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Hadde ikke hundene Pixel, Lucy og Lillegutt fått være med 
matmor Helle Karin Barstad på jobb hver dag, hadde de ikke 

fått oppfylt kose-behovet sitt. 
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Pixel, Lucy og Lillegutt får være 
med matmor Helle Karin Barstad 
på jobb hver dag. Foto: Nina Mæland
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PERFEKTE JULEGAVER

vis det hadde vært opp til de 
tre hundene, hadde de sittet 
på fanget til Helle Karin hele 
dagen, men med små barn 

hjemme er dette helt umulig. Derfor setter 
de stor pris på at barn tar seg tid til å lese 
for dem, mens de blir klødd bak øret eller 
på magen.

– Du kan tro de gir beskjed hvis barnet 
glemmer å kose med dem. Da kommer det 
et lite dytt på hånden. Etter at barnet har 
lest for hunden gjør de morsomme akti-
viteter sammen, og det synes hundene er 
veldig gøy. En liten godbit ligger alltid på 
lur i lommen om de har vært flinke, sier 
Helle Karin.

BIDRAR TIL ØKT LESELYST
Det var i 2011 Helle Karin og de tre hunde-
ne ble sertifiserte som lesehunder, og star-
tet å tilby tjenester til ulike institusjoner 
og skoler i Stavanger-området. Barstad er 
daglig leder av Firbent Terapi, og utdanner 
også besøks-, terapi- og lesehunder gjen-
nom Norske Terapihundskolen. 

– En lesehund er en som trenes opp til å 

bli lest for av fremmede, og som brukes for 
barn med leseproblemer og for barn som 
ønsker å bli tryggere på høytlesning, for-
klarer hun.

Helle Karin innrømmer at det kanskje hø-
res litt rart ut med lesehund da hunder selv 
ikke kan lese, men hun forteller at det nett-
opp er derfor dette fungerer så bra.

– En lesehund vil ikke rette på svar hvis du 
leser feil. Den vil ikke le av barnet, og den 
vil ikke tenke dårlig om barnet avhengig av 
barnets leseferdigheter.

FÅR BARN TIL Å SLAPPE AV
Én av grunnene til at det fungerer så bra, 
er at dyr har en beroligende effekt på oss 
mennesker. Forskning viser at hvis du er i 
kontakt med dyr, får du blant annet lavere 
blodtrykk og det har også en angstdem-
pende effekt.

– Når du klapper på dyret, utløser det et 
hormon i kroppen som heter oxytocin. Det 
blir ofte kalt for kjærlighetshormonet. Det 
er det hormonet som spiller en stor rolle 
hos ammende mødre. De får den følelsen 
når de ammer babyen sin. Det hjelper dem 
å knytte seg til barnet. 

Hvordan jobber egentlig en lesehund? Hel-
le Karin forklarer at når barnet kommer og 

H – En lesehund er 

en som trenes opp 

til å bli lest for av 

fremmede, og som 

brukes for barn med 

leseproblemer og for 

barn som ønsker 

å bli tryggere på 

høytlesning.

Lesehunden Lucy følger nøye med når barnet leser for henne. Foto: Kristin Knutsen
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setter seg ved siden av hunden, ligger hun-
den enten helt inntil kroppen til barnet el-
ler på fanget. Det avhenger litt av størrelsen 
på hunden.

Den firbente ligger og slapper av, mens 
barnet sitter med en hånd på boken og en 
hånd på hunden. Barnet kjenner da var-
men fra hunden og på hundens rolige pust, 
og blir da avslappet og konsentrert.

– For et barn som har liten leselyst eller har 
utfordringer med lesingen, er det å lese for 
en hund bare morsomt. Det er motiveren-
de å få lov til å gjøre noe spesielt sammen 
med en hund.

Når Helle Karin har jobbet med sine terapi- 

hunder, ser hun at det har hatt en god effekt 
på unge gutter med lopper i blodet. Dette 
gjelder enten de har en diagnose eller ikke.

– De får plutselig motivasjon til å lese noe 
de vanligvis ikke synes er så veldig gøy, og 
de havner inni sin egen lille boble der bare 
de og hunden eksisterer. Det er ganske fan-
tastisk å se på.

BÅDE AKTIV OG PASSIV DELTAKER
Hunden er spesialtrent til å ligge i ro mens 
barnet leser, men den kan også peke i bo-
ken med labben. Den er trent til å følge fin-
geren til barnet, og den kan hjelpe til med 
å bla i boken enten med labben eller med 
snuten. 

– At hunden kan være en aktiv del og ikke 
bare en rolig deltaker, hjelper mye på moti-
vasjonen for å lese, sier Helle Karin.

Etter at barnet har lest en bok for en av 
hundene til Helle Karin får barnet diplom 
med seg hjem, med bilde og poteavtrykket 
til hunden den har lest for.

– Vi legger diplomet på bakken, og hunden 
tråkker på diplomet og godkjenner det. Di-
plomet får da poteavtrykket til lesehunden. 
Det er utrolig kjekt for barna å kunne gå 
hjem og vise diplomet til foreldrene. «Her 
er hunden jeg har lest for, og den har god-
kjent det også».

Etter at barnet har lest boken gjør de noen 

Noe av det beste Lucy vet er at noen koser med henne. Foto: Kristin Knutsen
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aktiviteter sammen, og hunden får en god-
bit om den har vært flink. 

MÅ HA RETT PERSONLIGHET
I teorien kan alle raser blir brukt i terapi, 
men ifølge Helle Karin handler det om å 
finne de rette individene.

– Det er noen raser der det er lettere å finne 
gode individene enn andre. Når mange ten-
ker på terapihund, tenker de på golden re-
triever, labrador retriever eller puddel, men 
jeg har en terrier og to chihuahuaer. Det er 
raser som ikke er typiske terapi- hunder.

For å finne de rette individene har Helle 
Karin noen kriterier hun går etter. Hunden 
må ha et sterkt ønske om å være med men-
nesker, både familien og med helt fremme-
de. Dette er fordi mye av jobben handler 
om å treffe vilt fremmede mennesker og 
jobbe tett med dem.

– Hundene må derfor være sosiale og ha en 
god av- og påknapp. Terapihunder må ofte 
veksle mellom å ligge i ro ved siden av bar-
net som leser, og å gjøre noen triks og ak-
tiviteter sammen med barnet. Det å kunne 
veksle mellom passivitet og aktive øvelser 
er en stor del av jobben for en lesehund.

Et annet kriterium er at hunden må være 
miljøsterk og ikke lett la seg vippe av pin-
nen. Den må tåle høye lyder og mennesker 
som ser annerledes ut. Før man starter ut-
dannelsen mot besøks- eller terapihund, 
går hunden gjennom en egnethetstest for å 
se om den kommer til å trives i arbeidet og 
for å se om eier og hund har forutsetnin-
gene for å klare og gjennomføre kurset, og 
gjøre en god jobb. Hunder som skal arbeide 
med barn går også gjennom en egen «bar-

Den vesle pelsterapeuten på jobb. Foto: Kristin Knutsen

netest» for å sikre at hunden er egnet for å 
arbeide med denne brukergruppen.

– Hundene må tåle å bli dratt i ørene og ris-
tet litt i halen. Hundene mine har opplevd 
mye forskjellig på jobb. Det er min jobb 
som fører å passe på at hundene mine har 
det greit på jobb, men jeg vil påstå at det er 
uunngåelig når en jobber med mennesker 
at hunden ikke noen gang vil vise ubehag 
på jobb, om det er en klem som blir for hard 
eller om noen ved et uhell trår på halen. 

Hunden må også være flink til å håndtere 
stress.

– Vi skader aldri hunden eller påfører den 
ubehag under testen, men vi gjør ting som 
hunden ikke synes er så veldig gøy, som å se 
under labbene eller ta på neglene. Etterpå 

ser vi om hunden kommer tilbake til oss. 
Dette er viktig, da det kan oppleves som 
veldig sårende for et barn om hunden ikke 
kommer tilbake etterpå.

PEDAGOGER TAR UTDANNINGEN
Mange av de som har tatt den to år lange 
utdanningen er pedagoger som ønsker å 
bruke egen hund i jobben sin. Én av de som 
har tatt kurset, er sykepleier Kristine Høy-
land og hennes staffordshire bull terrier Isa. 
I fjor var de ferdig utdannet og begynte å 
jobbe for Firbent Terapi. I tillegg er de fri-
villige på forskjellige biblioteker i Stavan-
ger-området. 

– Jeg hadde drevet med besøkshund som 
frivillig i tre år før jeg bestemte meg for å ta 
videreutdanningen som terapihund og le-
sehund. Jeg tenkte på alle barna som sliter 
med å lese, og hadde hørt at det er lettere 
for dem å lese for et dyr som ikke dømmer 
dem enn å lese for et menneske. Jeg hadde 
derfor lyst til å bidra til at et barn skulle få 
leselyst.

Hunden Isa stortrives med å være med 
Kristine på jobb.

– Hun synes det er veldig kjekt å få kos hele 
tiden, og nyter at barna klapper på henne. 
Jeg synes også det er en givende jobb og an-
grer ikke på at jeg valgte å gjøre dette. Det 
er ingen som er så takknemlig som et barn. 
De viser det med hele seg.

LANG UTDANNING
Kristine forteller at det var en omfatten-
de prosess å skulle få sertifiseringen. Først 
måtte de bli besøkshund. Etterpå bygget Både kose og lese! Foto: Privat
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de videre med terapihund-profesjonsut-
dannelsen, og som en del av denne utdan-
nelsen kan deltakerne ta videreutdanning 
som skolehund med den internasjonale 
lesehund-sertifiseringen R.E.A.D (Reading 
Education Assistance Dogs). For å få ser-
tifiseringen må deltakerne gå gjennom en 
praksisdel og en skriftlig prøve. Det tok to 
år fra Helle Karin startet til hun var ferdig 
med utdannelsen.

– Det var en omfattende prosess, men det 
var verdt det da jeg så gleden i øynene til 
barna da de fikk lese for Isa.

Kursleder Helle Kristin er klar over at det 
er mye som kreves både av hund og eier, 
men understreker at det er nødvendig et-
tersom de til slutt skal arbeide med barn.

– Barn er små og mer sårbare enn voksne, 

og det er derfor viktig for oss at de som skal 
arbeide med denne målgruppen er kvali-
tetssikret.

Hun forteller at deltakerne bør ha lyst til å 
hjelpe barn til å bli engasjert i å lese. Selv er 
hun pedagog, og brenner for at barn skal 
utvikle leselyst.

– Da jeg ble gjort oppmerksom på dette 
tilbudet kastet jeg meg på det, men på den 
tiden fantes det ikke noen utdanning for 
dette i Norge. Jeg måtte derfor reise til Sve-
rige og ta sertifiseringen der.

Først trente hun opp den ene hunden, så 
den andre og så den tredje.

– Jeg så tydelig effekten det hadde med le-
sehunder, og at det bidro til økt leselyst for 
barnehagebarn og barn i grunnskolen.

GODE TILBAKEMELDINGER
Nå som hun har drevet med dette i seks år 
har hun fått mange gode tilbakemeldinger 
både fra barn og foreldre.

– Foreldrene synes det er et veldig bra til-
tak og får hjem unger som virkelig er mot-
iverte til å lese. 

Lucy godkjenner diplomet til barnet. Foto: Kristin Knutsen

Noe av det beste Lucy vet er at noen koser med henne. Foto: Kristin Knutsen




