roll ju högre 

upp i åldrarna eleverna kommer. Motivationen att läsa hos elever som har lässvårigheter har också 

visat sig sjunka med stigande ålder (Lepola, Salonen & Vauras, 2000). Det innebär att skillnaderna 

mellan elever som har lätt respektive svårt för att läsa ökar ju äldre eleverna blir. Därför är det viktigt 

att lärare strävar efter en klassrumsmiljö där eleverna känner att olikheter och eventuella svårigheter 

accepteras och har som utgångspunkt att alla kan lära sig att läsa och skriva, även om det tar olika lång 

tid. 

 

I den internationella läsundersökningen PIRLS (Skolverket, 2011) framkommer en tydlig koppling 

mellan svenska elevers motivation till läsande och hur väl de presterar i undersökningen. Elever som 

har en positiv inställning, presterar bättre på prov än elever som är negativt inställda. Vid den senaste 

undersökningen framkom även att svenska elevers positiva inställning till läsande har minskat med tio 

procent sedan 2001, vilket visar på att läsmotivation är särskilt viktig att uppmärksamma i svensk 

skola. En strategi att använda sig av är motivationshöjande samtal i skolan. Det innebär att lärarens 

förhållningssätt gentemot eleven i samtalet, har en karaktär av samarbete och stöttande av elevens 

tanke och vilja. Samtalet leder eleven i rätt riktning utan att denne känner sig styrd av ett auktoritärt 
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förhållningssätt. För att motivationshöjande samtal skall ge ett positivt utslag krävs dock att eleven har 

en vilja att förändra sitt beteende eller sin situation (Lundgren & Lökholm, 2006). 

 

Självvärdering påverkas av hur högt vi sätter våra mål och vilken grad av framgång vi upplever. Höga 

ambitioner och svaga resultat påverkar vår självvärdering mer än låga ambitioner och svaga resultat. 

För elever som upplever misslyckanden gång på gång är risken stor att de slutar försöka. De områden 

som ofta leder till misslyckanden blir mindre viktiga och undviks i den grad det är möjligt, samtidigt 

som motivationen ökar till det som ger positiva resultat. Elever som upplever svårigheter i sin läsning 

och som har tappat tilltron till den egna förmågan kommer också ha svårare att möta och hantera 

motgångar än elever med god läsförmåga (Taube, 2009). 

 

Hundar och elevers självförtroende 

I djurassisterade läsprogram har flera faktorer kopplade till en positiv utveckling av elevers självkänsla 

kunnat påvisas. Elever som inför ett läshundsprogram kände en osäkerhet med hundar i och/eller med 

sin läsning har visat sig uppleva ett förbättrat självförtroende efter att ha deltagit i programmet. Några 

av eleverna kände sig även speciellt utvalda och privilegierade över att få vara med vid lässtunderna 

med läshunden. För elever som kämpade med sin läsning eller som uppfattade sig själva som utanför 

klassens sociala grupperingar fungerande hunden som en länk till klasskamraterna och något som 

eleverna hade gemensamt. Hundens tålamod och villkorslösa acceptans stärkte även de elever som 

hade dåligt självförtroende socialt. Genom att klasskamraterna kunde klappa och mysa med hunden 

tillsammans bidrog programmet till att stärka elevernas känsla av trygghet och kompenserade för 

elevernas känsla av utanförskap. Hunden upplevdes även som ett stöd för elever som upplevde ångest i 

samband med sitt skrivande (Friesen, 2012). 

 

Prov och stress 

Eftersom skolan idag ställs inför högre krav på att alla elever skall avsluta grundskolan med godkända 

betyg ökar också kraven på att elevernas kunskapsnivåer säkerhetsställs. Detta leder ofta till att 

provmängden i skolan ökar och att provtillfällena kommer tätt inpå varandra (Whitaker, Lowe & Lee, 

2007; McDonald, 2001). Elever, framför allt flickor som redan bär på oro och stress inför 

provtillfällen, drabbas ofta hårt av provsituationerna. Oron och ångesten kan visa sig på många olika 

sätt, bland annat genom huvudvärk, magont och trötthet samt en oförmåga att tänka eller minnas 

(Wolauz, 2013). Svårigheter att läsa och att inte förstå enkla meningar kan också förekomma, trots att 

detta under normala omständigheter inte är svårt. Detta leder till negativa konsekvenser för 

provresultaten och eleverna blir felaktigt bedömda eftersom de presterar sämre än i en vanlig 

undervisningssituation (Whitaker, Lowe & Lee, 2007; McDonald, 2010).  

 

Elever med inlärningssvårigheter eller elever som inte orkar arbeta i samma takt som sina kamrater 

känner många gånger större oro eller ångest inför och under en provsituation. Ofta påverkas deras 

provresultat negativt eftersom rädslan att misslyckas tar upp ett så stort fokus att eleven förlorar 

kontrollen över det hon eller han lärt sig (Bryan, Sonnefeld & Grabowski, 1983). Många elever som är 

pressade av olika anledningar bär idag på kronisk stress (Wolauz, 2013). Ett sätt att minska oro och 
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ångest kan vara att ha en hund närvarande i klassrummet. Forskning pekar på att en hund kan ha en 

dämpande effekt på oro och ångest och minska den stress elever utsätts för i olika situationer (Friesen, 

2012). 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående forskning konstatera att lärandemiljön och lärarens 

förmåga att organisera sin undervisning har stor betydelse för elevers läs- och skrivinlärning och 

påverkar elevers förutsättningar att bevara en god självbild. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande varierar elevernas förmågor beroende på den miljö och kontext som eleven befinner sig och 

förmågorna bör därför endast bedömas om sammanhanget är det rätta. Hur väl svenska elever presterar 

i läsundersökningar har en stark koppling till elevernas läsmotivation. Svenska elevers positiva 

inställning till läsning har även visat sig minska markant de senaste åren. För att förändra 

lärandemiljön och förbättra elevers läsförmåga och skolmotivation blir skolhunden ett allt vanligare 

fenomen i svenska skolor. I dagsläget finns inte några direkta bevis för att djur kan främja barns 

lärande. Däremot förefaller närvaron av en hund i utbildningsmiljöer ha en positiv effekt på 

stressnivåer, koncentration, uppmärksamhet och motivation, vilket påverkar förutsättningarna för 

barns lärande. Ett sätt att minska oro och ångest, som ofta kan uppstå vid provsituationer och påverka 

provresultat negativt är att ha en hund närvarande i klassrummet. Forskning pekar på att en hund kan 

ha en dämpande effekt på oro och ångest och minska den stress som elever utsätts för i olika 

situationer. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I den här delen redogörs för studiens teoretiska ramverk. Då vi under genomförandets gång tidigt 

kunde urskilja att tre viktiga resultat var motivationsaspekten, det pedagogiska förhållningssättet och 

att hundar var något nytt och banbrytande sökte vi efter teorier som överensstämde med detta. De 

teoretiska perspektiv som vi har som utgångspunkt för tolkandet av studiens resultat är KASAM, det 

specialpedagogiska relationella perspektivet och Bakhtins karnevalteori. 

 

Känsla av sammanhang - KASAM  

Känsla av sammanhang, KASAM, är ett begrepp som har tagits fram av den medicinske sociologen 

Aaron Antonovsky i syfte att kunna förklara orsaker till människors psykiska hälsa (Antonovsky, 

1987). Enligt Antonovsky kan hälsa inte främjas genom att man undviker påfrestningar, istället måste 

människor lära sig att hantera med- och motgångar. För att klara det bör tillvaron vara 

“sammanhängande”, vilket uppnås om den är begriplig, hanterbar och meningsfull. Begriplighet 

handlar om att kunna förutsäga vad som kommer hända i omgivningen och att ha förmågan att kunna 

förklara det oförutsägbara. Människor som lyckas göra oväntade händelser i livet begripliga och som 

lyckas förklara de överraskningar som inträffar har större möjlighet att hålla sig friska. Hanterbarhet 

innebär att människan har de resurser som krävs vid motgångar och klarar av att inte se sig själv som 

ett offer för omständigheterna. Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer 

motståndskraftiga mot psykisk ohälsa. Med meningsfullhet menas att de problem som människor ställs 

inför upplevs som värda att investera sin energi i och att utmaningarna ses som något som motiverar 
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och inte som en börda. För att förebygga ohälsa hos elever är det utifrån Antonovskys KASAM-

perspektiv (a.a.) viktigt att de uppgifter och utmaningar som elever ställs inför är: 

- Begripliga, strukturerade och förutsägbara (eleven förstår) 

- Hanterbara, eleverna har de resurser som krävs (eleven kan) 

- Meningsfulla, eleverna känner att uppgifterna är värda att engagera sig i (eleven vill) 

I denna studie relateras främst till de två sistnämnda delarna av KASAM-begreppet, d v s att 

skolsituationen upplevs som hanterbar och meningsfull.  

 

Det specialpedagogiska relationella perspektivet 

Specialpedagogisk forskning brukar delas in i två grundläggande perspektiv; det kategoriska och det 

relationella perspektivet. Med ett kategoriskt perspektiv placeras elevers problem på individen själv 

och konstateras som medfödda egenskaper eller brister (Emanuelsson, 2003). Vilken 

undervisningsform som är rätt för individen utgår oftast från en diagnosticering. Konsekvensen av ett 

kategoriskt specialpedagogiskt perspektiv blir oftast exkluderande individanpassade insatser som 

ansvaras för av en speciallärare med expertkunskaper inom området (Nilholm, 2005). I takt med ett 

ökat samhällsvetenskapligt intresse för specialpedagogiken har det relationella perspektivet vuxit fram 

som en kontrast till det kategoriska synsättet. Med ett relationellt perspektiv flyttas fokus bort från 

individens beteenden och problem till att man mer ser på svårigheterna utifrån ett socialt och 

miljörelaterat perspektiv (Emanuelsson, 2003). De specialpedagogiska insatserna fokuserar därför mer 

på att förändra undervisningsmiljön och undervisningssituationerna istället för att åtgärda brister hos 

den enskilda individen (Nilholm, 2005).  

 

I praktiken är det inte omöjligt att tänka sig att de flesta inom den specialpedagogiska praktiken 

befinner sig någonstans mellan de två perspektiven. Ainscow (1998) benämner detta som ett 

interaktivt perspektiv och innebär att en elevs problematik förklaras både som brister hos individen 

och den pedagogiska omgivningen och miljön. 

 

Bakhtins karnevalteori 

Bakhtins tolkning av karnevalens betydelse för människor under medeltiden och renässansen utgör en 

av teorierna som används i studiens analys. Bakhtin såg karnevalen som en okonventionell 

festtillställning som spelade en betydande roll för människornas sociala sammanhang. Karnevalen var 

enligt Bakhtin något mer än en enkel och trivial social aktivitet. Istället fungerade den som en 

drivkraft för att förändra samhället och var en nödvändig källa till förnyelse för människor som levde i 

ett hierarkiskt begränsande samhälle. Karnevalen kännetecknades av frihet, jämlikhet och möjligheter 

(Bakhtin, 1984). 

 

I föreliggande studie används delar av Friesens (2012) tolkning av Bakhtins karnevalteori. Friesen 

använder karnevalbegreppet för att beskriva ett tillfälligt avbrott från det vardagliga och 

konventionella sättet att handla, samt som en möjlighet att bryta mot invanda sociala strukturer genom 

lekfulla former i en miljö där alla elever är jämlika. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad det kan innebära för elever och pedagoger att ha 

tillgång till en skolhund i skolan.  

 

De frågor som studien avser att svara på är: 

 Vilken betydelse upplever lärare och elever att närvaron av en skolhund har i provsituationer? 

 Vilken betydelse kan en skolhund ha för elevers skolmotivation och inställning till läsande? 

 Hur ser lärarna på skolhunden som pedagogiskt verktyg? 
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Metod 

Nedanstående avsnitt behandlar vårt val av forskningsansats, information om skolan där studien är 

genomförd och de deltagare som varit med och gjort vår studie möjlig. Dessutom beskrivs 

tillvägagångssätt samt insamlande och bearbetning av vårt material. Vi belyser också den etnografiska 

analysen, forskningsetiska principer, etiska dilemman samt trovärdigheten i vår studie. 

 

Val av forskningsansats 

Då syftet med denna studie är att förmedla deltagarnas upplevelser av fenomenet skolhund och då vi 

söker en förståelse för vad som händer i praktiken när hunden blir en del av skolans verksamhet 

lämpar sig den etnografiska forskningsansatsen. En etnografisk ansats innebär att forskaren försöker 

att förstå människors tankar och uppfattningar av ett fenomen i personernas omvärld (Fejes & 

Thornberg, 2012). Genom att samla in en bred mängd data, så som observationer, intervjuer, 

fältanteckningar och dokument, ville vi få en förståelse för det som sker i samspelet mellan elever och 

hund. Den etnografiska forskaren strävar efter att fånga människors uppfattningar och erfarenheter 

genom att observera deras handlingar och ta del av deras berättelser och aktiviteter och försöker 

därefter se bakom det som sker (Kullberg, 2014).  

 

Den etnografiska studien är explorativ, induktiv och kontextuell och varje del utgör tillsammans en 

helhet (Kullberg, 2014). I en etnografisk studie kan de frågeställningar som forskaren utgår från 

inledningsvis komma att ändras under studiens gång och i den fortlöpande analysen. I denna studie har 

utgångspunkten varit att studera fenomenet skolhund och frågeställningarna har korrigerats 

fortlöpande under datainsamlandets gång. Då vi som forskare tagit del av studier om skolhundars 

inverkan på elevers skolgång inför studien och därmed varit påverkade av tidigare forskning om det 

fenomen som vi har studerat får studien anses ha en abduktiv ansats. I en abduktiv studie kan 

forskarens metod liknas vid ett detektivarbete, där induktion och deduktion växelverkar genom ett 

ständigt resonerande och där allmänna principer prövas mot enskilda fall i en kreativ process (Fejes & 

Thornberg, 2012). 

 

Studiens deltagare 

Skolan där vi valt att genomföra vår studie är en skola som vi inte hade kännedom om sedan tidigare. 

Som inledningsvis nämnts har studien utformats efter att en före detta kollega till en av oss frågade om 

vi ville vara del av skolans projekt med läshundar. Initialt hade vi möjlighet att välja mellan två olika 

projekt med skolhundar, på två närliggande skolor. Vi valde emellertid den ena av skolorna eftersom 

hundföraren även arbetade som specialpedagog och hade en färdig ram för sitt projekt. 
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Skolan  

Skolan, som ligger i en förort utanför Stockholm, är en enparallellig F-6 skola från 1944 med totalt ca 

170 elever.  Vid tidpunkten för vårt första möte hade skolan påbörjat ett arbete med en skolhund i 

stressförebyggande syfte i samband med de muntliga nationella proven i åk 6. Vid vårt andra möte 

hade skolans ledning tagit ett beslut om att även erbjuda elever i åk 3 att ha skolhunden närvarande 

under vårterminens nationella prov. 

 

Deltagare 

Skolhunden som är föremål för vår studie kommer nedan att kallas för Freja. Hundföraren i studien, 

som även arbetar som specialpedagog i samtliga klasser i skolan, kommer att kallas för Pia. 

Klassläraren, som vi här har döpt till Bodil, är mentor för årskurs 6. Eftersom Bodil kommer att ta 

över klassen i årskurs 3 till hösten, beslutades skolans ledning att Bodil och Pia tillsammans skulle 

genomföra de nationella proven även med eleverna i årskurs 3. Deltagarna i årskurs 6 bestod av 12 

elever, som både observerades och intervjuades. I årskurs 3 deltog totalt 26 elever vid observationerna 

och 16 elever vid intervjuerna. Det andra intervjutillfället i årskurs 3 ägde rum dag före en helgdag, 

vilket medförde att 10 elever slutade tidigare och därför inte kunde närvara vid intervjutillfället.  

 

Utöver projektet med de nationella proven arbetade Pia och Freja vid detta tillfälle även enskilt med en 

elev en dag/vecka. Denna elev har vi i vår studie kallat för Kim. Kim beskrivs av Pia som en elev med 

stora koncentrationssvårigheter, bristande skolmotivation och med en mycket hög skolfrånvaro. Syftet 

med det enskilda arbetet med Kim var enligt Pia att få Kim att bli mer motiverad till att komma till 

skolan, att kunna genomföra mer skolarbete samt att öka Kims läsmotivation. 

 

Genomförande 

Vi startade vår studie med ett inledande möte med två hundförare vilka arbetade på två olika, 

närliggande skolor belägna i en förort till Stockholm. Efter att hundförarna hade berättat om deras 

arbete på respektive skola togs beslutet att följa ett pågående projekt på den ena skolan.  

 

Vid ett andra möte med hundföraren Pia, berättade hon om att skolan hade påbörjat projektet med 

skolhunden Freja i samband med höstterminens nationella prov i åk 6. Det föll sig därmed naturligt för 

oss att inleda vårt datainsamlande med att intervjua eleverna i denna klass. Inför genomförandet av 

studien distribuerades ett informationsbrev och medgivandeblanketter (Bilaga 1 & 2) till eleverna via 

klassläraren Bodil.  

 

Nedan redovisas hur genomförandet av denna studie utförts i tre steg såsom intervjuer, observationer 

och bearbetning av insamlat material.  

 



15 

 

Intervjuer 

I studien har dels enskilda intervjuer med Kim, Pia och Bodil genomförts och dels 

fokusgruppsintervjuer med elever i årskurs 3 och 6. Fokusgruppsintervjuer syftar både till att få syn på 

informanternas olika uppfattningar och erfarenheter inom ett visst område och till att initiera sociala 

lärprocesser hos deltagarna (Wibeck, 2010). Fokusgruppsintervjuer öppnar även upp för 

kommunikation och gör det på så sätt lättare att undersöka informanternas gemensamma erfarenheter 

av ett visst fenomen (Kvale & Brinkman, 2014). De intervjuer som har genomförts har växlat mellan 

att vara informella samtal med lärarna, enskilda formella intervjuer med både lärare och elev samt 

fokusgruppsintervjuer i små grupper. Den informella intervjun, samtalet, är enligt Kullberg (2014) den 

vanligaste intervjuformen inom etnografisk forskning, medan den formella intervjun eller 

djupintervjun, som den också kallas, är av största vikt och blev en fortsättning på den informella 

intervjun.  I etnografin används den informella och formella intervjun integrerat beroende på kontext 

och påverkas av vilken riktning studien tar (Kullberg, 2014). 

 

Inför det första besöket på skolan och genomförandet av de första fokusgruppsintervjuerna 

sammanställdes både en strukturerad intervjuguide (Bilaga 4) och en tematisk mall med frågeområden 

(Bilaga 3). I den tematiska intervjumallen fanns endast ett antal mindre frågor som skulle vägleda 

intervjuaren (Fejes & Thornberg, 2012). Den mer strukturerade intervjuguiden skulle endast fungera 

som reservplan vid eventuella problem. Klassläraren, Bodil, hade i förväg erbjudit sig att dela in 

eleverna i årskurs 6 i grupper. Av 17 elever i klassen hade 14 elever fått tillstånd att delta, en elev 

ångrade sig och en elev blev sjuk. Sammanlagt deltog 12 elever, vilka delades in i 3 fokusgrupper. I 

början av den första fokusgruppsintervjun intog en av oss rollen som moderator och förde 

diskussionen framåt inom de olika frågeområdena, medan den andre intog en observerande roll. Detta 

frångicks dock efterhand då vi upplevde att det kändes mer naturligt att båda deltog i samtalet. Det 

resulterade också i ett mer avslappnat och spontant samtalsklimat. 

 

Då platsen för intervjuerna inte gick att påverka i förväg försökte vi skapa en så avslappnad atmosfär 

som möjligt genom att berätta om syftet med studien. Vi underströk också vårt genuina intresse över 

att få ta del av deras berättelser. För att få eleverna att slappna av, skratta och känna att situationen var 

informell och trygg lektes inledningsvis även en lek. När intervjun inleddes kontrollerades det att alla 

samtyckte till en inspelning av samtalet. Eleverna påmindes om att de hade rätt att ångra sig om de 

inte ville vara med. Därefter spelades allas röster in och provlyssnades på så att eleverna inte skulle 

fundera över hur deras röster skulle låta på inspelningen. Vi poängterade att det inte fanns några rätta 

svar och att eleverna var i full rätt att tycka olika. 

 

Fokusgruppsintervjuerna tog mellan 25-35 min per intervju. Mellan den första och andra intervjun, då 

eleverna hade rast, uppstod ett oplanerat samtal med läraren Bodil. Bodil berättade då om arbetet med 

Freja och berörde i förväg de frågeområden som planerades ställas vid den kommande intervjun 

(Bilaga 5). Samtalet, som i tabellen (Bilaga 6) benämns som “intervju del 1”, spelades därför inte in, 

utan dokumenterades enbart i form av fältanteckningar. Efter avslutade elevintervjuer fortsatte 

intervjun med Bodil som planerat (“intervju del 2”) och spelades då in. I samband med våra 

observationer i årskurs 3 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer i grupper om fyra elever. På grund 

av tidsbrist kom dessa intervjuer att ta ca 10-15 min per intervju.  
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Initialt i studien gjordes bedömningen att en intervju med Kim kunde bli etisk problematisk då vi inte 

ville riskera att förstärka elevens känsla av att vara annorlunda. Efter att Pia några veckor in i vår 

studie hade avslutat sitt arbete med Kim visade det sig dock att Kim gärna ville bli intervjuad. För att 

situationen skulle bli så avslappnad som möjligt genomfördes intervjun med en av oss och blev mer 

som ett samtal. Vi utgick från de frågeområden fokusgrupperna diskuterat, men det visade sig vara 

svårt att intervjua Kim eftersom Kim inte var så villig att prata.   

 

Observationer 

Vid det informationsmöte som ägde rum en månad innan de nationella proven i årskurs 3 och som 

riktade sig till vårdandshavare i årskurs 3, hade vi möjlighet att delta. För att se hur Pia och Bodil 

presenterade det kommande projektet med Freja och för att kunna läsa av föräldrarnas reaktioner höll 

vi oss inledningsvis passiva. Lite senare under mötet fick vi möjlighet att informera vårdnadshavarna 

om syftet med vår och förmedla vår önskan om ett så stort deltagande som möjligt. Därefter delades 

informationsbrev och medgivandeblanketter ut. Redan efter avslutat möte hade 11 medgivanden från 

föräldrar lämnats in. Resterande blanketter samlades in av Pia under kommande vecka. Efter avslutat 

möte samtalade vi med lärarna om allas våra reflektioner kring mötet. Pia berättade om arbetet med 

Kim och överlämnade de utvärderingar som hade gjorts i samband med höstterminens nationella prov 

i åk 6, samt hennes egna utvärderingsanteckningar från arbetet med Kim. 

 

Samtliga observationer i studien har medvetet utförts med en av oss studenter i syfte att påverka elever 

och skolhund så lite som möjligt. Under de muntliga nationella proven i svenska för årskurs 3 

genomfördes två icke-deltagande observationer. Innan eleverna gick in i det klassrum där provet skulle 

genomföras uppmanade Pia eleverna att låtsas som att det inte satt en extraperson i klassrummet, 

eftersom det skulle kunna förvirra Freja. Eleverna var indelade i grupper om fyra och provet 

genomfördes i 6:ornas klassrum, då Freja endast tillåts vistas i den lokalen. Under provets 

genomförande agerade Bodil den instruerande läraren och Pia hade rollen som hundförare. Till 

skillnad från Bodil, hade Pia, i egenskap av specialpedagog, en relation till eleverna sedan tidigare. 

Under observationerna registrerades alla väsentliga skeenden och detaljer systematiskt med papper och 

penna. Inför den första observationen och mellan det första och andra observationstillfället uppstod 

informella samtal med Bodil och Pia. Dessa handlade om reflektioner från föregående provtillfälle, 

tankar inför kommande provsituation, samt iakttagelser från den genomförda observationen. 

 

Eleverna i årskurs 3 observerades därefter även följande vecka då två ytterligare delprov i svenska 

genomfördes. Vid dessa tillfällen genomförde halva klassen prov i sitt ordinarie klassrum med 

ordinarie klasslärare och halva klassen genomförde proven i 6:ornas klassrum tillsammans med Pia, 

Bodil och Freja. Endast den sistnämna gruppen observerades. Gruppen bestod av 13 elever, varav 

10elever satt utspridda vid olika bord och tre elever satt i klassrummets soffa. 

 

Bearbetning av insamlat material 

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till genomförandet. Intervjuerna delades upp mellan oss, 

men lyssnades på av båda och transkriberades på samma plats och vid samma tidpunkt. På så sätt hade 

vi möjlighet att stanna upp och reflektera tillsammans kring passager i intervjuerna som vi ansåg var 
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extra intressanta. Reflektionerna dokumenterades i texten som en kommentar. Transkriberingarna 

återgavs i en nära talspråksform, men omvandlades delvis till skriftspråk för att underlätta 

analysarbetet. Pauser skrevs ut, men vissa delar som inte var relevanta för vår studie utelämnades då 

eleverna bytte samtalsämne eller kom att samtala om andra elever. Vid transkriberingen utelämnades 

namnen på eleverna enligt konfidentialitetsprincipen. Iakttagelser vid observationerna antecknades för 

hand, men renskrevs därefter i löpande text.  

 

De utskriva intervjuerna, observationerna och fältanteckningarna lästes därefter igenom högt 

tillsammans och kategorier markerades i marginalen. Eftersom det i den etnografiska studien både 

förekommer en fortlöpande och en avslutande analys (Kullberg, 2014) hade några tankar om teoretiska 

perspektiv tagit form redan innan det att analysen gick in i en ett mer fördjupat och intensivt skede. 

Det kom följaktligen att påverka kategoriseringen. Kategorierna var dock inte förutbestämda utan 

utformades i dialog mellan studenterna under analysarbetets gång. 

 

Etnografisk analys 

Den etnografiska forskaren strävar efter att fånga människors uppfattningar och erfarenheter genom att 

observera deras handlingar, ta del av deras berättelser och aktiviteter och försöker därefter se bakom 

det som sker (Kullberg, 2014). Det finns många olika traditioner inom det etnografiska 

forskningsarbetet och därmed olika tillvägagångssätt i tolkningsarbetet (Fejes & Thornberg, 2012). 

Denna studie utgår ifrån Fangens (2005) tolkningsnivåer: tolkningar av första, andra och tredje 

graden. Tolkningar av första graden handlar om det som forskaren ser och hör ute på fältet. I denna 

studie innefattar en första gradens tolkning det som eleverna, hunden och lärarna gör och säger, hur 

undervisningen ser ut och vilka känslomässiga stämningar som förekommer. Tolkningar av andra 

graden innefattar de tolkningar forskaren gör och som sträcker sig bortom deltagarnas vardagliga sätt 

att se och tolka verksamheten. Här har forskaren möjlighet att använda sin frihet och kreativitet att se 

och tolka vardagliga händelser som ett uttryck för olika sociala, kulturella och pedagogiska problem 

(a.a.). Tolkningar av tredje graden syftar dels till att tolka och ifrågasätta deltagarnas egna tolkningar, 

men också att se dolda och bakomliggande mönster och agendor och att skapa en förståelse på ett 

djupare plan. Vanligtvis sker detta genom att forskaren använder sig av teoretiska perspektiv.  

 

Då samtliga dokument i studien hade analyserats framträdde 32 kategorier. Utifrån våra teoretiska 

perspektiv sorterades kategorierna upp i tre övergripande teman: Motivation och stressförebyggande 

aspekter, Pedagogiskt förhållningssätt och Avbrott från det förväntade. Utvalda delar av våra 

transkriberingar delades sedan upp i olika dokument i Google Drive, vilka namngavs efter respektive 

tema. Vissa kategorier återkom inte alls eller mycket sporadiskt i vårt datamaterial och var således inte 

relevanta för vår studie. 

 

Att använda sig av den tredje graden av tolkningar kan innebära en viss risk, då forskaren försöker 

pressa in sina data i en förutbestämd teoretisk modell. Det är därför inte alltid önskvärt att framtvinga 

tolkningar av tredje graden. Däremot kan det innebära en ökad kvalitet att diskutera de resultat som 

kommit fram genom första och andra gradens tolkningar i relation till en eller ett par befintliga teorier 

(Fejes & Thornberg, 2012). Vi har valt att använda oss av den tredje gradens tolkningar utifrån tre 
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olika teoretiska perspektiv: Antonovskys KASAM-teori (1987), det specialpedagogiska relationella 

perspektivet (Nilholm, 2005) och Bakhtins karnevalteori (1984). 

 

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskaprådets (2011) fyra huvudkrav har efterföljts; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationsbrev (Bilaga 1) om samtycke till medverkan i 

studien skickades till vårdnadshavarna för underskrift innan studien påbörjades. Eleverna tillfrågades 

sedan om de ville medverka i undersökningen. I informationsbrevet fanns upplysningar om 

undersökningens syfte och tillvägagångssätt, frivilligheten i deltagandet och rätten att avbryta sin 

medverkan innan och under pågående intervjuer samt om elevernas anonymitet. De informerades även 

om att insamlat material endast kommer att användas till forskning, inte kommer att användas av 

någon annan än oss studenter och att allt insamlat material hanteras varsamt och förvaras där 

obehöriga ej har tillgång.  

 

De observationer vi gjort har tolkats på bästa möjliga sätt och tydliga gränser har dragits. Kullberg 

(2014) poängterar vikten av tydlig gränsdragning för vad som skall registreras i en observation. 

 

Utöver mänsklig etik har etiska överväganden gällande hunden gjorts. Risken att hunden skulle 

uppleva stress under sin tid i klassrummet fanns och därför var det viktigt att eleverna fick lära sig när 

de kunde locka på hunden och när de skulle låta bli. I detta fall hade hunden ett hundben som hon 

gnagde på när hon ville vara ifred, vilket respekterades av eleverna. Eleverna fick inte vistas ensamma 

när de interagerade med hunden. För både hunden och elevernas säkerhet är det av största vikt att de 

inte lämnas ensamma vid några tillfällen (Friesen, 2012). 

 

Etiskt dilemma 

Under våra observationer, intervjuer och informella samtal med lärarna i studien framkom att det även 

fanns andra, mer kritiska röster till projektet på skolan. Detta väckte en nyfikenhet som innebar att vi i 

ett skede även planerade att utforska och spegla dessa kritiska röster i studien. I samband med en 

observation uppstod dock en situation mellan våra informanter och en av de andra lärarna på skolan, 

vilket fick oss att behöva ta ställning till huruvida vår studie skulle innefatta dessa kritiska röster eller 

ej. Vi har valt att lyfta in delar av episoden i resultatdelen, men att inte intervjua läraren.   

 

Ryan (2010) lyfter dilemmat kring konfidentialitet när flertalet studier utförs i forskarens närhet, vilket 

kan bli ett dilemma vad gäller anonymitet. Eftersom skolhundar är ett sällsynt fenomen behöver risken 

att skolan kan identifieras övervägas. I detta fall anser vi dock att det ur ett etiskt perspektiv inte 

behöver vara problematiskt för våra informanter.  

 

Ett annat dilemma som vi båda har uttryckt under studiens gång är hur vi som forskare ska förhålla oss 

till att inte motsvara våra informanters förväntningar på resultaten. Både lärare och elever har 
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entusiastiskt och prestigelös tillåtit oss att ta del av lektioner och svarat på frågor med stort intresse 

och värme. Det är möjligt att det för deltagarna i studien kan framstå som att vår uppmärksamhet har 

riktats för mycket åt detaljer och att vi har förstorat sådant deltagarna inte uppfattar som betydelsefullt. 

Genom att omorganisera materialet och sätta det i en kontext hoppas vi dock bidra till att skapa en 

utökad förståelse och en mer nyanserad bild av det som sker i klassrummet. Trots att våra analyser 

kanske kan upplevas som ryckta ur sin kontext, förminskade eller förstorade av studiens deltagare, kan 

det ofta vara detaljerna som tillsammans skapar ett tydligare mönster och större sammanhang 

(Bertoldsson, 2003).  

 

Trovärdighet 

Vår forskningsstudie är en kvalitativ studie vilken gagnas av att begreppen tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet används för att samtala om och redogöra för olika perspektiv av trovärdighet 

(Granheim & Lundman, 2004).  

 

Tillförlitlighet visar hur genomförande och metodval kan relatera till syftet i forskningsstudien. För att 

kunna påvisa en stor tillförlitlighet är det viktigt att reflektera över urvalet i forskningsstudien och de 

metoder som använts (a.a.). Den primära datainsamlingen utgjordes av fokusgruppsintervjuer där 

eleverna fick möjlighet att uttrycka sina åsikter om att ha en skolhund vid de nationella proven. I dessa 

gruppintervjuer diskuterades inte förutbestämda frågor, utan vi tillsammans, agerade moderator och 

utgick från frågeområden som ledde till diskussioner eleverna emellan. Det fanns dock en reservplan 

med ett frågebatteri om det skulle behövas. Denna metod passade väl vårt syfte, men behövde 

kompletteras med ytterligare metoder.  

 

Den andra metoden vi använde var observationer. Dessa blir alltid färgade av observatörerna eftersom 

viss information inte uppfattas och att det är observatörens tolkning som är avgörande. I praktiken har 

detta en stor påverkan på resultatet menar Bjørndal (2005). För att få en helhetsbild var det viktigt för 

oss att komplettera observationsmaterialet med fler metoder såsom genom fokusgruppsintervjuer, 

samtal med lärarna och dokumentation av speciallärarens reflektioner. Dokumentation av 

speciallärarens egna reflektioner kring att ha en skolhund på de nationella proven utgjorde den tredje 

och sista metoden, vilken kompletterade de två tidigare metoderna till en helhetsbild.  

 

Vi hade svårt att påverka urvalet av elever och lärare emedan de som arbetade med skolhunden också 

blev vårt urval, med undantag för fyra elever som inte ville medverka i intervjuerna och en som blev 

sjuk. Eftersom eleverna representerade olika åldrar och att alla elever inte gick i samma klass blev 

tillförlitligheten större än om så icke varit fallet.  

 

För att ytterligare göra studien så tillförlitlig som möjligt samlade vi in rikligt med datamaterial som vi 

transkriberade, kategoriserade samt tematiserade. Vi valde dock att inte transkribera avsnitt där 

eleverna hamnat utanför ramen för vårt ämne. Forskarens beslut påverkar både genomförandet och 

resultatet i forskningsstudien. Detta måste tydliggöras för att studien skall bli pålitlig (Granheim & 
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Lundman, 2004). Under hela studien har vi diskuterat och reflekterat över vad vi tolkat från 

observationer och intervjuer. Från att ha haft som målsättning att titta på hur elevers läsning påverkas 

av att läsa för en hund har studien mer fokuserat på provsituationer och stressförebyggande arbete. 

Denna förändring anser vi har gynnat vår studie och gett oss ett mer välförsett material. 

 

För att underlätta överförbarheten, är det värdefullt att ge en klar och tydlig beskrivning av kultur och 

sammanhang, urval och egenskaper hos deltagarna, datainsamling och processanalys. En rik och 

kraftfull presentation av resultaten tillsammans med lämpliga citat kommer också att underlätta 

(Granheim & Lundman, 2004). När vi presenterat resultaten har vi med citat från observationer och 

intervjuer. I analysen har vi sammanlänkat resultat, syfte och tidigare forskning. 
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Resultat 

Studiens resultat presenteras nedan under de teman som framkom i analysarbetet: Motivation och 

stressförebyggande aspekter, Pedagogiskt förhållningssätt och Avbrott från det vardagliga och 

förväntade. Den etnografiska metoden kräver beskrivningar av studiens deltagare och händelser för att 

åskådliggöra den kontext där deltagarna befinner sig i (Kullberg, 2014). För att synliggöra kontexten, 

återge kärnan av våra observationer och underlätta förståelsen av våra resultat kommer varje avsnitt i 

resultatdelen att inledas med en skildring. Skildringarna är våra egna bearbetningar av observationer 

och fältanteckningar.  

 

Nedanstående citat representerar intervjuer, observationer och utvärderingar som vi nedan kallar int, 

obs och utv. Efterkommande siffra visar vilket nummer i ordningen datamaterialet kommer från. 

Årskurs har vi förkortat åk och efterkommande siffra visar vilken årskurs. I följande text syftar 

användandet av ordet “lärarna” på klassläraren Bodil och specialpedagogen Pia. 

 

Motivation och stressförebyggande aspekter 

Eleverna smyger tyst in i rummet tillsammans med Pia. I bakgrunden spelas instrumental 

mindfulnessmusik på låg volym. Jag sitter nära dörren i ett hörn, men ingen av eleverna tittar åt mitt 

håll utan går direkt fram till sofforna och den röda mattan i ett av klassrummets bortre hörn. Eleverna 

tittar nyfiket och förväntansfullt på Freja som sitter bredvid Bodil i en av sofforna. Bodil ler och säger 

med låg, men entusiastisk röst “det här ska bli kul”. När eleverna har satt sig ner visar Pia en skål 

med hundgodis och berättar att alla ska få prova på att ge Freja en godis. Eleverna kan välja mellan 

att ge en godis direkt ur handen eller att lägga en bit i knät. En flicka ser rädd ut och ryggar tillbaka 

lite vid den första kontakten med Freja. Pia håller i hunden och visar flickan hur hon ska lägga 

godisbiten på knät. Flickan får ögonkontakt med Freja, säger varsågod och ler sedan med hela 

ansiktet. När Bodil börjar sin genomgång växlar eleverna blicken mellan Freja och Bodil. Efter 

genomgången ska eleverna få rita sina lösningar. De sätter sig i sofforna och ett bord ställs fram. 

Freja hoppar upp i den ena soffan och lägger sitt huvud på en pojkes arm medan han ritar. Pojken 

klappar lite på Freja och fortsätter sedan att rita. Efter ett tag lyfter Pia över Freja till den andra 

soffan. Eleverna ler och klappar henne lite, men har fullt fokus på sitt arbete. Pojken i den andra 

soffan kallar tillbaka Freja till sig, han viskar för att inte störa de andra. Freja hoppar över till pojken 

och lägger sig med huvudet i hans knä. Pojken ger Freja en godis och fortsätter därefter sitt arbete. 

När eleverna redovisar en efter en tittar de övriga eleverna på Freja. De ler, skrattar och ställer 

frågor till den som redovisar. Efter redovisningarna flyttar sig eleverna tillbaka till mattan och Freja 

kryper in under en av sofforna. På väg ut ur klassrummet vänder sig den hundrädda flickan till Pia 

och säger “Jag vill ha en hund”. 

Ur observation 1 åk 3 
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Skolhundens avstressande och avslappnande effekt 

Det mest framträdande resultatet i studien och det som samtliga deltagare i studien återkom till gång 

på gång var upplevelsen av att skolhunden hade en avslappnande effekt i provsituationer. Eleverna i 

både årskurs 3 och 6 uttryckte att just provsituationer var bra tillfällen att ha med en hund, men de 

ansåg inte att hunden skulle ha samma effekt vid provsituationer om hunden fanns tillgänglig i skolan 

för ofta. Andra situationer som lyftes fram som tillfällen då en skolhund skulle kunna ha en 

avslappnade effekt var vid de tillfällen som eleverna tar sprutor i skolan, vid högläsningssituationer, 

eller om man behöver något att pilla på när man lyssnar. Några elever uttryckte att en risk med att ha 

hunden med i provsituationer var att man kunde bli för avslappnad och att man då inte ansträngde sig 

lika mycket, vilket kunde påverka resultatet negativt. Eleverna i årskurs 6 beskrevs av Bodil som lite 

uppskruvade och överaktiva, men som betydligt mer avslappnade i närvaron av en hund. Eleverna blev 

lugnare och gruppen blev lugnare överlag. Vid samtliga observationer spelades mindfulnessmusik i 

bakgrunden och lärarna talade med låg samtalston och hade ett avslappnat kroppsspråk. Ingen av 

lärarna lyfte fram att hunden användes för att skapa en tystare klassrumsmiljö, men inför ett av 

provtillfällena upplyste Pia eleverna om vikten av att vara tyst för hundens skull. 

 
Int 2 åk 6:” Det var som en avslappning, för när man vaknar så här med lite ont i magen och är lite 

nervös, så kommer man dit och ser en hund man kan klappa, klappa den. Det blir som en avstressare.” 

 

Int 4 åk 3: ”Hon (syftar på Freja) liksom ser och känner att den där behöver hjälp. Jag går och sätter mig 

hos den, jag kan lugna ner henne.” 

 

Utv åk 6: ”Man blir lugn, man anstränger sig inte lika mycket.” 

 

Int 2 åk 3: ”Det blir lite mysigare och då blir man inte så stressad om man så här tänk om det går dåligt, 

tänk om jag var dålig. Inte så. Det känns mer som att man inte bryr sig så mycket om resultatet.” 

 

Bodil: ”Hunden är försiktig och nosar och slickar lite och vill komma upp i famnen och de känner att nu 

måste jag vårda lite och så kommer det här lugnet över dom som inte annars är då rå.” 

 

En annan positiv avstressande aspekt som nämndes var att det var skönt att Freja avledde eleverna från 

att tänka på provet efteråt och att de pratade om Freja istället för hur det hade gått på provet. 

 

Int 1 åk 6:” Efter prov så brukar jag vara jättenervös, för jag vet inte vilket resultat jag har fått och det. 

Men vi fick ju leka med Freja, så det blev inte så.” 

 

Utv åk 6: ”När man lekte med Freja efteråt tänkte man inte så mycket på hur det hade gått på provet.” 

 

Både eleverna och lärarna upplever att Freja har en avstressande och avslappnande effekt, men 

eleverna lyfter fram att effekten till stor del är beroende av att skolhunden endast är i skolan vid 

speciella tillfällen. Skolhunden har även en avstressande effekt eftersom eleverna inte pratar lika 

mycket om provet efteråt. Den avslappnande atmosfären skapas både som ett resultat av hundens 

närvaro, men också i syfte att skapa en lugn miljö för hunden. Några elever lyfter fram att det kan 

finnas en risk med att man kan bli för avslappnad vid provsituationen.  
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Positiv inställning till skolhunden 

Ett annat tydligt resultat var elevernas och lärarnas odelade positiva inställning till hunden. Vid 

observationerna av de muntliga proven i årskurs 3 träffade eleverna Freja för första gången. Eleverna 

log och skrattade frekvent. Några elever behöll sina leenden under hela provsituationen och sökte 

genom sina leenden medhåll från kamraterna. 

 

Int 4 åk 3: ”För mig det är inte så här hon är värsta nya grejen, det är mer att hon, asså hon hjälper en 

faktiskt. Det känns… först när jag såg henne, ok en hund? varför då? Men när jag träffade henne då såg 

jag verkligen att hon kunde hjälp folk.” 

 

Bodil del 2: ”(ang föräldrareaktioner): Ja, bara positivt, va kul, va roligt! Ett helt nytt grepp /.../ jag har 

inte fått en negativ reaktion. ” 

 

Utv åk 6: ”Tidigare var det jobbigt att gå till skolan, inte nu, nu vill man gå till skolan för att träffa 

henne.” 

 

Några elever uttryckte att de hade känt en viss oro inför det första mötet med Freja, men var noga med 

att tillägga att oron snabbt försvann vid det första mötet. Elevernas behov av att försvara Freja genom 

att kompensera negativa kommentarer med positiva var påtagliga. 

 
Int 1 åk 3: ”Jag satt och myste, så glömde jag bort när vi skulle rita på pappret, så glömde jag bort vissa 

frågor. Som t e x vad som kunde finnas under lådan, massa frågor som de ställde som jag inte var 

förberedd på, men det blev ändå bra liksom” 

 

Int 1 åk 6: ”Men det vart lite jobbigt en gång för hon hade fått en godis och då ville hon ha en till och då 

blev det lite distraherande, men annars gör det inte så mycket.” 

 

int 1 åk 6:” Ja, så går hon (syftar på Freja) runt lite också och då gick hon dit jag satt, och då satt hon 

under bordet och grät 

- Men hon grät bara två gånger. så det störde inte”  

 

Utv åk 6:” Det kan distrahera, men det positiva överväger.” 

 

Både lärare och elever var odelat positiva till att använda sig av en skolhund i verksamheten. 

Elevernas positiva inställning blev också synbara vid observationerna. Återkommande var att eleverna 

kompenserade eventuella negativa kommentarer med att lyfta fram saker som var desto mer positiva 

med Freja. 

 

Skolhundens inverkan på elevernas koncentration 

Vid observationerna registrerades elevernas förmåga att fokusera på uppgiften och hålla 

koncentrationen. Eleverna skiftade fokus mellan läraren och Freja. Vid de muntliga proven som 

gjordes i grupper om fyra elever växlade de elever, som enligt lärarna hade koncentrationssvårigheter, 

fokus mer än de övriga eleverna. Samma elever lyckades dock plocka upp sitt arbete och stördes till 

synes inte av att Freja gick upp i deras knän eller la huvudet på deras armar. Vid de skriftliga proven i 

årskurs 3 stördes en elevs koncentration när eleven satt i soffan i närheten av Freja. Vid det andra 

skriftliga delprovet satt samma elev istället vid en bänk och kunde då koncentrera sig på uppgiften i 

betydligt större utsträckning. När eleverna redovisade sina lösningar vid de muntliga proven 
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fokuserade de tre elever som lyssnade blicken på Freja. Att de samtidigt hade förmågan att lyssna på 

den som redovisade framgick genom att samtliga ställde relevanta följdfrågor. 

 
obs 1 åk 3: “Bra att ha något man kan pilla på” 

 

int Kim: “Freja har hjälpt mig att få bättre arbetsro. Och kunna tänka bättre /.../ Alltså jag har alltid haft 

det lite svårt med skolan.. och få arbetsro och liksom kunna sitta ner och så” 

 

utv. åk 6: “Man kan sitta still längre. 

 

int 2 åk 6: “De flesta lyssnar bättre om man har något att göra” 

 

utv. åk 6: “Man kan bli mindre fokuserad på provet 

 

En elev beskrev att han hade svårt att förstå instruktionen under de muntliga proven. 

 
obs 1 åk 3: Jag blev nervös när jag inte förstod vad jag skulle göra. Det kändes bättre med Freja, man 

blir inte stressad.”   

 

Sammanfattningsvis kan Freja tänkas påverka elevernas koncentrationsförmåga både positivt och 

negativt. Under redovisningssituationerna blev Freja en aktivitet att sitta stilla och pausa kring och 

något som eleverna kunde pilla på. Vid observationerna framkom även att några elever behövde 

extrainstruktioner eftersom Frejas närvaro innebar att eleverna inte hade lyssnat ordentligt på 

genomgången. 

  

Ökad trygghet och självförtroende 

Ett resultat som återkom i elevintervjuerna är att eleverna upplevde att Freja bidrog till att flera elever 

kände sig tryggare och fick en ökad tro på sin egen förmåga. Detta blev särskilt tydligt både med 

eleverna i årskurs 6 som kunde jämföra flera provtillfällen med och utan Freja, och i samtalet med 

Kim. Pia beskrev att hon hade sett en markant skillnad i Kims självförtroende och att Kim efter 

avslutad läsperiod entusiastiskt sökte upp Pia och bad att få intervjua henne till en skoluppgift. Vid 

observationerna blev det tydligt att en elev var rädd för Freja och behövde hjälp med att få en försiktig 

kontakt med henne. Flickan utstrålade ett nytt och förbättrat självförtroende efter att provet var 

avslutat.  

 
Obs 1 åk 3: ”Man känner att man har någon som hjälper en, man är inte själv, Freja hjälpte mig med en 

idé.” 

 

Int 4 åk 3: “Asså jag tyckte att det var enklare att ha Freja med för då kunde man ha något att hålla i 

med ena handen, så kunde man typ tänka och klappa så man inte kände sig så ensam” 

 

int 1 åk 6: ”Men på de svenska skriftliga så var jag mer fokuserad på provet så jag ropade inte så 

mycket på Freja, men bara att veta att hon var i klassrummet gjorde skillnad”  

 

int 2 åk 6: ”Jag visste att Freja skulle vara där. Då så kände jag att det här kommer ju att gå bra.” 

 

Utv åk 6: ”Man lämnade provet med en bra känsla efter provet.”  

 

obs 2 åk 3: ”Man blir lite lugnare. För att om man blir nervös visste man att Freja skulle komma.”  

 

I: ”Vad har Freja hjälpt dig med, tycker du? 

Intervju med Kim 

Kim: Få bättre arbetsro, och kunna tänka bättre. 
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I: Hur ser du på framtiden i skolan? 

Kim: Alltså ser mig själv? 

I: Mm 

Kim: Bra…” 

 

Eleverna upplevde att Frejas närvaro innebar att de fick en ökad tro på sig själva och att de kände sig 

tryggare. En elev uppfattades även som stärkt av att övervinna sin hundrädsla och uttryckte trots sin 

tidigare rädsla att hon ville ha en hund. 

 

Elevernas skolmotivation och inställning till läsande 

I några av intervjuerna kom eleverna att diskutera hur det skulle vara att läsa för en hund. En elev 

uttryckte att det skulle vara skönare att läsa för en hund eftersom föräldrarna rättar för mycket när 

klassen har läsläxa. De diskuterade vidare huruvida det skulle vara skönare att läsa för Freja än för 

Bodil och kom i gruppen fram till att det skulle gå lättare att läsa för Freja eftersom man blir mer 

nervös när man läser för Bodil. Trots att de såg Bodil som “en kompis” enades de om att vetskapen att 

läraren utför en bedömning påverkar dem i läsandet och att känslan av att bli bedömd skulle förvinna 

om de istället läste för en hund.  

 

int 2 åk 6: ”Det kan vara skönt att läsa, för ibland måste vi läsa för föräldrarna och det är så jobbigt för 

de rättar och då är det skönare att läsa för en hund.” 

 

int 4 åk 3: “Jo, för då har man liksom någon som lyssnar på en, det känns som att den litar på en, den 

vet att man klarar det. Man känner så här, hon tror på mig. Nån sa att man kan läsa för nån så att man 

inte känner sig så ensam.” 

 

int 3 åk 3:  

“I: Skulle ni kunna tänka er att läsa för Freja? 

E1: ja det skulle vara kul 

E2: och hon säger inte till om man gör fel 

I: Är det bra? 

E2: Ja, för då kan man hitta det själv”  

 

 

I en av intervjuerna i årskurs 6 förstod eleverna å andra sidan inte alls varför man skulle läsa för en 

hund.  

 

Int 3 åk 6: ”Att sitta och läsa för en hund som inte ens fattar vad man säger typ.” 

 

Enligt Kim ökade skolmotivationen när möjlighet gavs att arbeta enskilt med Freja. Det blev roligare 

och Kim berättade att längtan efter Freja och de dagar de skulle arbeta tillsammans var stor. Pia 

beskrev det som att Kim hämtar kraft ur Freja och att de tillsammans har en ordlös kommunikation. 

Pia berättade även att Kim inte ville läsa böcker innan samarbetet mellan Freja och Kim, men när Kim 

fick läsa för Freja ökade motivationen för läsning. Vid ett tillfälle då läsning stod på schemat hade 

Kim förvånansvärt redan läst ut boken hemma och de fick leta efter en ny. 

 

Kim: ”…men när jag inte är med Freja brukar jag tänka mycket på henne.”  
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Vid ett observationstillfälle när Kim skulle gå ut på rast, väntade Kim länge på att Bodil skulle sluta 

prata med en elev i klassrummet. När Bodil till slut registrerade att Kim stod där gav hon Kim en stor 

kram, efter det gick Kim ut på rast. 

 
Fältanteckningar Pia: ”Jag har inte sett Kim så glad och engagerad på väldigt länge.” 

 

Trots att eleverna i årskurs 3 och 6 inte hade läst för skolhunden resonerades det som att fördelen med 

att läsa för en hund skulle vara att hunden inte rättar eller bedömer på samma sätt som en lärare eller 

en förälder gör och att hunden har en större tilltro på att eleverna kan lyckas. I en grupp tyckte 

eleverna dock att det skulle vara jättekonstigt att läsa för en hund eftersom den inte förstår vad som 

sägs. För Kim som är den enda elev som har utvecklat en relation med Freja över tid har kontakten 

med Freja haft en stor betydelse för att Kim ska komma till skolan. 

 

Pedagogiskt förhållningssätt 

Klockan är åtta och det näst sista nationella provet i matematik skall alldeles strax påbörjas. Eleverna 

kommer in och sätter sig på sina platser. I rummet finns 17 elever, Bodil, Pia, Freja och jag. Jag sitter 

på en stol längst fram i klassrummet för att ha uppsikt över allt som utspelar sig. Ur högtalarna spelas 

musik på låg volym. Bodil frågar två elever om de vill sitta i sofforna, som är placerade längst bak i 

klassrummet, vilket de vill och flyttar sig dit. Dessa utvalda elever är de som lärarna anser ha mest 

behov av Freja. Bodil delar ut provblanketterna och uppmanar eleverna att börja. Hon går runt och 

tittar när eleverna arbetar och säger skämtsamt “Ni verkar tänka idag!” Under tiden har Freja gått 

fram till en elev och lagt sig nära eleven i den ena soffan. Eleven i den andra soffan börjar bli orolig 

och tittar på Freja. Efter en lång stund då samma elev påtagligt visar oro byter Freja soffa och lägger 

sig tätt intill med hakan i dennes knä. Då, mitt i provsituationen, öppnas dörren och en lärare skjuter 

fram en yngre elev till Pia som står i närheten. Hon säger att eleven inte kan vara i ett klassrum och 

lämnar sedan eleven hos Pia och stänger dörren igen. Pia gör inte en min och hittar snabbt en plats i 

en fåtölj bredvid sofforna där eleven kan sätta sig. Efter att ha viskat något till eleven i soffan lyfter 

Pia över Freja till eleven i fåtöljen. Det syns tydligt på Freja att hon vill tillbaka till soffan, men Pia 

bestämmer och Freja lyder. Freja ligger i knät på eleven i fåtöljen som klappar och gosar och 

samtidigt löser ett korsord. Eleven i soffan tittar ner på sitt prov och tårar väller upp ur ögonvrårna. 

Pia kommer och flyttar Freja från eleven i fåtöljen till soffan igen, men det är för sent för Freja att 

stilla elevens oro. Eleven gråter och Pia sätter sig bredvid eleven som med Pias och Frejas stöttning 

orkar fullfölja sitt prov och när han är färdig går han ut ur klassrummet. Pia kommer fram till mig 

och säger “Jag gjorde vad jag trodde var rätt, men det visade sig inte bli så bra. Freja var inte 

överens med mig.” Efter lektionen pratar Bodil och Pia med den yngre eleven och behandlar denne 

med stor värme. Det är märkbart att eleven känner sig välkommen. Det bestäms att eleven även skall 

närvara på nästa lektion. 

Ur observation 1 åk 6. 

 

Ett relationellt perspektiv på lärande 

I ett tidigt skede berättade Bodil att hon har ett relationellt synsätt på lärande och detta blev tydligt i 

både intervjuer och observationer. Bodil underströk vikten av att tro på elevernas förmågor och att 
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komma nära den verklighet som barnen lever i. Hon underströk vikten av att se till elevernas förmågor 

och det som en elev gjort bra, inte att inte bara se elevernas brister. Även eleverna påvisade ett 

liknande förhållningssätt i en av intervjuerna när de drog slutsatsen att hunden hade varit perfekt för en 

klasskamrat, som varit ledsen under genomförandet av kängurutävlingen i matematik. 

 
Bodil: ”Relationellt arbete är min filosofi. Du själv är det bästa redskapet.” 

 
Bodil: ”Jag tror på det relationella. Han funkar jättebra med hunden (syftar på en elev som inte tycker 

om beröring). En av mina hundar letade upp honom på en gång.” 

 

Bodil: ”Kan det vara så att en hund kan lösa upp emotionella knutar och vi faktiskt kan påvisa det i den 

här studien. Varför skall vi sluta med något som är gott, något som är positivt, lika väl som man tar in 

yogan mer? ” 

 

Pia berättade att hon och Freja arbetade enskilt med Kim, men att hon har ett inkluderande långsiktigt 

perspektiv. Målsättningen med arbetet var att under en period arbeta med motivationsarbete för att 

förbättra Kims skolsituation. Det exkluderande arbetssättet är ett led i att hitta nya vägar, och på sikt 

inkludera. Redan vid intervjutillfället hade arbetet gett resultat och Pia kunde konstatera att Kim hade 

högre närvaro i skolan och var mer i klassrummet än innan. 

 

Både Bodil och Pia arbetar med eleverna genom att vara närvarande och komma nära den verklighet 

eleverna befinner sig i. Detta resulterar i respekt och tillit hos eleverna. Efter det enskilda arbetet med 

Kim har denne redan varit mer i klassrummet och mer närvarande i skolan än tidigare.  

 

Miljöns betydelse för lärandet  

Eleverna i årskurs 6 ansåg att miljön var viktig för deras lärande. De menade att de hade tur som hade 

soffor i klassrummet, där de kunde sätta sig vid tillfälle. Vid det muntliga nationella provet satt alla 

grupper i soffan och vid de skriftliga proven avgjorde lärarna var eleverna skulle sitta. 
 

Int 1 åk 6: ”Vi satt i soffan, och så hade vi en liten hörna som de hade fixat, med filtar och så. Och så 

hade de leksaker till Freja. Och så gjorde man provet och så var hon bara där /.../ och så var det skönt att 

sitta i soffan och att inte sitta vid bänkar. Och att de hade gjort med filten så att det såg ut mer som ett 

hem.” 

 

Utv åk 6: ”Det kändes mer som en mysstund.” 

 

Även lärarna såg sofforna som något oerhört positivt vid bl a högläsning eller om någon mådde dåligt. 

Bodil berättade att hon inte tycker att själva klassrummets utseende är viktigt egentligen. Det är vad 

barnen lär sig och vad läraren kommunicerar som är det mest betydelsefulla. Men hon konstaterade 

också miljöns påverkan för att eleverna skall kunna ta emot kunskap. Därför låter hon eleverna ofta 

arbeta med Mandala, lyssna och vara aktiva vid yogasagor och vid högläsning eller när eleverna själva 

vill, dricka te.  

 

Vid samtliga observationer blev det tydligt att Pia och Bodil anpassade miljön så att den skulle kännas 

lugn och avslappnande för eleverna. Mindfulnessmusik spelades i bakgrunden och röstlägena var låga. 

På några av proven tändes även doftljus. Trots att eleverna i årskurs 3 ännu inte kände Bodil så bra 

framkom det att även de uppfattade Bodil som en lugn och avslappnad person.  
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Bodil berättade att när hon tog över sin nuvarande klass var den väldigt stökig, det fanns flera 

utåtagerande elever som kastade saker. Hon införde då tedrickande eftersom hon tänkte att elever inte 

kan fara runt i ett klassrum fullt med koppar med hett vatten. Hon märkte att klassen blev lugnare. De 

fick lära sig att hålla händerna runt koppen och kallade detta för temuggseffekten. Bodil tycker att 

temuggseffekten liknar den effekt som hunden har på eleverna. 

 

Bodil: ”Har man en tekopp i handen måste man vara lugn.” 

 

Både lärare och elever tyckte således att miljön hade stor betydelse för lärandet. Eleverna lyfte fram 

den fysiska miljön, att den skulle vara så mysig som möjligt och inte kännas som ett klassrum och 

Bodil fokuserade på attribut som får eleverna lugna och harmoniska. 

 

En lösningsfokuserad pedagogik 

Bodil och Pia har en lösningsfokuserad syn på pedagogik. Det syntes tydligt när Bodil presenterade 

arbetet med Freja på föräldramötet och konstaterade lite i förbifarten att allergier inte är något 

problem, det löser man. 

 

Bodil: ”Vill man så kan man.” 

 

Det var viktigt för Bodil och Pia att endast de föräldrar som inte ville att deras barn skulle delta i 

hundprojektet skulle maila till Pia. De som var positiva behövde inte meddela (endast till vår studie). 

Det visade sig att ingen hörde av sig, alla elever i årskurs 3 fick närvara.   

 

Bodil menade att hennes pedagogiska förhållningssätt skulle kunna bidra till skolhundens effekt på 

eleverna, men att det i egentligen inte spelar någon roll.  

 

Bodil: ”...men det skulle inte förändrat någonting för hunden söker ju upp dom i alla fall.” 

 
Bodil: ”Det pedagogiska förhållningssättet spelar roll, det spelar stor roll i det här eh.. på det sättet att 

de får ut ännu mer utav det, men hunden i sig är ett energiknippe fullt utav lugn, positiv, det finns bara 

positiv energi som den utstrålar och den suger åt sig det här nervösa obehagliga som finns hos barnen.”  

 

Trots att Bodil medvetet hade infört tedrickande som en strategi för att skapa lugn i klassrummet var 

detta inget som eleverna tidigare hade reflekterat över. Däremot uttryckte de, med både värme och 

skratt, att det inte skulle förvåna dem om läraren hade haft det som baktanke. 

 

Int 3, åk 6: (om tedrickande) ”jag har aldrig tänkt på det, men det har hon säkert haft som baktanke på 

något sätt. Och det har ju hjälpt.” 

 

Under tiden Kim arbetade med Freja och Pia, lämnade Kim in en skriftlig uppgift som läraren 

underkände på grund av avsaknad av styckeindelning. Detta blev Pia och Bodil mycket upprörda över 
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eftersom de visste hur mycket beröm istället för underkännande skulle gagnat Kim i sin fortsatta 

skolgång.  

 
Pia: Det är ett under att Kim överhuvudtaget har skrivit någonting. 

 

Både Bodil och Pia anser att det är viktigt att se elevernas förmågor i stället för brister och om 

problem uppstår finns det alltid lösningar att tillgå. Detta bekräftar även eleverna i årskurs 6. Både 

Bodil och Pia anser att det är viktigt att se elevernas förmågor i stället för brister och att det alltid går 

att hitta lösningar om problem uppstår. Detta bekräftar även eleverna i årskurs 6.  

  

Avbrott från det vardagliga och förväntade  

Vid vårt första möte med Bodil blir det snart tydligt att Bodil skiljer sig från majoriteten av de lärare 

som vi vanligtvis möter i skolan. Bodil berättar om sin bakgrund som skolledare och sitt arbete med 

skolfrågor på kommunal nivå, men att hon en dag insåg att hon ville tillbaka till skolan och 

undervisningen. Hon berättar om sina privata erfarenheter av stress och att det dagligen påverkar 

henne i arbetet med eleverna. Bodils filosofi är att om man bara har gruppen med sig kan man 

undervisa var som helst. Det var när Bodil för första gången tog med sig klassen hem till sig som hon 

på riktigt såg “hundeffekten” i mötet mellan eleverna och Bodils två hundar. Hon upptäckte hur en 

autistisk pojke plötsligt fick ett flyt i sitt tal när han pratade med hundarna och att en utåtagerande 

flicka blev lugnare och mjukare i sitt kroppsspråk. Tillbaka på skolan berättade hon om sina 

iakttagelser för Pia, och idén om en skolhund började ta form.  

 

Bodil berättar vidare om klassen som i fyran var stökig och slängde saker i klassrummet. Hon tog då 

med sig en vattenkokare och temuggar till klassrummet och upptäckte snart att eleverna blev lugnare 

när rummet var fullt av muggar med hett vatten. Temuggarna fick därmed stanna kvar. Bodil, som 

utbildar sig till yogalärare, använder sig även regelbundet av yoga- och mindfulnessövingar i klassen. 

Hon har också tagit med en bakmaskin till klassrummet som hon använder sig av som en naturlig del i 

undervisningen.  

 

Att arbeta som Bodil gör tas inte enbart emot som positivt av kollegor. Bodil upplever att kollegorna 

är negativa, men att ingen vågar säga något. När hon frågar vad de andra tycker blir det ofta tyst. Det 

gör Bodil både ledsen och upprörd att inte fler blir glada över att hon och Pia vågar prova något som 

fler kan få användning av på sikt. Hon försöker ha tillförsikt och tänker att det kanske kommer. “Man 

får avvakta. Förändringar tar tid” 

Ur Intervju med Bodil 

 

Skolhunden som pedagogiskt verktyg 

I följande stycke redovisas vad som faktiskt sker i elevernas möte med hunden, både det som 

registrerades vid observationerna och elevernas uppfattningar av vad som hände i interaktionen med 

Freja.  
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Vid observationerna av de muntliga proven i årskurs 3 växlade eleverna fokus mellan hunden och 

Bodil under genomgången av uppgiften. När arbetet började sökte eleverna olika mycket kontakt med 

Freja, några fokuserade helt på uppgiften och några påkallade Frejas uppmärksamhet. De elever som 

fick kontakt med Freja plockade snabbt upp sitt arbete igen och avbrottet verkade till synes inte störa 

genomförandet av uppgiften. De elever som samtalade med Freja hade alla en låg samtalston och 

ingen av de andra eleverna verkade störas av viskningarna. En elev hade Freja i knät under 

genomgången och fick i samband med det hjälp av Pia med att belöna Freja med en godis. Eleven 

behövde därefter få en extragenomgång av vad uppgiften gick ut på. Vid ett av de skriftliga proven 

hade en av eleverna som satt i en av sofforna fullt upp med att söka Frejas uppmärksamhet. Hon lyfte 

upp Freja, klappade och lekte med hundens frisyr. Hon pratade med kamraterna i den andra soffan och 

verkade ha svårt att fokusera på provet. Pias uppfattning om situationen var att eleven i sin kontakt 

med Freja hämtade kraft till att börja arbete. När samma elev vid det efterföljande provtillfället satt vid 

en av bänkarna räckte det med att eleven tittade på Freja och kunde på så sätt hämta kraft på avstånd.  

 

Int 4 åk 3: ”Asså jag skulle inte vilja ha henne alltid för annars skulle man inte kunna längta till man 

fick träffa henne /.../ för man vill liksom längta tills när hon kommer.. liksom så”  

 

Int 1 åk 6: ”Det kändes inte riktigt som ett prov, det var mer avslappnat.” 

 

Utv åk 6: ”Glömde bort att det var ett prov.”  

 

I de efterföljande intervjuerna uppgav eleverna i årskurs 3 att de trodde att det skulle bli mer ljud i 

klassrummet om Freja var i klassrummet hela tiden och att det skulle bli stökigt om alla skulle ropa på 

Freja hela tiden. 

 

Int 3, åk 3: Ja för att man. alla vill ju klappa Freja. Då skulle det nog bli väldigt mycket Freja, Freja, 

Freja kom (...) Jag tror att det skulle bli ganska mycket ljud då” 

 

I intervjun med Bodil berättade hon särskilt om en elev som låste sig och grät mycket under det 

muntliga matteprovet i årskurs 6, men som efter 7-8 minuters paus med Freja i knät klarade av att 

återkomma till uppgiften och att genomföra den.  

 
Bodil:” Han grät verkligen. Sedan kom det en comeback som hette duga. Man undrade var han fick luft 

ifrån?” 

 

Eleverna uttryckte att det är viktigt att de unika tillfällens som närvaron av Freja innebär inte blir till 

en vana. De lyfte fram att det är viktigt att man måste få chans att längta efter henne för att de ska bli 

en speciell situation när hon kommer. En elev tycker att de skulle vara trevligt att ha henne där oftare, 

men att hon då inte skulle ha samma effekt vid proven, eftersom det då skulle bli som vanligt. 

 
Int 2, åk 6: ”Magin skulle gå bort.”  

 
Int 1, åk 6: ”Det är som med allting egentligen, som om man äter en speciell rätt en gång så är det gott 

…pizza t ex…men om man äter det hela tiden så blir det inte så speciellt, det är samma sak med Freja.” 
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Avbrott från den konventionella undervisningen 

Vid intervjuerna och samtalen med Bodil dök det återkommande upp andra element i hennes 

undervisning som bryter mot det som kan anses vara en traditionell skoldag. Bodil berättade att 

eleverna dricker te och att hon medvetet har lärt eleverna hur de ska hålla tekopparna med båda 

händerna för att bli lugna. Hon använder sig även av yoga- och minfulnessövningar och har en 

bakmaskin i klassrummet både för att levandegöra undervisningen, men också för att det är mysigt. 

 

Int Bodil: ”Jag lägger mig på biljardbordet, några ligger på golvet, några ligger på soffan, en del 

ligger på bord och sen så pratar jag in dom i vilan. Man måste ju använda det man har till någonting 

positivt.” 

 

Int Bodil: ”Det har vi gjort på matten och engelskan. Det tycker jag är jättemysigt. Då bakar vi och gör 

det utifrån ett ämne och det är ju väldigt avslappnande och sen då kan vi njuta av det på eftermiddagen. 

Så tar dom sitt te, det kan vara scones, det kan vara muffins”.” 

 

Vid observationerna framgick tydligt att det sker något speciellt med eleverna i närhet av Freja. 

Eleverna visade hänsyn gentemot Freja genom att sänka sina röstlägen och vara försiktiga i den 

fysiska kontakten med Freja. En elev verkade till synes bli distraherad av att leka med Freja, men 

förklarades av Pia som en strategi för eleven att samla kraft. Eleven i årskurs 3 trodde inte heller att de 

skulle lyckas vara lika tysta och lugna runt Freja i andra klassrumssituationer. Eleverna lyfte även 

fram att en viktig del av effekterna med Frejas närvaro är att det blir något unikt om hon kommer så 

sällan att man hinner längta efter henne. Att använda sig av en skolhund i klassrummet är en av flera 

saker som bryter mot det konventionella i Bodils undervisning. Yoga, tedrickande och bakande är 

andra inslag som nämnts. 

 

Skolhundens avledande effekt  

Återkommande i intervjuerna var hundens avledande effekt vid provsituationerna, att eleverna kunde 

pausa i sitt arbete genom att ta upp Freja i knät och klappa henne, och att de därefter fick idéer till sitt 

fortsatta skrivande. Vid ett av de skriftliga proven i årskurs 3 observerades en elev som pausade från 

sin skrivuppgift, vände sig om och tittade på Freja under tystnad. Efter några minuter vände hon sig 

tillbaka och fortsatte med sin skrivuppgift. I intervjun med Bodil beskrev hon att det i 

provsituationerna med Freja blev tydligt att de elever som hade svårt att komma igång fick idéer i den 

fysiska kontakten med Freja. 

 
Bodil: ”Och jag tror att bara genom den där beröringen att de sträcker sig ner och några tog upp henne i 

famnen, de slappnar av och det som är blockerat i hjärnan, det frigör… det är precis som att det frigör, 

det släpper.” 

 

int 4 åk 3: ”Sen när jag skrev så kom hon under min arm och så kollade hon vad jag gjorde och det 

kändes som att jag fick mer idéer typ.” 

 

obs 1 åk 3: ”Freja hjälpte mig med en idé. När Freja låg på rygg kom jag på det där med kanoterna.” 

 

int 1 åk 6: ”Och då behövde man tänka väldigt mycket, så då var det skönt att man kunde ropa på Freja 

när man satt där och tänkte på vad ska jag skriva om”  

 

int 2 åk 6: ”Man fick liksom idéer, medan man klappade”  
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Både lärare och elever konstaterade i intervjuerna att Frejas närvaro gjorde att eleverna kunde hitta nya 

tankar och infallsvinklar genom att klappa och ha Freja i knät. Då eleverna fastnade i en tanke kunde 

Frejas närvaro få dem att släppa taget om den, byta fokus och hitta nya tankar och idéer.  

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar vår tolkning av resultatet att både lärare och elever var odelat positivt 

inställda till att använda skolhunden i skolans verksamhet. Eleverna ansåg dock att det inte skulle ske 

varje dag, utan vid speciellt utvalda tillfällen så att man skulle hinna längta efter henne. Eleverna 

återkom ofta med kompenserande kommentarer när de uttryckt något mindre positivt med att ha 

skolhunden på lektionen. Eleverna upplevde att skolhundens närvaro innebar en ökad tro på sig själva 

och en större trygghet. Någon hade dessutom övervunnit sin hundrädsla.  

 

Att läsa för en skolhund hade stor betydelse för Kim som arbetat enskilt med skolhunden och resultatet 

efter det enskilda arbetet var enbart positivt. Kim var mer i klassrummet och mer närvarande i skolan 

än tidigare. Dessutom började Kim tidigare de morgnar Freja kom till skolan, för att kunna träffa 

henne en liten stund innan skolan startade. De elever som i våra intervjuer inte läst för en skolhund, 

enades om att det skulle vara bättre och lättare att läsa för en skolhund än en lärare, eftersom hunden 

inte kunde rätta fel eller vara dömande. Några elever kunde dock inte förstå vitsen med att läsa för en 

skolhund och ställde sig frågande till det.  

 

Resultatet visar även att lärare och elever upplever miljön som viktig för lärande. Eleverna lyfte den 

fysiska miljön med soffor och kuddar och Bodil fokuserade på en miljö som fick eleverna lugna och 

harmoniska. Att använda sig av en skolhund i klassrummet är en av flera saker som bryter mot det 

konventionella i Bodils undervisning. Yoga, tedrickande och bakande är andra inslag som lugnar och 

ger harmoni. Lärarna ansåg som viktigt att lösa problem när dessa uppstod samt att se elevernas 

förmågor och höja dem i stället för att lyfta fram deras svårigheter, vilket även framkom i våra 

intervjuer med eleverna. Lärarna arbetar för att vara närvarande och nära den verklighet eleverna 

befinner sig i, vilket vi såg i den relation lärare och elever hade till varandra. I Frejas närvaro hände 

något speciellt med eleverna. De tog hänsyn och sänkte sina röster och viskade till varandra och de var 

mycket varliga i kontakten med Freja när de klappade henne och hon satt i deras knä eller i deras 

närhet. En elev verkade i provsituationen till synes bli distraherad av att leka med Freja, men det 

förklarades av Pia som en strategi för eleven att samla kraft. Vid andra tillfällen då eleverna inte visste 

vad de skulle skriva kunde närvaron av Freja få dem att hitta nya tankar och idéer att skriva om. 
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Metoddiskussion 

Då vi har eftersträvat att få en förståelse för vad det kan innebära för elever och pedagoger att ha 

tillgång till en skolhund i skolan motsvarade valet av en kvalitativ metod syftet med studien. Genom 

att kombinera intervjuer, både enskilda och i grupp, med observationer anser vi oss ha fått en mer 

trovärdig och kompletterande bild av informanternas utsagor. Med utgångspunkt i tidigare forskning 

tror vi att valet av en abduktiv ansats har bidragit till att vi lyckats studera verksamheten på ett 

objektivt sätt. Vår utgångspunkt har varit att ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna se bakom de 

ensidigt positiva effekter med skolhunden som informanterna inledningsvis förmedlat till oss. 

 

Då syftet med studien var att få en uppfattning om vad fenomenet skolhund innebar för informanterna 

var det viktigt att vi i så stor utsträckning som möjligt kunde genomföra observationer och intervjuer 

tillsammans. Detta kunde genomföras vid fokusgruppsintervjuerna i åk 6, men kom att bli mer 

problematiskt vid observationstillfällena, då vi ville undvika att störa och därmed försvåra 

provsituationerna för både elever och skolhund. Initialt diskuterades huruvida provtillfällena skulle 

filmas, i syfte att uppnå samsyn vid tolkningarna, men kom att väljas bort av samma anledning. Av 

praktiska skäl hade vi heller inte möjlighet att genomföra observationerna och 

fokusgruppsintervjuerna i åk 3 tillsammans.  

 

Valet av fokusgruppsintervjuer gjordes för att ge eleverna en ökad trygghet och frihet att våga uttrycka 

sig. Vi ville heller inte utsätta eleverna för att bli enskilt intervjuade av två vuxna, eftersom det skulle 

innebära ett maktövertag hos oss som intervjuare. Wibeck (2010) menar att barn känner sig mer 

avslappnade och har lättare för att uttrycka sina åsikter i grupp än enskilt. Forskarens makt och 

kontroll minskar även om deltagarna är fler till antalet, vilket innebär att diskussionen mer kan utgå 

ifrån barnens villkor (a.a.). 

 

Fokusgruppsintervjuerna i årskurs 6 inleddes med en lek i syfte att skapa en trygg och avslappnad 

miljö, vilket vi tror kan ha påverkat samtalen med eleverna positivt. Den sista fokusgruppsintervjun i 

årskurs 6 flöt dock inte lika obehindrat som de första två. Eleverna upplevdes vara mer på sin vakt och 

måna om att ge oss de “rätta”, förväntade svaren. Utarbetandet av den mer strukturerade 

intervjuguiden kom därmed till användning. Vid intervjuerna var det viktigt för oss att betona att 

eleverna hade rätt till sina åsikter, att de kunde tycka olika inom gruppen och att det inte fanns några 

rätt eller fel. Vi ville på så sätt få eleverna att känna att det fanns en acceptans att kunna prata öppet 

och utan begränsningar. Detta innebar att eleverna vid några tillfällen kom in på sidospår, vilka inte 

var relevanta för studiens syfte. Dessa avvikande partier kom därmed att väljas bort vid 

transkriberingen.  

 

Etnografen måste ha en förmåga att se bakom det som sägs och händer (Kullberg, 2014), vilket 

innebär ett ständigt reflekterande och ifrågasättande av det som sker på forskningsfältet. Som forskare 
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behöver man därmed ta ställning till hur tillförlitliga informanternas utsagor är eller om det som sägs i 

själva verket står för något bakomliggande. Att den etnografiska forskaren förväntas kunna använda 

sig av sina egna upplevelser på fältet och samtidigt ha en objektiv distans till det som studeras har setts 

som en motsägelse och därmed diskuterats som en kritik mot etnografin som forskningsmetod 

(Clifford 1986). Ett nyckelbegrepp inom etnografisk forskning är reflexivitet, vilket innebär att 

forskaren genom ett reflexivt förhållningssätt kan väga in och redogöra för sin egen inverkan på 

forskningsprocessen (Hammersley & Atkinson, 1995). I denna studie har det insamlade datamaterialet 

analyserats fortlöpande genom reflektioner och diskussioner om våra individuella tolkningar av 

materialet. Att reflektera tillsammans har varit en förutsättning för att tolka materialet på samma sätt. 

Intervjuerna har lyssnats på av båda, men transkriberats enskilt. Transkriberandet har dock utförts på 

samma plats och vid samma tillfälle för att lättare kunna stanna upp och diskutera enskilda delar av 

intervjuerna. De gemensamma reflektionerna och tolkningarna har varit en styrka för analysarbetet, 

vilket kan stärka studiens trovärdighet och kvalitet.  

 

Vår närvaro på fältet tror vi har påverkat lärarnas öppenhet inför att dela med sig av fördjupade tankar 

om sin verksamhet. Det har även inneburit att vi fått syn på nya saker som vi av tidsskäl inte har haft 

möjlighet att fullfölja. Spänningarna i kollegiet har varit ett perspektiv som vi av etiska skäl har valt att 

inte fördjupa oss i. Av samma skäl har vi tvingats bortse från att fördjupa oss i berättelser om enskilda 

elever som skolhunden har haft särskild stor betydelse för. 
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Diskussion 

Föreliggande studie har syftat till att ge en ökad förståelse för vad det kan innebära för elever och 

pedagoger att ha tillgång till en skolhund i skolan. I kommande avsnitt kommer studiens resultat att 

diskuteras i två avsnitt. Först diskuteras hur skolhunden påverkar elevernas förutsättningar för lärande, 

därefter hur lärarnas relationella förhållningssätt påverkar lärandemiljön.  

 

Förutsättningar för lärande 

Studiens resultat visar att samtliga informanter har en positiv inställning till skolhunden och att hunden 

upplevs ha en avslappnande och avstressande effekt i provsituationer. Friesen (2012) menar att en 

skolhund kan ha en dämpande effekt på oro och ångest och minska den stress som elever utsätts för i 

olika situationer. Elevers rädsla att misslyckas vid provsituationer kan ta upp ett så stort fokus att 

eleven förlorar kontrollen över det hon eller han lärt sig (Bryan, Sonnefeld & Grabowski, 1983; Beetz, 

Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal, 2012). Schweiziska studier har visat att barns kortisolnivåer 

minskar när skolhundar närvarar i stressande situationer (Beetz, Kotrschal, Turner, Hediger, Uvnäs-

Moberg & Julius, 2011). En av förklaringarna till de minskade stressnivåerna uppges vara att 

hormonet oxytocin aktiveras i hjärnan i den fysiska kontakten mellan hund och människa (a.a.; 

Manimalis, 2009). Trots att det saknas direkta bevis för att djur kan främja människors lärande menar 

forskare att närvaron av en hund kan påverka förutsättningarna för barns lärande eftersom närvaron av 

en hund i utbildningsmiljöer förefaller ha en positiv effekt på koncentration, uppmärksamhet och 

motivation (Beetz et al., 2012). 

 

Utifrån Antonovskys KASAM-perspektiv (1987) kan elevernas uppfattning av de minskade 

stressnivåerna förklaras genom att provsituationerna blir mer hanterbara och meningsfulla när en 

skolhund är närvararande. Resultaten i denna studie visar att både elever och lärare upplever att 

eleverna klarar av att hantera motgångar i större utsträckning i närvaro av en skolhund. Eleverna får en 

ökad tro på sig själva och känner sig tryggare, vilket innebär att situationen blir mer hanterbar. 

Införandet av skolhunden i provsituationer kan även tolkas som att det för eleverna blir en mer 

meningsfull situation, eftersom eleverna känner sig mer motiverade och upplever att situationen är 

värd att investera sin energi i. Antonovsky (a.a) menar att just meningsfullheten är 

motivationskomponenten i KASAM-begreppet och att människor som upplever starka känslomässiga 

engagemang har stark KASAM. För elever kan meningsfullhet handla om i vilken utsträckning de 

känner att olika skolsituationer har en känslomässig innebörd och därmed är värda att engagera sig i. 

Elever som känner stark meningsfullhet har större möjlighet att konfrontera påtvingade prövningar och 

kan i större utsträckning klara av att göra sitt bästa. Elever som känner ett starkt känslomässigt 

engagemang har även bättre förutsättningar att handskas med stressorer (a.a.). Det känslomässiga 

engagemanget till skolhunden som eleverna i vår studie visar kan alltså bidra till att eleverna upplever 

en ökad meningsfullhet och motivation, vilket innebär att de kan hantera de påfrestande och stressande 

provsituationerna bättre. Vår studie visar även att skolhundar kan ha en positiv inverkan på elevers 
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skolmotivation och inställning till läsande. Då studier har visat att elever med emotionella svårigheter 

ofta utvecklar ett starkt band med hundarna i läshundsprogrammen (Anderson & Olson, 2006) kan 

relationen som skapas mellan elev och hund användas som ett effektivt verktyg för att förbättra barns 

allmänna attityder till skolan. Våra resultat visar att skolhundars närvaro kan göra att elever upplever 

att det blir roligare att gå till skolan och att vetskapen om att hunden kommer vara i skolan till och 

med kan motivera elever som har tappat sin motivation att gå till skolan.  

 

Inställning och motivation till läsning påverkar till stor del en lyckad läsutveckling och ju äldre 

eleverna blir desto större roll spelar inställning och motivation (Lepola, Salonen & Vauras, 2000). Att 

elever känner att lärare och föräldrar tror på deras förmåga att lära sig och att de hjälper till att hitta 

glädjen i läsandet är en avgörande faktor för motivation (Taube, 2009). Detta framkom även i denna 

studie, då den enskilda undervisningen tillsammans med specialpedagog och skolhund bidrog till en 

ökad positiv inställning till läsning. Elevers inre motivation är av stor vikt för läsutvecklingen och när 

elever känner att läsningen blir motiverande och en positiv upplevelse behövs inte längre den yttre 

motivationen (Afflerbach, 2007; Guthrie et al, 2013; Taube 1987). Lundgren och Lökholm (2006) 

menar att det ibland kan behövas en yttre motivation i de fall då den inre motivationen har slocknat 

eller helt saknas från början. Vår studie visar att en skolhund kan fungera som en yttre motivation för 

att hitta den inre motivationen till läsning för elever som har tappat läsmotivationen. Läsmotivationen 

har i denna studie även visat sig påverka prestationen, vilket har ett betydelsefullt samband enligt 

PIRLS (Skolverket, 2011). Sett utifrån Antonovskys KASAM-teori (1987) kan skolhundars positiva 

inverkan på skolmotivation och inställning till läsande innebära att skolsituationen blir mer hanterbar 

för eleverna då de i större utsträckning känner att de kan. Eleverna upplever att det finns något i skolan 

som motiverar dem att komma dit och att samarbete med skolhunden känns meningsfullt. Vår studie 

visar dessutom att det kan vara lättare att läsa för en skolhund då hunden till skillnad från lärare inte 

rättar och bedömer. Förtroendet och den villkorslösa acceptansen som elever upplever i interaktionen 

med skolhundar uppges ofta som en förklaring till de positiva effekterna av läsprogram med 

skolhundar (Anderson & Olson, 2006). 

 

Lärandemiljön utifrån ett relationellt perspektiv 

Ett resultat som framkom i studien var att läraren och specialpedagogen har ett pedagogiskt 

förhållningssätt som har stor betydelse för eleverna. Båda har ett relationellt förhållningssätt och 

strävar efter en lösningsfokuserad pedagogik, vilket innebär att de utifrån elevernas behov, aktivt 

arbetar för att hitta lösningar och att se möjligheter istället för hinder. För att inte enbart tillskriva de 

positiva effekterna som lärarna och eleverna uppger till skolhunden menar vi att hunden istället kan 

ses som en symbol för lärarnas pedagogiska förhållningssätt och en pedagogik som till stor del handlar 

om att prova nya metoder och att våga tänka i nya banor. Emanuelsson (2003) menar att man med ett 

relationellt perspektiv flyttar fokus från individen till de sociala konstruktionerna som skapas i skolans 

miljö. De specialpedagogiska insatserna fokuserar mer på undervisningsmiljön och 

undervisningssituationerna än på den enskilda individen (Nilholm, 2005). Ur ett specialpedagogiskt 

relationellt perspektiv kan de positiva resultaten av skolhundens närvaro som eleverna uppger, 

förklaras genom att skolhunden används som ett led i att förändra undervisningsmiljön och 

undervisningssituationerna som eleverna befinner sig i. Skolhunden används både som ett 

motivationsverktyg och som ett redskap för att anpassa klassrumsmiljön. Införandet av skolhunden i 
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klassrummet medför att hela klassrumsmiljön förändras: möbleringen ändras, ljudnivån sänks och 

kroppsspråket påverkas. En annan metod som framkommit i studien och som uppges få liknande 

effekter för undervisningsmiljön är införandet av tedrickandet. Istället för att se överaktiviteten hos 

eleverna som ett problem har läraren ett lösningsfokuserat och prövande förhållningssätt och istället 

för att se problem eller brister hos eleverna anpassas undervisningsmiljön efter elevernas behov.  

 

Som kontrast till det relationella perspektivet kan enskild undervisning ses utifrån ett kategoriskt 

perspektiv, då den specialpedagogiska insatsen sker individuellt och exkluderande (Nilholm, 2005). 

Den exkluderade undervisningen som beskrivs i vår studie tolkar vi dock som en metod för att uppnå 

en inkluderande och meningsfull skolsituation för eleven. Genom en kort och intensiv intervention 

med specialpedagog, skolhund och elev syftar insatsen till att eleven ska känna en ökad 

skolmotivation och därmed en mer betydelsefull skolgång. En problematik i den specialpedagogiska 

praktiken är just att ge alla elever en likvärdig utbildning och samtidigt anpassa undervisningen efter 

alla elevers olika förmågor och behov. Denna politiska, sociala och etiska komplexitet kallas ibland 

för dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). Dilemmaperspektivet syftar i första hand inte till att hitta 

lösningar för de problem vi ställs inför, utan för att belysa komplexiteten i hur vi hanterar olikheter 

och behov. Då studiens resultat visar att skolhunden har en positiv effekt på en elevs skolmotivation är 

vår slutsats att en skolhund kan fungera som ett specialpedagogiskt verktyg utifrån ett relationellt 

perspektiv.  

 

Att skolhunden är med vid speciella tillfällen uppges i denna studie som en av förklaringarna till de 

positiva effekterna. Om man använder sig av Bakhtins karnevalteori (1984) innebär införandet av en 

skolhund ett avbrott från det konventionella och förväntade i skolan, vilket i sig har en effekt utöver 

det som eleverna uppger händer i mötet med skolhunden. Närvaron av en skolhund innebär, i likhet 

med karnevalen, att lekfullhet, kreativitet och spontanitet tillåts i större utsträckning. Något som blir 

en stark kontrast till skolans vanligt förekommande allvar och enformighet (Toohey, Waterstone, & 

Julé-Lemke, 2000). Det “tillfälliga avbrottet” från den ordinarie skolundervisningen bidrar till att 

eleverna har något att se fram emot och längta till, vilket i vår studie har visat sig leda till ökad 

motivation att komma till skolan och att läsa. Införandet av skolhunden innebär också att eleverna 

tillåts bryta mot sina vanliga sociala strukturer och kommer närmare varandra rent fysiskt, vilket 

öppnar upp för kommunikativa situationer som annars inte är möjliga i skolan. Balansen mellan det 

individuella och det sociala, mellan kommunikation, samspel och språk bidrar även till att individen 

utvecklas i sin omgivning (Dysthe, 2003). Det relationella förhållningssättet och strävan efter att bryta 

mot en konventionell undervisning som framkommer i vår studie blir även synligt i lärarens 

användande av yoga, mindfulness och bakning i klassrummet. Det karnevalistiska avbrottet från det 

vardagliga och förväntade går alltså hand i hand med det pedagogiska förhållningssättet och kan 

därmed inte ses som två åtskilda faktorer. 

 

I vår studie lyfts egenskaperna hos skolhunden fram som enskilt avgörande för de positiva effekterna 

som både elever och lärare upplever. Vi menar dock att de positiva effekterna som uppges i studien är 

mer komplexa än så och inte kan förklaras på ett enkelt sätt eller genom en enskild förklaring. Istället 

måste resultaten förstås som en kombination av flera olika faktorer som alla har betydelse för 

elevernas ökade motivation och välbefinnande. De förklaringar som här har lyfts fram är en 

kombination av aktiveringen av hormonet oxytocin, det känslomässiga bandet som skapas i relationen 
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mellan elev och hund, att eleverna upplever en ökad känsla av sammanhang och att införandet av 

skolhunden bryter mot den förväntade och traditionella undervisningen. Sist men inte minst vill vi 

betona vikten av lärarnas pedagogiska förhållningssätt. Genom att anpassa skolmiljön, våga prova nya 

alternativa arbetssätt som bryter mot det vardagliga och konventionella, att se lösningar istället för 

hinder och att utgå ifrån att relationerna med eleverna är viktiga, har pedagogerna en avgörande 

betydelse i förklaringen till de positiva effekterna som framkommit i vår studie.   

 

Fortsatt forskning 

En av utgångspunkterna för studien var att det trots den växande populariteten för läshundsprogram i 

Sverige inte finns mer omfattande forskning om hur programmen påverkar elevers läsutveckling. 

Denna studie gör inte anspråk på att bidra till forskningen om huruvida barns läsning förbättras eller 

inte. Däremot kan studien bidra till att belysa några aspekter som kan ha betydelse för hur man i en 

specialpedagogisk praktik kan förstå och förhålla sig till läshundsprogrammen. Att använda sig av 

skolhundar för att förebygga stress i provsituationer har oss veterligen inte skett tidigare i Sverige. Vår 

studie hoppas därmed kunna bidra till ett ökat intresse och fler studier inom området. Då skolhundar i 

Sverige främst används i syfte att förbättra elevers läsande finns det således behov av att studera 

läshundarnas effekt på elevers läsförmåga närmre. En annan aspekt av skolhundsprogrammen som 

fortsatta studier med fördel skulle kunna belysa är hur införandet av hunden påverkar elevernas sociala 

interaktion i gruppen. Friesens (2012) forskning visar att de kanadensiska läshundsprogrammen som 

hon har studerat förändrar de sociala relationerna inom gruppen, vilket utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv får effekter för elevers lärande. 

 

Många barn skulle förmodligen glädjas åt att få möjlighet att skapa relationer och lära sig nya saker 

tillsammans med ett skolhundsteam, något som ligger långt bortom den förväntade vardagen i skolan. 

För att få en ökad förståelse för vilken betydelse programmen har för både vuxna och barn och för att 

förstå dynamiken som uppstår i samspelet mellan elev, skolhund och pedagog behövs fler studier 

göras. Även om vår studie endast tangerar de motsättningar som kan uppstå på en skola där nya och 

konkurrearande arbetssätt förs in i undervisningen visar Friesens (2012) forskning att det inte är 

ovanligt att det uppstår spänningar mellan läshundsprogram och den traditionella läsundervisningen. 

Genom att noggrannare studera de roller som elever, skolhund och hundförare intar i 

skolhundsprogrammen, skulle vidare studier kunna innebära att lärare och speciallärare får mer 

information om hur de kan utveckla den specialpedagogiska praktiken och på så sätt uppnå en mer 

nytänkande och innovativ läsundervisning.  
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Brev till vårdnadshavare    Stockholm xx-xx-xx 

 

 

Hej!  

 

Vi heter Ann Palmqvist och Anna Åsén och läser speciallärarprogrammet med inriktning läs- och 

skrivinlärning vid Stockholms universitet. Vi läser nu sista terminen och ska som examensarbete 

skriva en magisteruppsats. Eftersom forskning har visat att närvaro av en läshund i klassrummet kan 

bidra till en lugnande effekt, minska stress och främja ett positivt samspel mellan elever och vuxna, 

har vi valt att fördjupa oss kring läshundars betydelse för barns lärande. Vi vill ta reda på hur barn 

upplever att arbeta med en läshund närvarande i klassrummet samt hur deras inställning och 

motivation till läsande påverkas av hundens närvaro. 

 

NN som är speciallärare på XXX, har berättat om sitt och hunden N:s arbete i klassen. Vi är nu 

intresserade av att ta del av elevernas upplevelser av att ha en hund närvarande i undervisningen. Vi 

kommer att göra observationer och intervjuer med ett antal barn som ska få berätta om sina 

erfarenheter. Barnen kommer att intervjuas i grupp. Intervjuerna kommer att spelas in eftersom det 

bland annat möjliggör att vi kan fokusera mer på barnet och barnets svar under intervjun. Barnets 

medverkan i uppsatsen är frivillig och hon eller han kommer vara anonym. Materialet kommer inte 

spridas eller föras vidare.  

 

Eftersom ert barn inte är myndigt behöver vi medgivande från er att hon eller han får delta i 

undersökningen. Vi skulle vara tacksamma om ni kunde skicka den ifyllda medgivandeblanketten, 

med ditt barn, tillbaka till skolan eller maila ditt svar till: xxx senast 22 februari. 

 

Observationerna och intervjuerna med barnen kommer att äga rum under skoltid vecka 8-14. Kontakta 

gärna någon av oss om ni undrar över något.  
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Ann Palmqvist och Anna Åsén 
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□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat och intervjuat (med ljudupptagning) 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn blir intervjuat (med ljudupptagning) 

 

 

 

 

Datum: 
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Barnets namn 
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Vårdnadshavares underskrift(er) 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

 

 

Frågeområden 

 

 
Berätta 
Det enda vi vet är att ni har jobbat med Freja på olika sätt. Kan inte ni berätta lite om hur? 

 

Första gången 

Hur var det första gången Freja var med? 

 

Nationella proven  

Berätta hur det gick till – vad hände i provsituationen? 

Vad var bra? När är det roligt? Har ni varit med om något som inte har varit bra? 

 

Framtid 

Om ni fick önska, hur skulle ni vilja att klassen jobbar med Freja? 

 

 

Ord vi använde ofta 

Utveckla, hur, vad 
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Frågeguide fokusgrupperna 

 

 
5-6 elever i varje grupp. NN får sätta ihop grupperna. 

 

Leka lek för att avdramatisera 

 

------------------------- 
 

Vad tycker ni om djur? Har du något djur hemma? Berätta mer om ditt djur. 
 

Berätta om hundprojektet med Freja som ni har varit med om? 

 

Vad kan hundar vara bra för? 

 

Kan man lära sig något av hundar? Vad? 

 

Kan hundar hjälpa till med något? Vad? 

 

Skulle ni vilja fortsätta jobba med Freja? Hur då? 

 

Kan ni komma och tänka på en situation där Freja har hjälpt eller påverkat er på något sätt? 
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Nu har Freja varit med på era prov. Om ni fick önska, hur mycket skulle ni vilja jobba med 

Freja? 

 

 På vilket sätt? 

 

Kan det vara så att det är extra spännande och roligt eftersom det är något nytt i skolan?  
 

Skulle ni kunna rekommendera att ha en hund under lektionen för andra klasser? Varför då? 

 

Vad skulle ni säga? 

 

Finns det något annat ni vill berätta, som vi inte har pratat om? 
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Frågeguide lärarna - stödfrågor 

 
Berätta lite om bakgrunden till hundprojektet 

 

Hur gick det till när ni fick tillstånd från VH? 

 

Hur kommer det sig att ni valde just NP? 

 

Hur gick ni tillväga under provsituationen? 

 

Hur förberedde ni arbetet i höstas? 

 

Var det självklart att hundarna skulle vara med nu undervårterminen, eller hur tänkte ni kring 

det? 

 

Hur gick de skriftliga proven till? 

 

Beskriv en situation där du verkligen kan se en skillnad? 

 

(Pia berättade om en pojke som hade svårt med verbal kommunikation…) 
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fältanteckningar 
inspelning 
 
fältanteckningar 

Pia - 

specialpedagog/ 

hundförare 

np muntligt prov grupp 1 
np muntligt prov grupp 2 
np läsförståelse  
np skriva berättande text 
np matematik del 1 
np matematik del 2 

Introduktionsmöte:  

ca 60 min 
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