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Abstract 
In order to examine whether and, if so, how preschool teachers work with animal ethics, 

I investigate (1) preschool teachers' interpretation of the the formulation of the Swedish 

curriculum about "respect for all living things", (2) how preschool teachers work with 

issues of animal ethics, and (3) which consideration they give in this work to the 

curriculum requirements of objectivity and comprehensiveness. The empirical data is 

based on qualitative interviews with six pre-school teachers whereof three are 

vegetarians. The analysis is based on poststructuralist theory and theory of the hidden 

curriculum. The informants tell that they are working with animal ethics to a small 

extent. However, the teachers do also mediate unconscious messages about animal 

ethics. How these preschool teachers work with animal ethics is characterized by a 

relatively high heterogeneity that partly depends on the food choice of the interviewees. 

Given that the teachers in this study do include the animals when they interpret the 

curriculum directives on working to ensure that children develop "respect for all living 

things", I conclude that the teachers who want to work for children to develop respect 

for animals may refer to this curriculum wording to justify their work. 

 

Key words: animal ethics, human-animal relations, early childhood education, hidden 

curriculum, poststructuralism  

 

Sammanfattning 

I syfte att undersöka om, och i så fall hur, förskollärare arbetar med djuretik som en 

värderingsfråga undersöks (1) förskollärares tolkning av läroplanens skrivning om 

”respekt för allt levande”, (2) hur förskollärare arbetar med värderingsfrågan djuretik 

och (3) vilken hänsyn de tar till läroplanens krav på saklighet och allsidighet i detta 

arbete. Empirin bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare varav 3 är 

vegetarianer. Analysen baseras på poststrukturalistisk teori och teori om den dolda 

läroplanen. Informanterna anger att de arbetar med djuretik i ringa omfattning men visar 

också att förskollärarna förmedlar omedvetna budskap om djuretik. Hur dessa 

förskollärare arbetar med djuretik kännetecknas av en relativt stor heterogenitet som 

delvis är beroende av de intervjuades kostval. Mot bakgrund av att lärarna i denna 

studie tolkar in djur i läroplanens direktiv om att arbeta för att barn utvecklar ”respekt 

för allt levande”, dras en slutsats  att den lärare som vill arbeta för att barn ska utveckla 

respekt för djur kan hänvisa till denna skrivning för att rättfärdiga sitt arbete. 

  

Nyckelord: djuretik, förskola, respekt för allt levande, saklighet och allsidighet, dolda 

läroplanen  



 

 

Innehållsförteckning 
Inledning ..................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ......................................................................................................2 

Bakgrund ..................................................................................................................... 3 

Förskolans mål- och resultatstyrning .....................................................................................3 

Utomstående aktörers arbete med djuretik i förskola och skola ..............................................3 

Begreppet värdegrund ...........................................................................................................3 

Grundläggande principer i läroplanen ....................................................................................4 

Djuretik i läroplanen för förskolan .........................................................................................5 

Litteraturstudie ........................................................................................................... 8 
Djuretik i undervisningen ......................................................................................................8 

Språkanalys......................................................................................................................... 10 

Materials påverkan på värderingar ....................................................................................... 10 

Barns värderingar i djuretiska frågor ................................................................................... 11 

Djur i förskolan ................................................................................................................... 11 

Barns initiativ till att väcka djuretiska frågor ....................................................................... 12 

Kött och mjölk i skolmaten/förskolematen........................................................................... 12 

Slutsats ............................................................................................................................... 13 

Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................... 13 

Metod ......................................................................................................................... 15 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter .................................................................................. 15 

Urval................................................................................................................................... 15 

Intervjuguide ....................................................................................................................... 16 

Genomförande .................................................................................................................... 16 

Databearbetning .................................................................................................................. 17 

Etiska överväganden ........................................................................................................... 18 

Studiens kvalitet och begränsningar ..................................................................................... 18 

Resultat och analys ................................................................................................... 19 
Frågeställning 1: Tolkning av läroplanens skrivning om ”respekt för allt levande” ............... 19 

Frågeställning 2: Arbete med djuretik som värderingsfråga ................................................. 21 

Vad påverkar barns värderingar? ..................................................................................... 21 

Arbetar ni med djur som en värderingsfråga? ................................................................... 21 

Barns initiativ till att väcka frågor om djuretik ................................................................. 22 

Lärares initiativ ............................................................................................................... 23 

Frågeställning 3: Saklighet och allsidighet i relation till djur som värderingsfråga................ 25 



 

 

Krav på saklighet och allsidighet och svårigheter att uppfylla dessa krav ......................... 25 

Omedvetna budskap ........................................................................................................ 26 

Reaktion när jag tar upp exempel som kan förmedla omedvetna budskap ......................... 28 

Diskussion.................................................................................................................. 28 
Sammanfattande resultat ..................................................................................................... 29 

Resultatens generaliserbarhet och validitet .......................................................................... 30 

Reflektioner och slutsatser utifrån resultaten........................................................................ 30 

Pedagogiska konsekvenser .................................................................................................. 32 

Framtida forskning .............................................................................................................. 33 

Litteraturförteckning ................................................................................................ 34 

Bilagor ....................................................................................................................... 39 

Bilaga 1: Intervjuguide ........................................................................................................ 39 

Bilaga 2: Följebrev: Förfrågan om att delta i intervjustudie .................................................. 42 

 

 

 

 

 



1 

 

Inledning 
Hur förskollärare ska arbeta med värdegrundsfrågor om mänskliga relationer och 

miljöfrågor diskuteras både i den praktiska verksamheten, forskning och i det 

omgivande samhället. Det reflekteras alltså kring hur värderingar och normer förmedlas 

och skapas i förskolans verksamhet. Detta arbete är mycket angeläget men en fråga som 

bör ställas är om det kan finnas värderingsfrågor som vi inte ser och reflekterar kring? 

Finns det områden där barnen tar till sig värderingar
1
 genom förskolans verksamhet som 

vi har förbisett?  

 

Ett möjligt sådant område är djuretik, dvs etiska frågor om hur vi människor bör 

förhålla oss till andra djur.
2
 Begreppet djuretik finns inte listat i någon av de större 

uppslagsverk som jag undersökt. Inom detta område finns många olika 

ställningstaganden och uppfattningar – när jag i denna uppsats skriver om djuretik avses 

ingen specifik uppfattning utan området i sig. En djuretisk uppfattning som delas av en 

stor del av befolkningen är att det är berättigat att utnyttja djur för mänskliga syften och 

döda dem så länge ”onödigt lidande” undviks (se t ex Nordin, 1997; Svensson, 2001). 

Denna hållning kallas ofta djurskyddslig. En kontrasterande syn som vanligen kallas 

djurrättslig ifrågasätter människans rätt att utnyttja djur för mänskliga syften 

överhuvudtaget, t ex för mat, kläder eller försök (se t ex Gålmark, 1997, 1998; Singer, 

1992; Regan, 2009; Francione, 2007). Denna uppsats är inspirerad av mina djurrättsliga 

värderingar vilket tar sig uttryck i att stor vikt läggs vid grundläggande djuretiska frågor 

som huruvida det är rätt att utnyttja och döda djur i sig snarare än en diskussion om 

under vilka förutsättningar ett sådant utnyttjande anses legitimt.  

 

När jag i detta arbete skriver om djur eller djuretik som en värderingsfråga syftar jag på 

att det är en fråga där barn kan tillägna sig, utmanas i eller förstärkas i olika 

värderingar. Utifrån denna definition används alltså begreppet värderingsfråga bredare 

än att endast omfatta de normer och värden som är tydligt angivna i förskolans läroplan. 

Begreppet särskiljs alltså från värdegrundsfråga
3
 som åsyftar värderingsfrågor som är 

tydligt fastställda i läroplan eller andra styrdokument. Eftersom tillägnande av 

                                                
1 I denna uppsats används värderingar, uppfattningar, attityder och åsikter synonymt med motivet att 

dessa begrepp alla används i läroplanen och att betydelseskillnaderna mellan begreppen inte är 

avgörande i detta sammanhang.  

2 Eftersom människan också är ett djur är ”människan och andra djur” det korrekta uttryckssättet enligt 

organisationen Djurens Rätt (2007). I likhet med Pedersen (2007) väljer jag dock i de flesta fall att 

använda begreppet djur för läsbarhetens skull trots att det finns en problematik i att det kan skapa ett 

”falskt intryck av en absolut klyfta mellan människor och djur.” (s. 19, min övers.).  

3 Begreppet värdegrundsfråga användes i inledningsskedet av arbetet synonymt med hur jag i 

uppsatstexten använder termen värderingsfråga. Notera alltså att värdegrundsfråga användes under 
intervjuerna.  
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värderingar potentiellt kan ske i förskolan borde det vara en fråga som förskollärare 

behöver förhålla sig till, fundera kring och diskutera. När det gäller värdegrundsfrågor 

såsom t ex kön betonas ofta att om reflektion inte sker riskerar vi att omedvetet 

förmedla värderingar och normer (se t ex Wahlström, 2008). En hypotes i denna uppsats 

är att så kan vara fallet även vad gäller djuretik och att det därmed uppstår ett behov att 

analysera hur värderingar i djuretiska frågor förmedlas i förskolan.  

 

Djurfrågor beskrivs av Pedersen (2007) som ”till stor del frånvarande” i läroplanen för 

gymnasiet vilket väckte frågor ”om skolor engagerar sig i dessa frågor i alla fall – och 

hur de gör det, när formell vägledning saknas.” (s. 15, min övers., kursiv i original). 

Samma grundläggande fråga i en förskolekontext ligger till grund för denna studie.  

 

Som vegan och engagerad i djurrättsrörelsen har jag ofta under VFU och arbete på 

förskola reflekterat kring frågor om hur barns uppfattningar om djuretik upprätthålls 

eller utmanas i förskolans verksamhet. I samband med måltider har barn ofta frågat mig 

varför jag inte äter kött och jag har ställts inför valet om och i så fall hur jag ska förklara 

det och funderingar har skapats om hur mitt och mina kollegors agerande och 

verksamheten i stort påverkar barnens värderingar om djur.  

 

Vad är då problemet med hur barn tillägnar sig värderingar i djuretiska frågor i 

förskolan? Ett svar är att barns värderingar är det som kommer styra hur djur behandlas 

i framtiden. Med tanke på att ca 80 miljoner landlevande djur (Jordbruksverket, 2011) 

och 19 miljarder vattenlevande djur (Fiskeriverket, 2010) dödas varje år i Sverige är 

djuretik en stor samhällsfråga.  

Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av detta är syftet med denna uppsats att undersöka om, och i så fall hur, 

förskollärare arbetar med djuretik som en värderingsfråga. 

 

Jag söker uppnå syftet genom att undersöka dessa tre frågeställningar:  

1. Hur tolkar förskollärare läroplanens formulering om ”respekt för allt levande”?  

2. Hur arbetar förskollärare med värderingsfrågan djuretik?  

3. Vilken hänsyn tas till läroplanens krav på saklighet och allsidighet i detta 

arbete?  

 

Frågeställning 1 och 3 handlar alltså till stora delar om hur läroplanen tolkas. I nästa 

avsnitt följer en analys av djuretik i läroplanen. Fråga 2 som behandlar hur förskollärare 

arbetar i praktiken kan ses som studiens huvudsakliga intresseområde.  Syftet med 

frågorna om tolkning av läroplanen är för det första att skapa en förståelse för om och i 

så fall hur läroplanen kan fungera som vägledning för arbete med djuretiska frågor i 

förskolan. För det andra kan dessa frågor fungera som en ingång till beskrivningar av 
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hur lärarna arbetar eller skulle vilja arbeta. Ett exempel är att intervjufrågorna som är 

baserade på frågeställning 3 om saklighet och allsidighet är tänkta att ställa 

informanterna  inför ett perspektiv som kan ge en utförligare och djupare beskrivning av 

deras arbete med dessa frågor. 

 

Bakgrund 
Uppsatsens bakgrundsdel inleds med en introduktion om förskolans mål- och 

resultatstyrning och om utomstående aktörers arbete med djuretik i förskola och skola. 

Därefter följer en redogörelse för begreppet värdegrund. Därnäst beskrivs 

grundläggande principer i läroplanen som jag bedömer är relevanta för uppsatsen och 

slutligen kommer en analys av det i läroplanen som kan relateras till området djuretik. 

Förskolans mål- och resultatstyrning  
Uppdraget som förskollärare regleras i den av regeringen beslutade läroplanen Lpfö98. I 

planen läggs stor vikt vid att förskolan ska förmedla grundläggande normer och värden 

vilket uttrycks i det inledande kapitlet (Skolverket, 2010). Skolan och förskolan är idag 

mål- och resultatstyrd i kontrast till regelstyrd, vilket skolan var före 1990-talet. 

Regelstyrningen innebar att staten mer i detalj reglerade lärares uppdrag medan den 

nuvarande modellen vilar på en syn på lärare som professionella med utrymme att tolka 

styrdokumenten och utrymme för lokal variation (Hartman, 2007). Denna förändring 

innebär att det ansvar som läggs på pedagoger
4
 att tolka styrdokumenten blir större. 

Därför är det angeläget att som i denna uppsats undersöka hur lärare tar detta ansvar.  

Utomstående aktörers arbete med djuretik i förskola och skola  
Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen driver skolprojektet REDE 

(Respekt, Empati, Djur, Etik) som syftar till att ”skolbarn får stärka och utveckla sin 

förmåga till empati och medkänsla för både djur och människor.” (Frizell, 2008). REDE 

är ett material framtaget för skolan men det planeras även för verksamhet riktad till 

förskolor (Frick, 2011). Skolor och förskolor är också en målgrupp för 

branschorganisationer i animaliebranschen såsom Lantbrukarnas riksförbund (2011) 

som bl a erbjuder förskolor ett material kallat ”Bygg din egen bondgård” som förmedlar 

en bild av en småskalig djurhållning på en gammal gård.  

Begreppet värdegrund 
Det finns olika definitioner och förståelser av begreppet värdegrund. Frånberg (2004) 

skriver i sin rapport från Värdegrundscentrum att begreppet ”sammanfattar det 

pedagogiska och ideologiska uppdraget i dagens läroplaner” (s. 8). Fokus läggs alltså på 

                                                
4 Pedagoger och lärare används i denna uppsats synonymt med förskollärare såtillvida inget annat 

uttrycks.  
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värdegrund som något fastslaget vilket jag förstår som att frågor som inte regleras 

tydligt i läroplanen (t ex djuretik) inte ses som värdegrundsfrågor.  

 

En del i Skolverkets (2011b) beskrivning av värdegrundsuppdraget är ”att förbereda 

barn och elever för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare” (s. 5). Det kan 

tolkas som att frågan om värdegrund breddas till att inkludera andra värderingsfrågor än 

de som nämns explicit i läroplanen eftersom en sådan breddning kan vara nödvändig för 

att förbereda för ett liv som aktiva samhällsmedborgare. Skolverket understryker även 

vikten av ett normkritiskt perspektiv: ”Vilka värderingar tar vi för givna på vår förskola 

och vår skola?” (s. 19). I de yrkesetiska principerna för lärare som antagits av båda 

fackförbunden för lärare framhålls också vikten av reflektion: ”Lärare utgår i sin 

yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar samtidigt över 

uppdraget satt i relation till de yrkesetiska principerna.” (Lärarförbundet, 2008, s. 195). 

Jag tolkar detta som en uppmaning att se uppdraget inte enbart som en fråga om det som 

är bestämt i styrdokument utan även ställa sig frågor om vilka andra värderingar som 

skulle kunna förmedlas i vår verksamhet och diskutera kring vår roll som lärare i dessa 

processer. En sådan förståelse utgör en grund för denna studie.  

Grundläggande principer i läroplanen  
Min analys av läroplanen är grundad i Orlenius (2010) okontroversiella klarläggande 

om att läroplanerna speglar ”de strömningar som finns i det omgivande samhället.” (s. 

14). Självfallet måste hänsyn tas till läroplanerna men Orlenius analys kan hjälpa oss att 

se att innehållet i läroplanerna kan komma att ändras i framtiden om värderingarna i 

samhället och det politiska läget förändras. En intressant frågeställning som inte ryms 

inom detta arbete är vilka maktfaktorer som påverkade de skrivningar rörande djuretik 

som kom med och som inte kom med i läroplanen när den formulerades? 

 

Något som ofta betonas i lärarutbildningen och av förskollärare i fält är behovet av att 

förskolan  ska utgå från och ta tillvara på barnens intressen och erfarenheter vilket 

beskrivs i läroplanen: ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper.” (Skolverket, 2010, s. 6). Detta tankesätt är 

betydelsefullt också för området djuretik i förskolan på flera sätt. För det första genom 

att det visar på vikten av att ta hänsyn till att olika barn kan ha olika förförståelse och 

inställningar; ett barns föräldrar kan t ex vara lantbrukare och jägare medan ett annat 

barns föräldrar kan vara djurrättsliga veganer. För det andra är det troligt att arbete med 

djuretik som värderingsfråga i förskolan blir mer konstruktivt om det tar tillvara på 

barnens intressen och funderingar.  

 

Detta för oss till det som framhålls i läroplanen om att ”barns behov av att på olika sätt 

få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.” (s. 4). 

Läroplanen stipulerar alltså att om ett barn väcker livsfrågor – t ex frågor om vad som är 
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rätt och fel att göra mot djur – ska lärarna stödja att barnet får prata om detta med andra. 

Vidare ska arbetslaget ”göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika 

attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande” (s. 9). En central 

princip är därtill kravet på saklighet och allsidighet:  

 

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.  

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de 

egna förutsättningarna. (...) Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna 

sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller andra åskådningen. (Skolverket, 2010, s. 5) 

 

Med tanke på hur starkt läroplanen lyfter fram att vissa värden och normer ska 

förmedlas av förskolan tycks denna skrivning innebära en motsättning – förskolan ska å 

ena sidan förmedla en viss värdegrund samtidigt som barnen inte ska bli ensidigt 

påverkade för en viss åskådning. Jag förstår det som att de grundläggande värden som 

lyfts fram i det inledande avsnittet om förskolans värdegrund är högre prioriterade än 

direktivet om allsidighet; i vissa frågor ska vi förmedla värden på ett tydligt sätt. 

Formuleringen om saklighet och allsidighet torde främst vara relevant för de frågor där 

läroplanen inte föreskriver en viss värdegrund på ett tydligt sätt. Som vi i nästa avsnitt 

ska se är detta fallet vad gäller djuretiska frågor.  

Djuretik i läroplanen för förskolan 
En första fråga är här om djuretik förekommer i värdegrunden såsom den formuleras i 

läroplanen? ”Djuretik” eller formuleringar om djur och etik nämns inte alls i läroplanen. 

Det enda exemplet på när begreppet ”djur” används är i målet om att sträva efter att 

varje barn ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom 

sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” 

(Skolverket, 2010, s. 10). Eftersom djur nämns i ett mål som handlar om naturvetenskap 

torde det som avses med denna skrivning vara att barnen ska lära sig om biologi, dvs t 

ex namn på djurarter och hur olika djurarter lever. Svaret på frågan i inledningen av 

denna sektion är alltså nej – det finns inga tydliga direktiv utifrån läroplanen om att 

förskolan ska arbeta med djuretik som en värderingsfråga.  

 

Vi kan då fråga oss om djurrelaterade etikfrågor ändå aktualiseras genom andra inslag i 

läroplanen? 

Svaret blir då ja, för det första på grund av denna skrivning i läroplanen:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

(...) 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Skolverket, 2010, s. 8) 
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Formuleringen om ”respekt för allt levande” är central därför att ”allt levande” kan 

inkludera respekt även för andra än människor. Förvisso kan ”allt levande” tolkas som 

ett direktiv om att endast lära ut hänsyn till miljön utan att ta upp frågor om djur som 

individer, vilket flera av de förskolor som citerar denna skrivning tycks ha gjort (se t ex 

Förskolan Skärgården, 2011; Duvnäs Montessoriförskola Fjädern, 2011). En annan 

tolkning är emellertid att skrivningen också handlar om att förmedla respekt för djur 

som kännande individer. I någon mån syns en sådan tolkning när en förskola formulerar 

konkreta mål utifrån läroplanen såsom detta: ”Alla barn skall bli erbjudna att få mata 

fiskarna och därmed få respekt och visa omsorg för allt levande.” (Förskolan Ängen, 

2011, s. 2). När Bengtzon och Ek Kempe
5
 (2010) i sitt examensarbete tolkar detta mål i 

läroplanen nämner de också djuren: ”Läroplanen för förskolan tar upp vikten av att barn 

genom att vistas i naturen utvecklar respekt för djuren och att fantasi och kreativitet 

främjas i utomhusmiljön.” (s. 8). Tilläggas kan att jag inte har hittat någon vägledning 

från Skolverket i hur dessa formuleringar i läroplanen ska tolkas – målet om respekt för 

allt levande nämns t ex inte i Skolverkets (2005) allmänna råd för kvalitet i förskolan 

där råd för värdegrundsarbete tas upp.  

 

För det andra aktualiseras frågor om djuretik genom de grundläggande principer som 

redovisades i avsnittet ovan om saklighet och allsidighet och att låta barn reflektera över 

egna och andras uppfattningar. Barn i dagens Sverige kommer idag från en mångfald av 

familjer och för med sig olika uppfattningar till förskolan. Därmed kan en förskollärare 

mötas av både barn som väcker frågor om det verkligen är rätt att äta djur och barn som 

ser det som självklart att det är berättigat.  

 

Läroplanen ger oss viss vägledning i hur ett allsidigt lyftande av värderingsfrågor kan 

gå till:  

 

Arbetslaget ska 

(...) 

• lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor, 

• göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och 

värderingar som styr deras synpunkter och handlande, (Skolverket, 2010, s. 9)  

 

Vidare understryker läroplanen att ”barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser.” (Skolverket, 2010, s. 4). Detta kan vara väsentligt i 

relation till djuretik eftersom det kan vara en fråga som relativt sällan behandlas genom 

samtal. Frågan om djuretik är dock synlig i vardagen genom barnens konkreta 

upplevelser. Det viktigaste exemplet är måltiderna där kött och andra animaliska 

                                                
5 Jag har valt att generellt bara skriva ut efternamn och inte förnamn när jag refererar i uppsatsens text. 

Det skulle kunna ifrågasättas från ett genusperspektiv eftersom det då krävs en genomgång av 
litteraturlistan för att få en bild av andelen kvinnor och män bland referenserna.  
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produkter serveras
6
 – en sådan konkret upplevelse av att det ses som normalt och 

önskvärt att äta djur kan med stor sannolikhet påverka vilka värderingar i djuretiska 

frågor barnen tillägnar sig. Engström (2011) påminner i sin essä om devisen om att det 

spelar ”ingen roll vad man säger åt barn – det är vad man gör som räknas. Med andra 

ord: varje dag, i varje skolmatsal där man serverar kött, hamras budskapet in: djur är till 

för att ätas.” (s. 41). Pedersen (2009) understryker den motsägelsefullhet som enligt 

henom
7
 kan uppstå: ”Vi tar t.ex. förskoleklassen med ut i skogen för att lära dem 

aktsamhet med myror och fjärilar, och sätter oss sedan obekymrat ner med hela 

barngruppen och grillar korv.” (s. 12) 

 

Slutligen kan frågan ställas om det finns något i läroplanen som hindrar att frågor som 

rör djuretik behandlas? En hänvisning till kravet på saklighet och allsidighet kan då 

återigen göras – om förskollärare behandlar djuretik på ett ensidigt sätt kan de kritiseras 

för att inte ta hänsyn till dessa krav. På samma sätt som är fallet vad gäller t ex genus 

bör det dock noteras att frågor om djuretik kan behandlas även om det inte sker 

avsiktligen genom att omedvetna budskap förmedlas.  

 

Det jag anfört ovan om förskolans läroplan menar jag i stora delar är överförbart även 

till skolans läroplan. Där finns samma skrivningar om saklighet och allsidighet och det 

saknas även här uttryckliga referenser till vilka värden rörande djurrelaterade frågor 

som ska förmedlas. En skillnad att notera som kan vara betydelsefull är emellertid att 

målet i Lpfö98 om att utveckla ”respekt för allt levande” saknas i Lgr11 (Skolverket, 

2011a). 

 

                                                
6 Livsmedelsverkets rekommendationer angående veganmat för förskolebarn är otydliga. I råden till 

förskolor och skolor uttrycks att de ”inte rekommenderar veganmat för barn i förskoleåldern” 

samtidigt som det  framhålls att  ”det är viktigt att erbjuda så väl sammansatt mat som möjligt för de 

barn där familjen väljer att äta veganmat.” (Livsmedelsverket, 2007a, s. 12; Livsmedelsverket, 
2007b). Formuleringen om att de ”inte rekommenderar” har i ett mail till verket kritiserats för att den 

skapar problem med att förskolor inte erbjuder veganmat med hänvisning till denna formulering 

(Augustsson, 2011). Därför har Livsmedelsverket (2011a) förklarat att de ”tidigare avrådde föräldrar 

från att ge vegankost till barn under två år, men att vi nu inte längre gör det.” (s. 1). I de uppdaterade 

råden till föräldrar finns ingen formulering om att de ”inte rekommenderar” vegankost och det skrivs 

ut att med en väl sammansatt kost med berikade produkter kan barn äta veganmat (Livsmedelsverket, 

2011b). På telefon uppger verket att skrivningarna om att veganmat ”inte rekommenderas” ska tas bort 

från råden för förskola och skola.  

7 Hen = hon/han. Istället för hennes/hans använder jag ”hens” och istället för henne/honom använder 

jag ”henom”. Jag väljer här att använda könsneutrala pronomen för att i enlighet med läroplanen 

stödja en utveckling mot ett jämställt samhälle där uppdelning i kön inte ges lika stor vikt. Jag tror att 

användandet av ”hen” som lärare kan vara ett sätt att markera för barnen att kön inte alltid behöver ha 
betydelse. Förskolan Egalia är ett exempel på där detta tillämpas (Utter, 2011).   
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Litteraturstudie  
Avsikten med denna litteraturstudie är dels att sträva efter representativitet i betydelsen 

att visa på en bredd i det som har utforskats och skrivits om rörande djuretik. Emellertid 

finns det också en selektiv och kritisk aspekt eftersom mina pedagogiska och 

ideologiska perspektiv har påverkat vilken litteratur jag har sökt efter och hur jag har 

analyserat och lyft fram den (jfr Backman, 2008).  En relativt liten andel av litteraturen 

används i analysen av resultatet. Syftet med denna litteraturstudie är därmed inte bara 

att redovisa skrifter som används för analys i detta arbete utan också att presentera ett 

urval av litteratur som är relevant för forskningsområdet djuretik i förskolan och skolan 

och därmed underlätta för framtida forskare på området.  

 

Översikten innehåller såväl forskning med empiriska studier som pedagogisk litteratur 

och annan litteratur som inte bygger på forskning. För att kunna strukturera texten 

utifrån olika rubriker och relatera litteraturen till varandra finns dessa olika typer av 

litteratur återgivna tillsammans. För att  läsaren ska kunna bedöma vad som är forskning 

har jag därför skrivit ut ”studie”, ”avhandling”, ”undersökning” eller liknande i 

samband med dessa referenser. När inget sådant ord finns utskrivet är den litteratur som 

refereras litteratur som inte är empiriska studier.
8
 

 

En signifikant andel av referenserna är utländska. Det skulle kunna väcka kritik om att 

denna litteratur inte är relevant för den svenska kontexten. Med tanke på de 

internationella likheterna i västerlandet i synen på djuretik menar jag dock att t ex de 

undersökningar om barns värderingar i djuretiska frågor  som jag refererar till har 

relevans och tillför uppsatsen en värdefull bakgrundsförståelse. Litteraturstudien 

avslutas med en slutsats om vad jag funnit.  

Djuretik i undervisningen  
Eftersom förskollärares uppfattningar om djuretik i förskolan har beforskats i så ringa 

omfattning har jag fått söka litteratur som inte är direkt relaterat till mina 

frågeställningar men som ändå kan knyta an till dem. Avhandlingen The School and the 

Animal Other av Helena Pedersen (2007) är ett användbart sådant exempel. Hen visar 

där att det finns en stor mängd forskning om värdegrundsfrågor inom utbildningen och 

en växande litteratur om djur-människa-relationer men att få av de senare är relaterade 

till pedagogiska frågor.   

 

Pedersens (2007) syfte var att undersöka hur skolan hanterar djurrelaterade frågor på 

                                                
8 Inom diskursanalysen är dock denna typ av distinktion mellan litteraturtyper ”inte särskilt intressant 

eller viktig” eftersom olika typer av texter ”gör anspråk på att säga något om verkligheten.” 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 17). Det finns en poäng i detta men jag bedömer att ett tydliggörande 
av litteraturtyp ändå kan underlätta för läsaren att kritiskt granska betydelsen av mina referenser.  
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verksamhetsnivå. Avhandlingen genomfördes på gymnasieskolor med hjälp av 

intervjuer samt etnografiska metoder inkluderande bl a deltagande observation. Ett 

resultat av intresse för denna uppsats är att en lärare med en bakgrund som aktivist för 

djurrätt/djurskydd betonar sin strävan att vara neutral och förmedla olika perspektiv 

medan flera andra lärare inte uttrycker samma medvetna strävan. Pedersen förklarar det 

med att det som är norm ses automatiskt som objektivt och de som innehar dem ser 

därmed inte när de ger uttryck för subjektiva ställningstaganden medan 

underrepresenterade idéer (t ex djurrättsliga) lättare ses som partiska. Hen refererar till 

Fien som skriver att idealet om neutralitet i undervisningen bygger på ett liberalt 

perspektiv som säger att ”studenter ska undervisas om bredden av värderingar och hur 

skapa sig en egen position i relation till dem, men underlåter att se att skolans 

styrdokument och praktik reproducerar dominanta mönster av makt och kontroll i 

samhället.” (Pedersen, 2007, s. 120, min övers.).  

 

Strävan efter neutralitet kan kontrasteras mot det tydliga erkännandet av subjektivitet i 

undervisningen av professorn Andrzejewski (2003) som berättar om sin introduktion till 

sin universitetskurs om djurrätt:  

 

Vidare indikerar jag att jag inte kommer presentera ´båda sidorna` eftersom jag 

hävdar, och kommer att visa, att de redan känner till ´den andra sidan.` De har redan 

blivit lärda att tro att människor är överordnade alla andra arter. (Andrzejewski, 

2003, s. 3, min övers.).  

 

Hur djuretik i behandlas i undervisningen på universitetsnivå har även undersökts av 

Swensson (1999) och behandlats i den nyutkomna volymen Teaching the Animals som 

beskriver hur frågor om djur-människa-relationer kan integreras i universitetskurser i 

olika ämnesområden (Demello, 2010).  Denna litteraturs användbarhet utifrån ett 

förskoleperspektiv är begränsad men med tanke på den begränsade tillgången av 

litteratur förtjänar den att nämnas för att den kan vara användbar för framtida studier om 

djuretik i skolan och förskolan.  

 

För att analysera lärares praktik med värderingsfrågor är det värdefullt med kunskap om 

hur barn tillägnar sig värderingar. Johansson (2001) har i sin avhandling studerat de 

yngsta förskolebarnens etik. Hen beskriver hur barn kan reagera när de i samspel med 

andra barn skadar en kamrat – ibland kan de försöka fly från situationen medan andra 

kan visa inlevelse i den andras känslor. Johansson menar att ”en viktig drivkraft för 

barns etiska upptäckter och lärande är etiska konflikter.” (s. 158, kursiv i original).  

 

Hur kan vuxna stödja barns empatiutveckling gentemot djur? För att ett barn ska känna 

empati gentemot ett djur behöver det först och främst vara kapabelt att uppfatta att en 

djurindivid är i en svår situation enligt Ascione (2005). Hen beskriver betydelsen av att 
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barnet kan relatera djurets situation till en egen upplevelse för att kunna sätta sig in i 

djurets situation.  

 

I sin studie om vegetarianers värderingar använder Rozin, Markwith och Stoess (1997) 

begreppet moralization för den process där en människa börjar se på något moraliskt 

som de tidigare har betraktat som moraliskt neutralt. Författarna argumenterar att denna 

process har betydelse för hur vi förstår hur värderingar socialiseras.  

 

Sandell, Öhman och Östman (2003) beskriver i boken Miljödidaktik så kallade ”direkta 

naturmöten” där barn ska möta naturen med syftet att ge barnen en ”miljömoralisk 

känsla” (s. 156). Sandell et al. behandlar också svårigheten med att utveckla en god 

miljömoral utifrån att konsekvenserna av vårt handlande inte syns direkt där vi befinner 

oss utan vanligen snarare globalt och i framtiden. Det jämförs med moralen när vi möter 

andra människor i vardagen där vi oftast får ”en direkt respons och upplevelse av 

konsekvenserna av vårt handlande.” (s. 105).  

Språkanalys  
När värdearbete i förskola och skola diskuteras har språket ofta en betydelsefull roll (se 

t ex Wahlström, 2008).
9
 Språkanalys skulle följaktligen kunna vara ett viktigt område 

även vad gäller djuretik som värderingsfråga. Ett grundläggande antagande är att språk 

inte bara har en funktion för kommunikation utan att det också ”reflekterar och skapar 

tänkande” och kan därför användas för att ”förblinda hela samhällen för alternativa 

tankesätt.” (Jepson, 2008, s. 129, min övers.). Jepson undersökte användandet av ord för 

dödande av människor respektive djur och fann att olika ord skapar olika förståelser och 

känslor kring dödandet. Ordet slakt används för att beskriva dödande av djur som något 

normalt, något som inte behöver ifrågasättas moraliskt medan mord uttrycker dödande 

av människor som en moraliskt förkastlig handling.
10

  

Materials påverkan på värderingar  
Enligt Plous (citerad i en studie av Pallotta, 2008) är det mindre vanligt att mjuka 

”gosedjur” är kor, grisar eller kycklingar än andra typer av djur. Att djur som föds upp 

för att ätas sällan representeras som ”gosedjur” kan enligt henom vara en del i en 

process som minskar barns empati för dessa djur.
11

  

 

                                                
9 För en introduktion om språkets makt att påverka våra tankar se t ex Börjesson & Rehn (2009).  

10 Jag har i likhet med Pedersen (2006) reflekterat kring vilket språk jag själv ska använda i denna 

uppsats. Jag undviker instrumentella uttryck som ”lantbruksdjur”, ”försöksdjur” och ”sällskapsdjur” 

för att de ger en bild av att djuren finns till för människans skull och använder istället t ex ”djur som 

familjemedlemmar”.  

11 Detta är ett exempel på där det är på sin plats med vaksamhet om huruvida resultaten från utländsk 

forsknings är tillämpbara i en svensk kontext – det kan ifrågasättas om samma mönster finns i 

Sverige. Jag väljer ändå att ha med studien eftersom den väcker viktiga principiella frågor om 
materials påverkan på värderingar.  
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Barns värderingar i djuretiska frågor  
För den lärare som vill analysera sin pedagogik i relation till djuretiska frågor är det 

önskvärt att inhämta kunskap om hur barn tänker om vad som är djurs behov och 

intressen. Myers, Saunders och Garrett undersökte vilken syn barn mellan 4 och 14 år 

har på djurs behov och fann att ”djurs grundläggande psykologiska behov förstods vid 

en ung ålder.” (2004, s. 545). Studiens primära fokus är att se hur barnens intresse för 

individuella djur kan utvecklas till ett intresse för miljöfrågor.  

 

En undersökning med större relevans är en uppsats som har studerat första- och 

niondeklassares diskussioner kring djuretik utifrån ett fiktivt dilemma om djurförsök 

(Gynnstam & Åström, 2005). De medverkande barnen i första klass svarar där att det 

vore fel att genomföra djurförsöket. Författarnas analys av detta är att barnen befinner 

sig på ett tidigt stadium av moralutveckling eftersom de inte visar någon medkänsla för 

den människa som kanske kan räddas om försöket genomförs. En alternativ analys som 

jag lyfter i kritik mot studien är att barnen ser människans intresse och tar hänsyn till det 

men ändå landar i slutsatsen att det inte är rättfärdigat att utsätta djuren för lidande 

likväl som det inte hade varit rätt att göra ett sådant försök med en människa.  

 

Ett sätt att undersöka barns attityder om djuretik är att presentera dilemman som de får 

diskutera i grupper (Nevers, Gebhard, & Billmann-Maheca, 1997). Dessa forskare 

använde denna metod med barn från 6 år och uppåt.  

 

I en studie där vuxna veganer berättar om erfarenheter av empati för djur i barndomen 

framkommer att många av dem ifrågasatte ätande av djur som barn (Pallotta, 2008). 

Detta ifrågasättande startade enligt studien vanligen från någon form av utlösande 

händelse som fick barnet att inse att kött kommer från djur och bli upprört över det. 

Med hjälp av Meads teori om rolltagandets betydelse för utvecklingen av empati och 

den personliga utvecklingen gör Pallotta analysen att vissa respondenters medkänsla för 

djur har stimulerats av att de levt sig in i djurens perspektiv genom att t ex ha sett ett 

levande djur samtidigt som de ätit kött.  

Djur i förskolan 
En fråga inom detta fält som är relativt väl utforskad är effekten av att ha djur som en 

del i verksamheten i förskola och skola. I Daley och Suggs (2010) studie menade de 

medverkande grundskollärarna att djur i klassrummet bidrog till en positiv 

empatiutveckling. De lärare som har intervjuats i ett examensarbete om djur på 

förskolan tror att praktiska uppgifter med djur kan främja empatiutveckling (Gustafsson, 

2008). Det bör dock noteras att dessa studier inte specificerar vilken  empati det är 

barnen lär sig, det är t ex oklart om barnen utvecklar tankar om att det är rättfärdigat 

eller inte att döda djur för att äta dem.  
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Barns initiativ till att väcka djuretiska frågor  
Folke-Fichtelius (1995) beskriver hur barn kan väcka djuretiska frågor: 

 

En dag när familjen sitter vid middagsbordet och äter kycklinggryta, säger storebror 

Johan:  

- Kalle, har du tänkt på att det här som du äter har varit en ullig, gullig, gul liten 

kyckling en gång? (s. 28).  

  

Kalle blev då blek i ansiktet och skrek att han inte ville ha mer. De vuxna hanterade det 

med förträngning genom att inte diskutera det vidare. Folke-Fichtelius kommenterar 

detta genom följande yttrande:  

 

Kalles reaktion gav oss också anledning att fundera över frågan: Ska barnen få veta 

att vi dödar djur? Ska de få veta att köttbullen de äter kommer från köttet av en ko 

som dödats? (…) När och hur ska vi i så fall förmedla den kunskapen till dem? (a. 

a.., kursiv i original).  

 

Folke-Fichtelius (1995) egna svar är att det är mycket viktigt för t ex lärare att reflektera 

över de här frågorna och klargöra våra egna ställningstaganden. Vidare menar hen att vi 

bör ge raka och ärliga svar samtidigt som vi undviker att ge barnen skuldkänslor.  

Kött och mjölk i skolmaten/förskolematen  
”Att konsumera djurs kroppsdelar och djurs kroppsvätskor fungerar som en 

referenspunkt som rättfärdigar en rad andra djurexploaterande praktiker och är en del av 

socialisationsprocessen”, enligt Pedersen (2007, s. 181, min övers.). Pedersen syftar 

alltså på kött och mjölk. Beardsworth och Keil (2002) skriver i sin introduktion till 

matsociologi om det symboliska värde som kött har i den västerländska kulturen. Enligt 

författarna finns det i Storbritannien en syn om att ett riktigt mål mat ska ha kött som en 

central komponent.  

 

Om och hur ätande av kött påverkar människors värderingar i djuretiska frågor har 

undersökts i en brittisk-australiensisk studie. Deltagarna i studien delades upp 

slumpmässigt så att vissa fick äta torkat nötkött och vissa torkade nötter och fick 

därefter svara på en enkät om i vilken grad kor förtjänar att behandlas moraliskt. 

Resultatet blev att de som hade ätit kött ”såg på kon som signifikant mindre förtjänt av 

moralisk hänsyn än deltagare i kontrollgruppen” (Loughnan, Haslam & Bastian, 2010, s 

158, min övers.). Studiens relevans för hur ätande av kött till vardags påverkar 

människors värderingar kan ifrågasättas eftersom den endast har testat hur köttätande 

vid ett enskilt tillfälle påverkade deltagarnas attityder direkt efteråt. Likväl kan studien 

på grundval av dess tydliga resultat vara av intresse då vi undersöker hur konkreta 

handlingar såsom ätande kan påverka värderingar.  
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Ett annat exempel på animaliska produkters höga ställning i den svenska skolmaten är 

mjölken. Jönsson (2005) beskriver hur framgångsrik mjölkindustrin varit i att föra fram 

sitt budskap om mjölks nyttighet och visar att mjölken har en särställning i svenska 

skolor i betydelsen att mejeriföretagens logotyper finns synliga i skolor vilket är en 

kontrast till frånvaron av reklam i övrigt i skolmiljön.  

Slutsats  
Det finns några studier och annan litteratur om djuretik som en värderingsfråga på skol- 

och universitetsnivå. Det finns få studier på förskolenivå som berör frågor om djuretik. 

Denna uppsats avser att fylla ett tomrum dels genom att den undersöker förskollärares 

förhållningssätt och ageranden, dels genom att den fokuserar på grundläggande 

djuretiska frågor såsom det berättigade i att äta djur eller inte.   

 

Teoretiska utgångspunkter  
Grundläggande teoretiska utgångspunkter är poststrukturalism och diskursanalys. Dessa 

teorier går in i varandra och jag kommer därför i det följande beskriva dem som en 

gemensam filosofi. En elementär definition av diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen.” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13). Att det är ett bestämt sätt att 

förstå världen är betydelsefullt – det finns ramar för våra yttranden i form av 

utestängningssystem av diskurser (Foucault, 1993). Dessa ramar skapar ett system av 

det Foucault kallar sanningsregimer. Vidare skriver Foucault att ”diskurserna måste 

behandlas som åtskilda praktiker vilka korsas och ibland närmar sig varandra men lika 

ofta är ovetande om eller utesluter varandra.” (s. 37). Min utgångspunkt är därmed att 

det på det djuretiska fältet finns olika diskurser i samhället om djuretik, t ex de 

dominerande djurskyddsliga och de mer marginella djurrättsliga diskurser vilka jag 

berörde i inledningen. Den diskursanalytiska teorin ger mig möjlighet att ”tydliggöra 

vad som är forskarens och vad som är studieobjektens sammanhangsförståelse” 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 13) – när jag analyserar informanternas utsagor kan jag 

placera in dem i ett sammanhang (en diskurs) som jag kan reflektera kring utifrån mina 

perspektiv som forskare.
12

   

 

Inom den poststrukturalistiska traditionen använder jag särskilt poststrukturalistisk 

feministisk teori såsom den formuleras av MacNaughton (1997; 2000: 2005).
13

 

                                                

12 Är den kritik som riktas mot diskursanalys för att innebära en alltför ”oacceptabel relativisering” av 

uppfattningar rimlig? Ett möjligt svar är att skilja mellan vår roll som medborgare där många ser ett 

behov av att göra tydliga ställningstaganden och vår roll som forskare där ”tillvarons 

perspektivbundenhet bildar avstamp för det vetenskapliga arbetet” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12).  

13 För en beskrivning och tillämpning i skol- och förskolesammanhang av poststrukturalistisk 
feministisk teori på svenska, se t ex Hellman (2010) och Lenz Taguchi (2009).  
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MacNaughtons teori är användbar dels därför att hen söker tillämpa teorin i 

förskolekontexter, dels för att hen analyserar värderingsfrågan genus vilket ger 

möjligheter till jämförelser med värderingsfrågan djuretik.  

 

MacNaughton kritiserar socialisationsteori som beskriver barns identitetsskapande som 

att barn ”suger upp” de budskap som finns i deras omgivning för att inte ta hänsyn till 

att barn mer selektivt väljer ut vilka budskap de ska ta till sig. En alternativ 

förklaringsmodell är den poststrukturalistiska feministiska teori som betonar att barn 

kommer i kontakt med budskap från många olika personer och i många olika 

sammanhang och att de förhandlar mellan dessa olika budskap som en del i att skapa sig 

en egen identitet (MacNaughton, 2000). Detta är relevant i förhållande till djuretik som 

värderingsfråga eftersom det är en fråga där vissa barn kan ställas inför många olika 

budskap som kan vara motsägande. Ett exempel är att det barn som äter veganskt och 

tar del av djurrättsliga tankar om att det inte är rätt att äta djur från sina föräldrar kan i 

förskolan ställas inför budskap om att djuren finns till för oss att utnyttja och äta.  

 

Jag är i linje med MacNaughton (2005) intresserad av att urskilja de sanningsregimer – 

de dominanta tankesätt – som präglar förskollärares arbete med djuretik. Det 

poststrukturalistiska perspektivet om att olika sanningar kämpar för att accepteras 

hjälper mig att se minoritetsuppfattningar i empirin och lägga relativt stor vikt vid att 

synliggöra dem. Vidare understryker MacNaughton att individerna är en viktig del i 

upprätthållandet av sanningsregimer och att vi därmed har möjlighet att kritisera 

sanningsregimerna och komma med alternativ. Som pedagoger har vi ett val att ”välja 

vår sanning utifrån politisk medvetenhet och med detta val kommer möjligheten att 

störa sanningsregimer som leder till orättfärdiga och orättvisa konsekvenser.” (s. 30). 

Denna teori har likheter med den teori om kritisk pedagogik som Pedersen skisserar. 

Grundtanken där är att analysera maktstrukturer i samhället och att undervisning är en 

del i formandet av samhället. Målet med kritisk pedagogik är därför enligt Kanpol att 

”utmana värdestrukturer som leder till förtryckande, alienerande och kontrollerande 

sociala praktiker och resa frågor om hur dessa reproduceras i skolan” (Pedersen, 2007, 

s. 34, min övers.).   

 

Ett centralt begrepp från Pedersens (2007) avhandling som därutöver utgör en viktig 

referenspunkt för detta examensarbete är den dolda läroplanen. Pedersen definierar den 

som ”medvetna eller omedvetna effekter på undervisning och lärande från 

skolundervisning som inte är formulerade som mål i formella dokument” (s. 45, min 

övers.). Förekomsten av en dold läroplan kan enligt Seddon leda till att barn formas på 

ett sätt som upprätthåller samhällets ”status quo av sociala ojämlikheter och orättvisor.” 
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(s. 43, kursiv i original).
14

 Teorin om en dold läroplan vägledde mig i formulerandet av 

frågeställningar och intervjufrågor likväl som i analysarbetet.  

 

Metod 
Empirin i denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare.  

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
Uppsatsens ansats kan beskrivas som fenomenografisk eftersom syftet är ”att få reda på 

hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld.” En distinktion görs alltså i att 

jag inte undersöker hur något är utan snarare hur det ”ter sig för någon” (Kihlström, 

2008, s. 157) för att därefter kunna analysera de utsagor som framkommer. Utifrån 

denna kunskap om hur förskollärare uppfattar djuretik som en värderingsfråga hoppas 

jag kunna få kunskap om vilka svårigheter och möjligheter det finns i den pedagogiska 

praktiken på detta område.   

 

Min metodologi kännetecknas av att en hermeneutisk vetenskapssyn – den kunskap jag 

tror att jag kan producera är inte absolut utan i någon mån relativ (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009; Widerberg, 2002). Som feministiska forskare har gjort tydligt är ingen 

forskning helt objektiv eller oberoende av forskarens värderingar (Francis & Skelton, 

2001; Widerberg, 1995). Ett kriterium på objektivitet är att ”endast om de frågor som 

ställs representerar alla de frågor som är relevanta kan vi tala om objektivitet” 

(Widerberg, 1995, s. 172). Detta kriterium måste bedömas som i stort sett omöjligt att 

uppfylla och därmed är min utgångspunkt att jag aldrig kan uppnå total objektivitet. 

Däremot kan jag sträva efter att tydliggöra att min forskning är präglad av vissa 

perspektiv och problematisera hur det påverkar min undersökning. Om jag som forskare 

tydligt redovisar mina grundantaganden kan ”kunskapen [bli] både mer nyanserad och 

lättare att värdera” (Widerberg, 2002, s. 26).    

 

Wemmenhed (2006) lyfter ett förhållningssätt av interaktion i intervjusituationen som 

ett alternativt mått på forskningens kvalitet. Interaktion beskrivs som att  den ”främst 

karaktäriserats av att jag, om informanterna efterfrågat det, under intervjuerna deltagit 

med mina egna reflektioner” (s. 12-13). Även jag har tillåtit denna interaktion i 

intervjuerna vid några tillfällen då informanterna har ställt frågor till mig genom att 

besvara dem.  

Urval  
Jag sökte förskollärare från två olika grupper att intervjua:  

                                                
14 I denna tradition bör även Freires (se t ex 2001 och 2003) verk och filosofi synliggöras.  
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a) vegetarianer eller veganer   

b) köttätare   

Syftet med detta urval var att skapa en bredd i resultaten. Jag hade en hypotes om att 

förskollärare som är vegetarianer kan ha reflekterat kring djuretik som värderingsfråga i 

högre grad (och utifrån andra perspektiv) än andra lärare.
15

 Därmed såg jag en möjlighet 

att få ta del av olika utsagor som kunde jämföras med varandra. Tre pedagoger från 

respektive grupp intervjuades. De tre lärare som är vegetarianer gavs fingerade namn 

som börjar på S (Sara, Sigrid och Sofie) medan de övriga fick namn som börjar på M 

(Maria, Malin och Maja).
16

  

 

I inledningen av sökandet efter respondenter kontaktade jag rektorer på förskolor där 

jag inte arbetat via telefon och på mail skickades ett följebrev med information om 

examensarbetet (se bilaga 2). Ett motiv för detta var ett antagande om att en distans 

mellan mig som forskare och informanten skulle förbättra vetenskapligheten. Detta kan 

jämföras med feministiska perspektiv på forskning som kritiserar tanken om distans 

mellan intervjuare och den som intervjuar och istället menar att relationsskapande kan 

göra intervjun mer konstruktiv (Oakley, 1995). För att få tag på informanter visade det 

sig också att jag behövde använda personliga kontakter och flera av informanterna blev 

därmed personer som jag var bekant med.  

Intervjuguide 
Intervjufrågorna ordnades utifrån examensarbetets frågeställningar (se bilaga 1). Denna 

ordning innebar också att jag i viss mån använde ”tratteknik” i och med att intervjun 

inleddes med frågor om tolkningen av läroplanens skrivning om att utveckla respekt för 

allt levande och därefter frågor om arbetet med djur som värderingsfråga (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intentionen var att informanterna skulle få en möjlighet att tolka 

läroplanen utifrån sitt eget perspektiv för att därefter beskriva och diskutera den mer 

specifika frågan om hur de arbetar med djuretik som en värderingsfråga.  

Genomförande 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes med ett relativt stort mått av frihet från 

intervjuguiden – beroende på vilka svar informanterna gav rörde sig fokuset i 

intervjuerna i olika riktning vilket jag också tillät genom uppföljande frågor. För att få 

data från varje respondent för varje frågeområde och därmed kunna besvara uppsatsens 

tre frågeställningar styrde jag dock intervjun genom att utifrån intervjuguiden ställa 

                                                
15 Som vi såg i litteraturstudien visade Loughnan et al. (2010) att ätande av kött kan påverka människors 

djuretiska värderingar. Det kan noteras att människor har olika anledningar för att äta vegetariskt och 

att vegetarianerna i min studie  är utvalda endast på grundval av deras kostval – om deras motiv till 

vegetarianism är på djuretisk grund eller inte har ej undersökts.   

16 Vegetarianerna valdes ut på grundval av deras kostval. Vilket motiv de hade för sin vegetarianism (t 

ex djuretiska, miljömässiga, hälsoinriktade eller religiösa) gavs ingen vikt och undersöktes heller inte i 
intervjuerna.     
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frågor som förde oss in på de olika områdena.   

 

Vid intervjuerna använde jag metoden ”spegling”, dvs att jag ibland sammanfattade vad 

jag uppfattade att informanten hade sagt (Johansson & Svedner, 2004). Syftet var att 

öka chansen att jag förstår informantens utsagor korrekt – genom att jag redovisar min 

förståelse fick informanten en chans att bekräfta, dementera eller nyansera. Att klargöra 

innebörden av det informanten säger underlättar också analysarbetet efter intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Vid några intervjuer användes uppföljningsfrågor där jag tog upp något som 

informanten eller någon annan informant sagt och frågade hur de såg på det. Det 

tydligaste exemplet är hur den första intervjupersonen, Maria, uttryckte sig i termer av 

att ”vi får kött och mjölk från djuren”. Detta följde jag i slutet av intervjun upp med 

denna fråga:  ”Men det du säger om att vi får saker från djuren.. kan inte det förmedla 

en viss syn på vad som är djurens.. på relationen mellan djur och människor?”. 

Liknande frågor ställdes senare till andra informanter. Intentionen var att jag på detta 

sätt skulle lyfta en fråga som respondenterna inte självmant tog upp och därigenom ge 

mer djup till empirin. En nackdel med detta agerande skulle kunna vara att informanten 

blir styrd i en bestämd riktning. Genom att redovisa hur frågor har ställts och vara 

medveten om risken för styrning menar jag dock att denna data trots allt kan vara 

användbar eftersom jag får information om lärarnas uppfattningar när de ställs inför en 

ny fråga på detta sätt.
17

  

 

Intervjuerna var mellan 25 och 45 minuter långa. En viss tidspress infann sig eftersom 

den tidsram jag angett i förväg var 30 minuter. Det innebar att jag inte ställde så många 

och så djupa följdfrågor som jag annars kunde ha gjort.  

Databearbetning 
Alla sex intervjuer spelades in med diktafon. En väsentlig del av inspelningarnas 

innehåll  transkriberades i syfte att få överblick över empirin inför dataanalysen. 

Därefter gicks varje transkribering igenom och anteckningar gjordes i marginalen för att 

markera innehåll som vid en preliminär bedömning kunde vara av intresse för att 

besvara studiens frågeställningar. Detta förfaringssätt kan förstås som en ”intervjuanalys 

med fokus på meningen” där meningskodning används för att knyta ”ett eller flera 

nyckelord till ett textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217). I viss mån fungerade mina anteckningar i 

marginalen på transkriberingarna även som meningskoncentrering eftersom jag strävade 

efter att formulera om huvudinnebörden i det som uttalats i några få ord. Jag använde 

                                                
17 Detta förfaringssätt kan ses som en del i ett diskursanalytiskt förhållningssätt i och med att det inte är 

en skarp gräns mellan insamling av fakta och analys utan snarare ett försök till ”helhet av analys” 
(Börjesson & Palmblad, 2007).   
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mig också av meningstolkning, dvs att genom att djupare och mer kritiskt tolka det 

sagda och det som inte sagts (Kvale & Brinkmann, 2009).      

 

Intervjuerna analyserades tillika genom ett sökande efter mönster i informanternas 

utsagor för att kunna dra slutsatser om vad som är gemensamt och vad som skiljer dem 

och att utifrån det kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Detta genomfördes genom 

att ett antal preliminära kategorier identifierades dels via frågorna i intervjuguiden och 

dels på grundval av de mönster jag såg i svaren vid den första genomgången. Dessa 

kategorier kom sedan att utgöra underrubrikerna i resultatavsnittet. Vissa kategorier som 

t ex huruvida barn tagit initiativ till att väcka frågan gicks igenom med hjälp av ett 

kryssformulär där jag fyllde i vilka som svarade ”ja”, ”nej” respektive ”delvis” samt 

noterade förklarande kommentarer. Detta förfaringssätt resulterade i att jag i resultatet 

kunde skriva ut ”majoriteten av förskollärarna” och dylika formuleringar för att ange 

antal i de fall där jag bedömde att det var avgörande för att besvara studiens 

frågeställningar. På basis av uppsatsens kvalitativa natur valde jag dock också att ibland 

koncentrera mig på att hitta enskilda exempel på resultat av relevans för att besvara 

studiens frågeställningar; ibland bedömdes de intervjuades svar i sig som mer 

betydelsefulla än hur många av informanterna som gjorde liknande yttranden.  

Etiska överväganden  
Informanterna fick ta del av ett följebrev med information om studiens syfte och 

frågeställningar, att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst och att 

intervjusvaren anonymiseras i uppsatsen (se bilaga 2). De erbjöds även att ta del av den 

färdiga uppsatsen, vilket samtliga tackade ja till. Därmed bedömer jag att jag har 

uppfyllt kraven på information, samtycke och konfidentialitet. Genom att inte använda 

uppgifter om enskilda för något annat bruk än för detta examensarbete uppfylldes 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Studiens kvalitet och begränsningar  
Det kan finnas en maktasymmetri mellan intervjuare och respondent genom att 

intervjuaren styr samtalet och är den som gör tolkningarna av svaren. Det kan innebära 

att den intervjuade ”mer eller mindre medvetet kan uttrycka vad hon tror att intervjuaren 

vill höra” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 50). Jag försökte begränsa detta genom att vara 

tydlig med att det var informantens utsagor jag var intresserad av. 

 

Genom att anlägga ett förhållningssätt av ”medveten naivitet” under intervjuerna och 

analysen försökte jag öka studiens trovärdighet – jag reflekterade kring egna antaganden 

och var ”nyfiken och lyhörd inför vad som sägs – och vad som inte sägs” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 46).  

 

Ett mått på en fenomenografisk studies validitet är kommunicerbarheten, enligt Uljens 
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(refererad i Kihlström, 2008). Forskaren ska alltså tydligt beskriva metodologin i syfte 

att en utomstående ska kunna förstå studiens metod och resultat. Vad gäller reliabilitet 

lyfts tekniken att låta en medbedömare få tillgång till intervjusvaren och 

kategorisystemet för att undersöka i vilken grad tolkningen överensstämmer (Kihlström, 

2008). Detta mått på reliabilitet är inte meningsfullt givet min epistemologiska 

utgångspunkt om forskarens relativa subjektivitet – om vi tar hänsyn till att forskarens 

analys är präglad av hens värderingar och förförståelse kan vi inte förvänta oss att 

tolkningarna överensstämmer.
18

 Mitt tillvägagångssätt för att öka reliabiliteten var 

istället att välja ut några textavsnitt från de transkriberade intervjuerna eller från min 

preliminära resultatstext för att via mail tillfråga informanten i fråga om att bekräfta 

eller dementera mitt förslag till tolkning.  

 

Resultat och analys  
Resultatavsnittet kommer att disponeras utifrån examensarbetets tre frågeställningar. 

Underrubrikerna bygger i stort på de viktigaste intervjufrågorna. I diskussionsdelen 

följer sedan en sammanfattande resultatredovisning.  

Frågeställning 1: Tolkning av läroplanens skrivning om ”respekt för allt 

levande”  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Skolverket, 2010, s. 8) 

 

Den övergripande bild av vad som menas med allt levande som framträder kan 

illustreras med Marias och Sigrids tolkningar:  

 

Det är.. allt levande det innebär ju både djur, natur, människor, runtomkring, att ha 

empati för allt levande. (Maria). 

Allt levande då tänker jag på naturen, växter, jag tänker på människor runt omkring 

en, ens familj, ens vänner, djur, vatten, alltså allting som det finns något såhär.. en 

sjö är ju också något levande tycker jag som man ska ta hand om och vörda och 

respektera. Så.. det är så jag ser på vad som är levande, alltså dynamiska saker. 

(Sigrid).  

 

Djur inkluderas alltså när dessa pedagoger tolkar denna skrivning men djur nämns 

sällan specifikt utan det understryks av t ex Malin att allt levande syftar på någonting 

mer brett:  

                                                
18 Det kan argumenteras för att en sådan jämförelse av tolkningar ändå vore meningsfull eftersom det 

skulle kunna få forskaren att se alternativa tolkningar och därmed kunna göra en mer tillförlitlig 
analys.  
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Jag har svårt att bara begränsa det till djur. För att jag tycker att man ska ha respekt 

för allt levande, om man är ute i skogen t ex ska du inte bryta kvistar.. Det handlar 

ju om allemansrätten.. du ska inte bryta kvistar, du ska inte förstöra. Råkar du skjuta 

ett flak mossa från en sten så lägger man tillbaks den.. (Malin).  

 

Vilken tolkning lägger då informanterna i ordet respekt – vilken typ av respekt är det 

som ska utvecklas? Majoriteten betonar här respekt i betydelsen att undvika att skada 

djur som barnen stöter på t ex i skogen, vilket kan exemplifieras av Sofies svar: ”Ja för 

mig innebär det att man ser till så att de inte gör illa sig eller att man inte skadar dem på 

något vis.”. 

 

En av förskollärarna, Sara, skiljer ut sig från de övriga informanterna i att hen 

reflekterar kring hur skrivningen uppfattas av majoriteten men lyfter fram att det finns 

andra tolkningsmöjligheter:  

 

Sara: Det som menas är ju säkert att man ska va snäll.. eller bry sig om och ta hand 

om, tror du inte? Tänker jag.. ja men man har ju fritt att tolka in mer om man vill.   

Malte: Ja. Som t ex?  

Sara: Ja men att man kanske inte ska döda djur och äta upp dem?  

 

För Sara tycks alltså respekt för allt levande handla om någonting som uppfattas mycket 

mer kontroversiellt i relation till majoritetssamhällets värderingar och Sara tror inte 

heller att hen skulle få stöd för denna tolkning i arbetslaget. Perspektivet kan 

kontrasteras mot Malins tolkning: ”Jag tror inte att det handlar om att äta eller inte äta.. 

om det är rätt eller fel att äta djur. Det tror jag inte. Utan jag tror att det handlar om att 

respektera, att låta vara, att inte störa och förstöra.”. Sofies och Sigrids ståndpunkter är 

här närmare de lärare som inte är vegetarianer än Saras djurrättsliga tolkning; när de 

pratar om vilken respekt som ska utvecklas tar de inte upp grundläggande 

systemkritiska frågor utan pratar i termer av att ”behandla väl” och att undvika att skada 

djur som en
19

 möter. Alla informanter utom Sara håller sig alltså inom en djurskyddslig 

diskurs i sin tolkning. Att Sara är medveten om att hennes tolkning skiljer sig från 

majoritetens tolkning kan utifrån mitt diskursanalytiska perspektiv ses som att den 

djurskyddsliga tolkningen utgör en sanningsregim som Sara behöver förhålla sig till (jfr 

Foucault, 1993).  

                                                
19  Jag använder ”en” som opersonligt pronomen istället för ”man” av feministiska skäl. Brantenberg 

(2007) visar i romanen Egalias döttrar hur språket är format av patriarkatet; i romanen som skildrar 
ett matriarkat används ”dam” som opersonligt pronomen.  
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Frågeställning 2: Arbete med djuretik som värderingsfråga  

Vad påverkar barns värderingar?  

För att analysera frågan om hur förskollärare arbetar med djuretik som värderingsfråga 

kan det vara nödvändigt att förstå vad lärarna tror påverkar hur barn tar till sig 

värderingar om djurfrågor.
20

 Fyra av sex informanter talar här om lärarens 

förhållningssätt och/eller attityder som avgörande:  

 

Ja.. men alltså.. det är väl oss pedagoger, det förhållningssätt som vi har. Och sen blir 

det att barnen har ett sätt att vara och vi visar genom ord och praktisk handling om vi 

tycker att det är ok och inte. (Maja). 

Det måste ju va vad pedagogerna har för attityder, för de är ju ändå förebilderna. 

(Sara) 

 

Dessa pedagoger betonar alltså vuxnas roll som förebilder. Det går i linje med hur 

läroplanen poängterar vikten av att vuxna agerar förebilder (Skolverket, 2010) vilket 

även understryks i Skolverkets (2005) allmänna råd. Kanske bör dock en distinktion 

göras mellan förhållningssätt som Maja och Sofie omnämner och attityder som Sara tar 

upp. Vissa argumenterar ju att en lärare kan ha en viss attityd personligen men att den 

inte behöver avspegla sig i deras förhållningssätt och agerande. Måhända är det denna 

hypotes som Sara ifrågasätter när hen betonar pedagogernas attityder som 

betydelsefulla? Här hade uppföljande frågor för att klargöra detta varit önskvärda.   

Arbetar ni med djur som en värderingsfråga? 

Eftersom flera av informanterna spontant började beskriva hur de arbetar eller inte 

arbetar med frågan ställdes inte denna direkta fråga till alla. Vid analysen visade det sig 

att det innebar svårigheter att se ett tydligt svar på om de menar att de arbetar med 

frågan eller ej. Den slutsats jag ändå finner grund för att dra är att dessa lärare anser att 

frågan kommer upp i viss verksamhet men att det inte är ett prioriterat område och att 

det sällan behandlas som ett planerat arbete:  

 

Men det här med djur känns så svårt eftersom det inte.. det känns inte som att det är 

något som är så levande i vardagen om du förstår. Utan det är mer ju det här 

konkreta som.. om man träffar på ett djur. Det är inte så att en pratar om det så 

mycket tycker jag. (Maja).  

 

Majas yttrande är illustrativt eftersom det belyser vilken vikt alla intervjuade förutom 

Sara lägger i situationer där barn träffar på djur. Flera beskriver hur de när de är ute i 

skogen möter djur och arbetar med att försöka få barnen att agera respektfullt, här 

exemplifierat av Sofie: ”Just med insekter är [det] aktuellt med de mindre barnen att de 

                                                
20 Djurfrågor används här synonymt med djuretiska frågor. Eftersom jag bedömde att djuretik var ett 

begrepp som flera av respondenterna inte var bekanta med användes det sällan i intervjuerna utan 
istället användes t ex djurfrågor.  
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är och petar och lyfter på alla skalbaggar och sådär. Att man hjälper dem att vara 

försiktig, och att man inte kan ta i fjärilar eller sådär.”. 

 

Det bör tilläggas att även Sara beskriver hur konkreta upplevelser kan påverka barns 

tillägnande av värderingar – skillnaden gentemot de andra är att hen inte tar upp 

exempel från skogssituationer där barnen möter djur utan istället reflekterar kring hur 

den konkreta upplevelsen att äta djur eller inte i förskolan påverkar barns värderingar. 

Vidare lyfter Sara att hen skulle vilja arbeta mer med djur som värderingsfråga men inte 

riktigt vet hur hen kan och bör göra det:  

 

Nej.. inte mer än.. egentligen skulle jag vilja göra det mer. Precis samma sak som 

egentligen med genus att jag tänker att jag skulle behöva göra det mer men att det 

inte riktigt finns.. utrymme för det och att jag kanske inte har kommit på något 

jättebra sätt att göra det med småbarn heller. (Sara).  

 

Detta är intressant inte minst med tanke på jämförelsen med genuspedagogik där många 

lärare har en intention att arbeta med frågan men inte känner att de har metoder för att 

göra det (jfr Wahlström, 2007). Det visar sig dock att Sara har många idéer om vad som 

skulle kunna göras varav flera kommer att redovisas framledes.   

Barns initiativ till att väcka frågor om djuretik 

Fyra av fem svarar ja av de som fick frågan om det händer att barn tar initiativ till att 

väcka frågor om hur djur har det eller vad som är rätt och fel i relation till djur. Alla 

intervjuade pedagoger ger uttryck för att det barn som lyfter en kontroversiell fråga som 

att de inte vill äta djur ska respekteras för sitt val. De tre lärare som äter kött 

understryker behovet av att förklara att ”man får tycka olika”, såsom Maria uttalar sig. 

Vegetarianerna Sara och Sofie lyfter perspektivet att situationer som dessa utgör en 

möjlighet till ett givande och tankeväckande samtal:  

 

Ja men då tycker jag att det är viktigt att de får gehör för det de själva.. alltså då 

tycker jag det nästan att är lättare att.. då känns det som att de har någon slags 

mognad för det på ett annat sätt. Då kan det ju också vara såna där saker som 

kommer upp att ”Jag vill inte äta häst” kan det va en del som.. ”Ja men varför vill du 

äta en ko då? Det är lika synd om en ko” kanske någon annan säger. Då kan man ju 

mer som prata om det på ett.. då har de ju tagit upp det, det tycker jag är lättare 

faktiskt. (Sara).  

 

Sara beskriver det som att ett primärt uppdrag i arbetet med djur som värderingsfråga är 

att tillvarata barns initiativ. En komponent i detta är att det då är enklare att motivera sitt 

agerande utåt: ”Om det skulle komma upp då med någon förälder eller någon kollegium 

eller så kan jag säga ´Det kommer från barngruppen`.. jag kan inte heller ljuga.” 
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Lärares initiativ 

På grund av att flera respondenter lade vikt i barnens initiativ som en ingång till frågor 

om djuretik blev frågan om lärares egna ansatser extra intresseväckande. Den generella 

bilden som framträder är att dessa lärare sällan tar initiativ till att väcka frågor om 

djuretik med barnen. Flera intervjuer utvecklades därför i riktning mot vad som skulle 

kunna göras snarare än vad som görs. Malin skildrar besök på bondgårdar som en 

möjlig aktivitet för att väcka frågan men problematiserar de utflykter de själva gjort för 

att inte ha haft tydliga mål och inte utvärderats ordentligt. Vidare tar Malin upp samtal 

om älgjakten som ett initiativ som pedagogerna tar ibland: ”För då har vi ju också pratat 

om att det händer älgolyckor på vägarna. Så man kan ta upp då olika anledningar till 

varför man måste döda djur, att det kanske inte finns tillräckligt med mat annars eller 

så.”.
21

 Jag har här kursiverat måste döda djur för att notera att Malin gör ett yttrande om 

att en viss värdering ska förmedlas till barnen.  

 

Både Maja och Sara uppger att ett givande sätt att ta initiativ skulle kunna vara att 

relatera till empati med den som är mindre, vilket Majas yttrande belyser:  

 

I så fall är jag nog inne på det vi var inne på tidigare om hur det känns att vara 

mindre och att hur ska man vara när man är stor. ”Tar man hand om den som är 

mindre?” eller.. att man kan överföra det på djur, att man måste värna om de som är 

mindre och sådär. (Maja).  

 

Sara menar att ”egentligen räcker det att väcka småbarns empati så har man dem med 

sig.” Sara tycks ha en positiv tro på barns förmåga till empati som det gäller för 

förskollärare att ta tillvara på, hen beskriver att ”barns moral vaknar och då börjar de 

ifrågasätta saker.”. Ett sätt att väcka empatin kan enligt Sara, Sigrid och Sofie vara 

böcker och sagor. En fördel med sagor kan vara att ”då kan de också distansera sig från 

det”. Jag förstår det som att Sara menar att detta gäller även böcker och att den 

distansering hen syftar på är att berättelser kan få barnen att känna och tänka utan att det 

blir lika nära dem själva och deras liv och därmed inte lika hotande som samtal om hur 

djur i den verkliga världen har det.  

 

Sara ifrågasätter emellertid vilka signaler böcker om djur som föds upp för att bli mat 

ger: ”Och då är det såna.. alltid såhär rosenskimrande bilder och det ger också en syn på 

att det är helt ok.”. Saras perspektiv kan jämföras med Maria som ifrågasätter att böcker 

som skildrar djur på bondgårdar har någon påverkan på barns värderingar om djur. Om 

boken mer explicit skulle visa att djuren blir mat tror hen dock att den skulle kunna 

påverka:  

                                                
21 Detta examensarbetes opponenter tolkade detta citat som att det Malin avsåg var att vi måste döda de 

djur som har krockat med en bil för att undvika att de lider. Jag förstod istället Malin som att det hon 
åsyftade var ägjakt generellt.  
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Malte: Nej, men att den visar bilder på grisar i en bondgård?  

Maria: Ja, det gör det. Fast i samma bok så visar den inte att det blir mat.  
Malte: Men ja.. om den skulle göra det, skulle det vara någon skillnad om den visade att det 

blir mat?  

Maria: Då kanske det skulle vara skillnad. Det skulle det va.  

Malte: På vilket sätt?  

Maria: För att då blir det som ett läromedel.. till att av gris får vi skinka.. eller korv eller.. ja.  

 

För att återgå till hur lärare mer konkret kan använda samtal under läsning eller 

berättande för att väcka empati för djur kan Sigrids svar vara belysande: ”Det kan va i 

sagor kan man också sitta och fundera på ´Hur kändes det för den här räven nu?`”. 

Sigrid förklarar att syftet med samtal som dessa är att få barnen att leva sig in i någon 

annans perspektiv. Denna intention har hen med sig även i andra initiativ, t ex när hen 

tar upp samtal om hur djur som individer upplever en viss situation. Liknande tankar 

finner vi hos Sofie som redogör för hur hen tog tillvara på en aktuell nyhetshändelse om 

en björn som blev väckt av några barn som råkade stampa ner i björnens bo. Sofie 

menar då att det var viktigt ”att också belysa vad som var björnens perspektiv av det 

hela, istället för att det blir att björnar är arga och hemska och liksom skrämmande, att 

också ha förståelse för att björnen blev väckt och den blev rädd och det är därför den 

reagerar som den reagerar.”. Detta betonande av att ta djurs perspektiv kan relateras till 

hur viktigt perspektivtagande är enligt Mead (Pallotta, 2008). Vidare har denna tanke 

likheter med hur tre förskollärare, Malin, Sara och Sofie berättar om arbete med respekt 

för andra barn som en grund för att utveckla respekt för allt levande.   

 

Jag tror överhuvudtaget på det här med att jobba aktivt mycket med att känna sig in 

i hur någon annan känner. Oavsett om det är djur eller andra kompisar i gruppen 

eller vad det är.. att bara liksom stå tillbaka lite själv och sätta sig in i hur någon 

annan har det tror jag är väldigt viktigt för att man i framtiden känner medkänsla 

med allt annat levande överhuvudtaget. (Sofie). 

 

Något som fungerar som ett initiativ kan enligt Sigrid också vara att läraren är 

vegetarian. I och med att det sällan serveras vegetarisk mat till alla på Sigrids förskola 

äter hen ofta någonting annat än de flesta andra vilket framkallar funderingar hos 

barnen. Sigrid berättar att de ofta frågar om hen inte tål kött och att hen då försöker 

förklara att det inte handlar om det utan istället ”så förklarar jag varför jag slutade och 

sådär. Men det är ändå inte riktigt som att... De kopplar inte riktigt tror jag, för de 

fortsätter att tänka kring det här ´Du tål inte det` och såhär.”.  

 

Lämpligheten i att med barnen beröra hemskheter såsom ”död och slakt och sånt” 

diskuteras av Sara. Hen kommer till konklusionen att hen inte skulle våga ta upp sådant 

för att det kan skapa mardrömmar och dylikt hos barnen och att ”då tror jag verkligen 

man skulle få föräldrarna emot sig”. Å andra sidan, diskuterar Sara, ”är det som att 



25 

 

starka minnen man har från barndomen behöver inte vara dåliga.”. Sara reflekterar 

också kring frågan i relation till ålder: ”Men på ett sätt skulle man ju kanske inte hymla, 

men då kanske i sexårsåldern kanske de faktiskt skulle få se en slakt, så får de själva 

liksom känna hur det känns.”. 

Frågeställning 3: Saklighet och allsidighet i relation till djur som 

värderingsfråga  
 

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

(...) Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller 

andra åskådningen. (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

Intervjufrågorna för denna frågeställning konstruerades med intentionen att ge 

respondenterna en möjlighet att först själva tolka läroplanens skrivningar om saklighet 

och allsidighet och eventuella svårigheter med att uppfylla dessa krav. Därefter ställdes 

frågor om huruvida informanterna tror att de förmedlar omedvetna budskap om djuretik. 

På detta sätt ville jag undersöka vilka lärare som spontant tog upp omedvetna budskaps 

betydelse i arbetet med att uppfylla kraven på saklighet och allsidighet.  

Krav på saklighet och allsidighet och svårigheter att uppfylla dessa krav 

När Maja och Malin svarar på frågan om hur denna skrivning i läroplanen ska tolkas 

handlar saklighet och allsidighet om att vara öppen för olika uppfattningar och låta dem 

föras fram. Malin tillägger att ”man har inte rätt att styra och påverka i en enskild 

riktning.”. För Sigrid är öppenhet för skilda uppfattningar också centralt för saklighet 

och allsidighet men hen framför dessutom att dessa krav också handlar om 

diskussionsklimatet: ”Att alla får komma till tals, inte att det är såhär.. den som skriker 

högst eller har den mest korrekta åsikten.. utan att det ska vara högt i tak.”.  

 

Marias beskrivning av hur de försöker uppfylla kraven på saklighet och allsidighet är att 

”vi påverkar inte barnen på något vis.”. När jag frågar om hen tror att de sprider några 

värderingar om djur överhuvudtaget är svaret nej. Jag förstår det dock som att när Maria 

säger att de inte påverkar barnen alls menar hen att de som lärare inte tar upp frågorna 

själva. Denna tolkning grundar sig på att Maria skildrar att om barnen väcker frågor kan 

de prata kring dem men understryker att pedagogerna inte själva väcker frågan. Marias 

utsaga kan jämföras med Sofies:  

 

”Jag tänker att jag inte heller ska propagera ju för att man ska bli vegetarian eller så 

men att jag kan föra fram min.. att jag kan svara på frågan varför jag inte äter kött, 

men att jag inte för det vidare än så.” (Sofie).  

 

När Sofie tolkar läroplanens skrivning relaterar hen alltså till sin egen värdemässiga 
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position, vilket det kan noteras att ingen av de ovan nämnda gör. Vad mera är lyfter 

Sofie att hen för med sig ”en massa värderingar och så som jag ju förmedlar även om 

jag försöker hålla mig någorlunda neutral så gör man ju det ändå [förmedlar 

värderingar].”.  

 

Sara skiljer återigen ut sig mot övriga informanter genom att när frågan om tolkning 

ställs beskriva sin ståndpunkt om att vad som är norm i samhället påverkar förskolans 

verksamhet – det är enligt Sara ”en väldigt ensidig påverkan precis som hela samhället i 

stort, och att förskolan är ju bara en spegling av samhället.”. Hen problematiserar alltså 

svårigheterna att uppfylla kraven på saklighet och allsidighet på ett tydligt särskiljande 

sätt gentemot övriga intervjuade lärare:  

 

Nej, inte det jag menar med att man är saklig kring vad som händer med djur. 

Absolut inte. Det är därför att.. kött är en norm liksom. Det är ingenting man ifråga.. 

det ser man inte sakligt på överhuvudtaget. Det är bara.. för många är det bara mat. 

Det kanske är sakligt om en bara ser det som mat, men om man ska prata om vad det 

är så är det absolut inte sakligt att bara säga att det är nyttigt typ och inget mer. 

(Sara).  

 

Det finns således enligt Sara en bristande saklighet om det inte på något sätt lyfts ”vad 

som händer med djur.”. När jag frågar vidare vad som skulle krävas för att uppfylla 

dessa krav i läroplanen svarar hen att det skulle vara att servera veganmat till alla på 

förskolan eftersom alla skulle kunna äta en sådan kost.  

 

Malte: Men skulle inte vissa hävda att det var en ensidig påverkan då?  

Sara: Jo absolut, men jag tycker inte det. Därför att alla.. de flesta barn äter ju kött 

hemma ändå så. Och dessutom så.. är det ju ganska.. eller jag tycker att det är väl 

sakligt att djur inte har det bra. 

 

Detta kan förstås mot bakgrund av vad Sara tidigare sagt om sin roll som motvikt till 

hemmen. Hen motiverar lämpligheten i att säga till barnen att det är bra att vara 

vegetarian med att hen på så sätt låter barnet möta en större mångfald av olika 

uppfattningar: ”Då har nån ändå sagt det, och någon annan har sagt något annat 

kanske.”. Saras position har likheter med universitetsläraren Andrzejewski (2003) som 

vi i litteraturstudien såg poängterade att studenterna redan känner till uppfattningar som 

försvarar utnyttjande av djur – både Sara och Andrzejewski tycks motivera att de för 

fram sina värderingar med att de på så sätt agerar motvikt till övriga samhället.  

Omedvetna budskap  

Som vi såg i ovanstående avsnitt tog Sara och Sofie spontant upp att omedvetna 

budskap kan påverka saklighet och allsidighet vilket inte de övriga lärarna gjorde. När 

jag sedan frågade specifikt om de tror att det framförs omedvetna budskap om 
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djurfrågor i förskoleverksamheten svarade alla de övriga utom Maria i stort sett jakande. 

Maja redogör för ett belysande exempel på omedvetna budskap:  

 

Maja: Ja men jag tänker just på det där med omedvetna budskap, att vi pratar ju om 

att vi ska värna om allt levande osv och sen sitter vi och äter kött och bara en sån sak 

är ju ett dubbelt budskap. Men det är ju inte ofta det händer att det tas upp men det 

kan det ju göra.   

Malte: På vilket sätt menar du att det är ett dubbelt budskap?  
Maja: Ja eftersom vi värnar ju om allt levande och men vi sitter ju och äter det i en 

annan stund.  

Malte: Ja, så måltiden.. förmedlar budskap?  

Malte: Ja alltså det skulle kunna göra.. eller det gör det ju i och för sig.. ja, det kan 

den göra. 

 

Sigrid beskriver att hen tror att hen ”förmedlar ganska mycket som man själv inte är 

medveten om, både positivt och negativt.”. Även Sigrid tar upp hur måltiderna på 

förskolan genom att de skapar en vanans makt utgör omedvetna budskap om att ätande 

av djur är rättfärdigat och normalt: 

 

Ja men det är väl.. så som man gör är det som på något sätt blir legitimt, eller som 

blir bra. Om man då t ex väljer att servera kött så säger man att det är bra för att man 

har valt att göra det liksom. (…) Men vad var det jag tänkte.. på något sätt så blir det 

ju som en norm, att man normaliserar olika saker liksom. (Sigrid).   

 

Sigrids och Majas problematiserande av måltiden (som även Sara och i viss mån Sofie 

har tagit upp) kan relateras till Engströms (2011) diskussion om betydelsen av att barn 

påverkas mer av vad vi gör än vad vi säger. Därtill kan det ses i ljuset av den 

motsägelsefullhet som Pedersen (2009) menar kan uppstå i skolsammanhang om lärare 

pratar om aktsamhet med djur samtidigt som det serveras kött till barnen. Det är särskilt 

intressant att Maja som ända köttätande lärare tar upp denna problematik med tanke på 

att det kan innebära att henoms handlingar och värderingar står i viss konflikt vilket 

enligt teorin om kognitiv dissonans kan skapa ett obehagligt känslotillstånd (Loughnan 

et al., 2010; Pallotta, 2008).  

 

Jag hade svårt att förstå Malins svar på denna punkt och bad därför via mail om ett 

förtydligande. Det framkom då att Malin tror att omedvetna budskap är vanliga men att 

det inte är ett problem:  

 

I förskolan, liksom hemma och i övriga samhället möter barnen personer med olika 

uppfattningar och värderingar som sänder budskap medvetet och omedvetet i en 

ständig ström. Någon är rädd för spindlar, andra inte, osv. Det är när man medvetet 

ensidigt försöker påverka någon genom att inte erbjuda en möjlighet att kritiskt 

granska eller omvärdera information som det kan bli ett problem. (Malin).  
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Att Malin noterar att barn kommer i kontakt med olika budskap på förskolan, i hemmet 

och i andra sammanhang kan ses i ljuset av MacNaughtons (2000) poststrukturalistiska 

feministiska teori som menar att när barn ställs inför olika budskap kan de i någon mån 

aktivt förhålla sig till dem för att skapa en egen identitet. Jag förstår dock MacNaughton 

som att det inte innebär att denna process skulle vara enkel – det MacNaughton vill 

understryka är just komplexiteten i att mötas av olika uppfattningar och att det i 

värdearbete på förskolor därmed inte går att planera för att förmedla ett visst budskap 

utan att analysera vad som påverkar barnet utanför skolan.    

 

Malin berättar vidare om en person hen känner som är vegan och ”väldigt skarp i sina 

åsikter”. Denna person ”skulle inte kunna låta bli att visa” sina åsikter tror Malin. Hen 

nämner ingenting om att lärare som äter kött skulle kunna ha svårt att visa sina 

värderingar. Som jag tidigare rapporterat beskriver dock Malin själv att hen förklarar för 

barnen varför djur måste dödas och uttrycker alltså själv tydliga åsikter om djuretik.  

Reaktion när jag tar upp exempel som kan förmedla omedvetna budskap 

När Maria redogör för deras arbete med djur som en värderingsfråga beskriver hen att 

de pratar om bondgården och ”vad vi får från djuren”. Under intervjun analyserade jag 

detta språkbruk som ett uttryck för omedvetna budskap via språket och frågade därför 

om Maria trodde att användandet av ”får” påverkar barnens värderingar. Maria svarade 

att hen inte tror att det påverkar.  

 

Malins och Sofies svar på denna fråga är belysande att jämföra. Malin verkar först inte 

förstå hur jag menar och säger att ”det är ju verklighet, vi får mjölk och kött från 

djuren.”. När jag sedan betonar att det är just ordet ”får” som kan anses problematiskt 

av vissa ser hen att ett alternativt språkbruk skulle kunna vara ”att vi tar det.” Om en 

förälder skulle kritisera förskolan för att ett språkbruk om att vi ”får” från djuren skulle 

utgöra en ensidig påverkan genom att det framställs som något självklart och berättigat 

skulle Malin se en grund för den invändningen. Svaren kan jämföras med Sofie som 

svarar direkt att ett sådant språkbruk skulle innebära en påverkan: ”Om man säger att 

man får kött från djuren då låter det som att djuren ger det frivilligt till oss.”  

 

Detta resultat stämmer överens med hur Pedersen (2007) fann formuleringar i 

läromaterial om att vi ”får” kött från djuren. Sofies reflektion om detta kan ses i ljuset 

av Pedersens analys om att detta språkbruk ”osynliggör inslag av dominans och våld i 

människa-djur relationen” (s. 191, min övers.).   

 

Diskussion  
Detta avslutande avsnitt inleds med en sammanfattning av resultaten utifrån 
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frågeställningarna för att därefter avhandla resultatens generaliserbarhet och validitet. 

Därefter jämförs resultaten i relation till tidigare forskning och annan litteratur och 

relateras till egna reflektioner om djuretik som en värderingsfråga i förskolan. 

Avslutningsvis diskuteras pedagogiska konsekvenser och behovet av framtida 

forskning.  

Sammanfattande resultat  
Här presenteras en syntes av resultaten för de tre frågeställningarna var för sig:  

 

1. Hur tolkar förskollärare läroplanens formulering om ”respekt för allt levande”? 

Djur inkluderas när informanterna tolkar denna skrivning men djur nämns sällan 

specifikt utan det understrykes att allt levande också syftar på naturen i stort. Den 

respekt som ska utvecklas är för majoriteten av de intervjuade att undvika att skada djur. 

Sara särskiljer sig genom att diskutera en alternativ tolkning om att den respekt som 

avses skulle kunna innebära att inte döda och äta djur.  

 

2. Hur arbetar förskollärare med värderingsfrågan djuretik?  

Lärarens förhållningssätt och/eller attityder är den faktor som de flesta informanter 

lyfter för vad i förskolan som påverkar barns värderingar i djuretiska frågor. Frågor 

relaterade till djuretik kommer upp i viss verksamhet men det är inte ett prioriterat 

område. Flertalet respondenter har varit med om  att det händer att barn tar initiativ till 

att väcka djuretiska frågor. Den generella bilden som framträder är att dessa lärare sällan 

tar initiativ till att väcka frågor om djuretik med barnen. Exempel på lärarinitiativ som 

beskrivs som att de kan utveckla barns empati för djur är samtal i samband med läsning 

eller sagoberättande.  

 

3. Vilken hänsyn tas till läroplanens krav på saklighet och allsidighet i detta arbete? 

Hälften av de intervjuade beskriver öppenhet för olika uppfattningar och att låta skilda 

uppfattningar föras fram som centralt för att uppfylla kraven på saklighet och 

allsidighet. Sara skiljer ut sig genom att reflektera kring hur vad som är norm i 

samhället påverkar förskolans verksamhet och Sofie utmärker sig genom att 

problematisera hur henoms egna värderingar inverkar på hur hen agerar. Dessa två tog 

spontant upp exempel på omedvetna budskap om djuretik vilket inte övriga gjorde men 

på den direkta frågan om omedvetna budskap förmedlas i verksamheten svarade alla de 

övriga utom en i stort sett jakande. 

 

Examensarbetets syfte var att undersöka om, och i så fall hur, förskollärare arbetar med 

djuretik som en värderingsfråga. Slutsatsen angående om de gör det kan ses ur två 

perspektiv. Om vi utgår från informanternas svar på frågan om de arbetar med djuretik 

är svaret att de gör det i ringa omfattning. Om vi också tar i beaktande vad som 

framkommit om att omedvetna budskap förekommer blir svaret att uppfattningar om 
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djuretik ändå förmedlas i en mer avgörande omfattning. De omedvetna budskapen kan 

ses som en del i att en dold läroplan påverkar förskolans verksamhet (jfr Pedersen, 

2007). Hur dessa förskollärare arbetar med djuretik kännetecknas av en relativt stor 

heterogenitet som delvis är beroende av de intervjuades kostval.    

Resultatens generaliserbarhet och validitet  
Eftersom studiens urval är litet och till stor del bygger på personliga kontakter är  

generaliserbarheten låg (jfr Johansson & Svedner, 2004). Det är sannolikt att om jag 

skulle intervjuat fler hade jag fått delvis andra resultat.  

 

Läsaren kan uppmärksamma att vissa informanters utsagor bereds större plats än andra i 

resultatredovisningen. Detta kan kritiseras för att innebära en bristande validitet då det 

framstår som att alla uppfattningar inte har undersökts och givits vikt. Jag argumenterar 

dock för att det finns rimliga förklaringar till denna obalans. För det första finns en 

åtskillnad i intervjumaterialet mellan de olika respondenterna vad gäller kvantitet – 

intervjun med Sara var 45 minuter lång medan intervjun med Maria var 25 minuter 

lång. För det andra (och mest betydelsefulla) skiljer sig empirin från de intervjuade vad 

gäller dess beskaffenhet. Att ge så stort utrymme åt Saras uppfattningar kan motiveras 

dels med att hen ger uttryck för en minoritetsuppfattning som jämförs med de övrigas 

uppfattningar, dels genom att dessa minoritetsuppfattningar ger uttryck åt ett kritiskt 

perspektiv som jag i enlighet med min teoretiska utgångspunkt om kritisk pedagogik 

skriver fram att jag vill belysa.  

 

Genom det djurrättsliga perspektiv jag har anfört i denna uppsats har jag antagit en 

normativ position som går emot hegemoniska diskurser. I likhet med Pedersen (2007) 

ser jag denna normativitet både som en styrka och en svaghet. Den är en styrka för att 

den ”belyser perspektiv som ofta marginaliseras eller ignoreras i forskning om 

utbildning” (s. 262, min övers.) och en svaghet för att mitt perspektiv riskerar att göra 

att jag inte förstår och analyserar frågan från alla vinklar.  

Reflektioner och slutsatser utifrån resultaten  
Som vi har sett beskriver flera informanter konkreta upplevelser som att möta djur i 

skogen och öva på att visa dem hänsyn som en viktig del i deras utveckling av empati 

för djur. Kanske är detta arbetssätt en bra grund för att utveckla empati för djur. Detta 

eftersom ett sådant arbete bygger på det läroplanen stipulerar att ”barn tillägnar sig 

etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser.” (Skolverket, 2010, s. 4). 

Enligt Johansson (2001) kan etiska konflikter utgöra en viktig drivkraft för barns 

empatiutveckling. Situationer som när barn möter djur i skogen och deras lärare säger 

till dem att vara försiktiga med dem eller när de möter ett annat barns djuretiska 

funderingar kan utgöra etiska konflikter som lärare kan försöka tillvarata. Kanhända kan 

dessa upplevelser också framkalla empati för djuren i form av känslor – en ”djuretisk 
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känsla” (jfr Sandell et al., 2003, om ”miljömoralisk känsla”). För att barn (och vuxna) 

ska utveckla empati för djur är det rimligt att tänka sig att de behöver få en emotionell 

upplevelse eftersom känslor kan vara mer motiverande än endast fakta. Detta kan 

jämföras med hur barn ibland i praktisk handling visar empati för djur, t ex genom att 

begrava en död fågel. Johansson (2001) frågar sig hur vi vuxna bemöter ”barnens 

engagemang i varandra? Hur fångar vi barnens undran inför andras väl?”. Dessa frågor 

kan och bör ställas även i relation till barns engagemang för djur.  

 

Om syftet i enlighet med min djurrättsliga diskurs är att barnen ska ifrågasätta 

utnyttjande av djur överhuvudtaget är det emellertid ändå någonting mer som måste till 

– att möta djur i skogen och få höra att en ska vara snäll mot dem kan hjälpa barnen att 

tillägna sig värderingar om att vara ”snäll mot djur” samtidigt som de inte ifrågasätter 

uppfödning och dödande av djur för mat. Den förskoleklass där jag gjorde praktik 

besökte en gång en bondgård. Min bedömning är att det kan ha skapat ett intresse för 

djuren som individer hos barnen men det övervägande budskapet var att det är något 

självklart och legitimt att föda upp djur för mat. Ett alternativ kan vara att besöka ett 

djurhem där djuren finns till för sin egen skull i syfte att visa att djuren är kännande och 

upplevande individer och därigenom skapa en ”djuretisk känsla”. 

 

Hur kan uppsatsens resultat ses om vi antar ett motsatt perspektiv till det djurrättsliga 

jag i huvudsak har diskuterat? Den förskollärare som anser att det är viktigt att förmedla 

en tydlig etisk åtskillnad mellan människor och andra djur menar jag inte behöver 

genomföra ett lika medvetet arbete som den djurrättsliga lärare som söker förändring. 

Detta eftersom den förra verkar inom en normativ diskurs – mina resultat visar att 

budskap om att det är berättigat att döda djur men inte människor sprids automatiskt och 

omedvetet via dagliga rutiner såsom ätande av djur liksom genom barnböcker och 

pedagogernas språk.     

 

Mot bakgrund av att lärarna i denna studie tolkar in djur i läroplanens direktiv om att 

arbeta för att barn utvecklar ”respekt för allt levande” menar jag att den lärare som vill 

arbeta för att barn ska utveckla respekt och empati för djur kan hänvisa till denna 

skrivning för att rättfärdiga sitt arbete. Det är dock problematiskt att ”respekt” inte 

definieras tydligare. Det kan leda till att vissa lärare likt Sara argumenterar för att en 

rimlig tolkning av skrivningen är att respekt innebär ett ifrågasättande av dödande av 

djur medan andra menar att det endast innebär att undvika extrem grymhet mot djur och 

att det ses som ett direktiv om respekt för naturen i stort där individerna osynliggörs. 

Kanske är dock detta inte ett problem med tanke på förskolans mål- och resultatstyrning 

som ju delvis syftar till att ge lärarna större utrymme för tolkningar? Jag argumenterar 
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likväl att det är inadekvat att en sådan central
22

 värderingsfråga som djuretik inte styrs 

tydligare i läroplanen eftersom det ger ett så stort utrymme för variation mellan 

förskolor och därmed minskad likvärdighet. Ett framtida mer djurrättsligt samhälle 

torde innebära att djuretik nämns uttryckligen i läroplanen så att förskollärare ges i 

uppdrag att utveckla barns respekt för djur.  

 

Som jag har visat ser två av de intervjuade lärarna som äter kött, Malin och Maria, inget 

problem i omedvetna budskap i relation till djur som en värderingsfråga. Detta resultat 

överensstämmer med hur Pedersen (2007) visade att flera av de lärare som har 

värderingar som är i enlighet med samhällsnormen inte reflekterar kring om de är 

objektiva eller ej. Malins position kan förstås som ett utslag av det liberala perspektiv 

som Fien och Pedersen kritiserar (Pedersen, 2007) för att inte erkänna att budskap som 

går i linje med normen i samhället ses som objektiva trots att de inte är det. Mitt resultat 

visar att Malin förmedlar subjektiva uppfattningar när hen har pratat med barnen om 

varför vi ”måste döda djur”.  

 

Resultatet om att det förekommer omedvetna budskap kan också relateras till Jepsons 

(2008) studie om hur användandet av orden mord och slakt påverkar människors 

tänkande. Vilka ord vi som förskollärare väljer att använda påverkar vilka värden och 

normer vi förmedlar till barnen. Om lärare kallar dödandet av djur för slakt men 

dödandet av människor för t ex mord signalerar de att det förra är acceptabelt medan det 

senare är förkastligt.  

 

Diskussionen om genuspedagogik har lärt oss att lekmaterial kan förmedla omedvetna 

budskap. Lekmaterials betydelse för värderingar om djuretik har inte undersökts i detta 

arbete men Plous påpekandet om att de djurarter som föds upp för att ätas mer sällan 

används som ”gosedjur” (Pallotta, 2008) ger upphov till frågor om hur olika typer av 

material i förskolan kan influera barn. Kan t ex gestaltandet av grisar och kor i form av 

hårda leksaksdjur tillsammans med en modell av en ladugård vara en del i en påverkan 

till föreställningen att det är normalt och rättfärdigt att föda upp dessa djur för mat? 

 

Maja samt de tre lärarna som äter vegetariskt reflekterar däremot kring förekomsten av 

omedvetna budskap på ett problematiserande sätt. Med undantaget Maja tycks alltså de 

lärare som äter vegetariskt i högre utsträckning se att de själva omedvetet kan överföra 

budskap till barnen i förskolan och att det kan utgöra ett problem.   

Pedagogiska konsekvenser  
Vilken praktisk vägledning ger denna uppsats för de förskollärare som vill arbeta aktivt 

                                                
22 Djuretik kan ses som en central värderingsfråga eftersom den berör grundläggande intressen för så 

många individer, se sida 2.  
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med djuretik som en värderingsfråga? Den viktigaste praktiska tillämpningen av 

uppsatsens resultat menar jag borde vara att alla förskollärare behöver fundera och 

diskutera kring hur de som individer och verksamheten i stort förmedlar omedvetna 

budskap om vad som är rätt och fel i relation till djur. Vad mera är framstår 

tillvaratagandet av barns initiativ till att väcka frågor om djuretik som centralt, inte 

minst därför att det som Sara tar upp skapar en gentemot kritiska kollegor eller 

föräldrar; det ger en möjlighet att utifrån läroplanens skrivningar om att ta tillvara på 

barnens intressen och funderingar motivera att frågor om djuretik behandlas. Utöver det 

som ovan har behandlats om lärande i konkreta situationer kan vi för det andra nämna 

användandet av böcker och sagor. Det handlar då dels om att analysera vilka dolda 

budskap som finns i de böcker som finns på förskolan. En fråga att ställa sig då kan vara 

om böckerna som Sara befarar ger en ”rosenskimrande” (och därmed missvisande) bild 

av hur djur som föds upp för att bli mat har det? Därutöver kan en aktivt välja böcker 

och sagor som speglar djur som kännande individer och som får barnen att se deras 

perspektiv samt använda frågor under läsningen för att stimulera barnens empati vilket 

Sigrid givet ett exempel på: ”Hur kändes det för den här räven nu?”.
23

    

Framtida forskning  
Denna studie har haft ett lärarperspektiv i syfte att kartlägga problem och undersöka 

möjliga positiva exempel på pedagogisk verksamhet. Det finns ett behov i framtida 

forskning att även undersöka djuretik i förskolan från barnens perspektiv. Exempel på 

en sådan studie skulle kunna vara att undersöka hur ett barn som äter veganskt och har 

djurrättsliga föräldrar upplever förskoleverksamheten och de kontrasterande budskap 

som det är troligt att hen möter. Även forskning om hur förskolebarn tänker kring 

djuretiska frågor och jämförelser av om barn som går på förskolor där alla äter 

vegetariskt tillägnar sig djuretiska värderingar som skiljer sig från barn som går på 

förskolor där normen är kött skulle bidra till kunskapsläget om djuretik som en 

värderingsfråga.  

 

                                                
23 Det jag avser med att spegla djur som kännande individer är inte det som ofta sker när djur framställs i 

förmänskligade drag. Förvisso skapar berättelser om förmänskligade djur troligen inlevelse i dessa 

figurer och deras situation men barnen identifierar sannolikt dem inte som djur och överför därmed 

inte denna empati till de värderingar de har om djur i samhället. Det jag tänker på är istället främst 

berättelser där djur beter sig som djur men att deras känsloliv skildras. Flera skribenter, t ex Svensson 

(2001) menar istället att förmänskligande av djur är en orsak till att djurrättstankar har växt fram, 

enligt af Winklerfelt (2005). Tilläggas bör att det kan finnas andra förtjänster med förmänskligande av 

djur i barnlitteratur. Burke och Copenhaver (2004) skriver t ex om att sådana böcker kan skapa en 
emotionell distans som gör det lättare att ta till sig berättelser med starka känslomässiga teman.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Hur länge har du arbetat på förskola?  

 

Fråga 1: Tolkning av ”respekt för allt levande” 

  

I Lpfö finns detta mål:  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö.”  

 

Hur tolkar du denna skrivning om att varje barn ska utveckla ”respekt för allt levande”?  

 

Vad menas med respekt och vad menas med allt levande?  

 

Arbetar ni mot målet om att utveckla ”respekt för allt levande”? I så fall hur?  

 

Har ni någon planerad verksamhet för att varje barn ska utveckla ”respekt för allt 

levande”?  

(Varför/varför inte? Ser du något behov?)  

 

Hur kan förskolan ta vara på vardagliga situationer i arbetet med målet om att utveckla 

”respekt för allt levande”?  

(Vilka andra situationer kan det finnas?)  

 

Fråga 2: Hur arbetar med djur som värdegrundsfråga 

 

Vad inom förskoleverksamheten tror du påverkar vilka värderingar barn tar till sig om 

vad som är rätt och fel i människans förhållande till djur?  

 

Arbetar ni på något sätt med frågor om djur som en värdegrundsfråga?  

 

Arbetar ni på något sätt med att lära barnen upptäcka, reflektera över och ta ställning i 

frågor om människans förhållande till djur? I så fall hur?  

(Om nej, varför?)  

 

Har ni formulerat några mål för arbetet på detta område och i så fall vilka?  

 

Är du nöjd med hur ni arbetar med denna fråga idag?  

 

Vad tänker du skulle kunna göras som ni inte gör idag?  

(Hur kan planerad verksamhet användas? Hur kan vardagssituationer tas tillvara?)  

 

Händer det att barn på eget initiativ väcker frågor eller funderingar om vad som är rätt 
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och fel i relation till djur?  

(Vid vilka situationer? Hur agerar du då?)  

 

Hur gör du om ett barn framför tydliga åsikter som går emot majoritetens, t ex säger att 

det inte är rätt att äta djur?  

 

Tar du som lärare initiativ till samtal om hur djur har det eller vad som är rätt och fel i 

relation till djur?   

 

(Vilka risker och möjligheter kan det finnas med ett aktivt arbete med djur som 

värdegrundsfråga?) 

 

(Kan det finnas värden att förmedla till barnen att komma överens om i arbetslaget?) 

 

Fråga 3: Saklighet och allsidighet  

 

Under rubriken ”Saklighet och allsidighet” i Lpfö står detta:  

”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. (...) 

Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen.”  

 

Hur förstår du lpfös skrivningar om saklighet och allsidighet i relation till 

värdegrundsfrågan om djur?  

(Vad innebär det i relation till djurfrågan att uppmuntra att skilda uppfattningar förs 

fram?)  

 

Vad krävs för att er verksamhet och undervisning om människans relation till djur ska 

uppfylla kraven på saklighet och allsidighet? 

(Skulle du säga att er avdelning uppfyller dessa krav på saklighet och allsidighet vad 

gäller djur som värdegrundsfråga?) 

  

Ser du några svårigheter i att uppfylla kraven på saklighet och allsidighet i relation till 

denna fråga? 

 

När skulle det kunna vara ensidig påverkan?  

 

Tror du att ni förmedlar några omedvetna budskap i er verksamhet om vad som är rätt 

och fel i relation till djur? 

(Kan du ge exempel på vad i verksamheten som skulle kunna förmedla omedvetna 

budskap om detta?)  

 

Har det hänt att föräldrar haft synpunkter på verksamhetens saklighet eller allsidighet i 

relation till djur som värdegrundsfråga?  

 

Avslutning  
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Finns det någon fråga som jag inte har tagit upp som har med detta område att göra som 

du vill lyfta? Har det väckts någon fråga under intervjuns gång?  

 

Vill du ta del av den färdiga uppsatsen?  

 

 

Följdfrågor att använda:  

Kan du ge exempel?  

Hur syns detta i den praktiska verksamheten?  

Kan du utveckla det? 

Vad menar du med att..? 

Kommer du på något mer?  

Finns det något mer som du vill ta upp eller tillägga 

Nu förstod jag dig som att... Var det rätt uppfattat? 
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Bilaga 2: Följebrev: Förfrågan om att delta i intervjustudie  
Jag heter Malte Lindstam, studerar till förskollärare på Umeå universitet och gör ett 

examensarbete med syftet att undersöka och analysera förskollärares arbete med 

djuretik som en värdegrundsfråga. Härmed tillfrågas du som förskollärare om att delta i 

denna studie genom att intervjuas. De frågeställningar jag söker svar på i 

examensarbetet är dessa:  

1. Hur tolkar förskollärare läroplanens formulering om ”respekt för allt levande”?  

2. Hur arbetar förskollärare med värdegrundsfrågan om djur och etik?  

3. Vilken hänsyn tas till läroplanens krav på saklighet och allsidighet?  

 

Tiden för intervjun bestäms i överenskommelse med dig men mitt riktmärke är 30 

minuter. Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan också när som helst under 

intervjun välja att avbryta ditt deltagande utan någon förklaring.  

Intervjun kommer att spelas in. Dina svar kommer bli en del av min uppsats men 

kommer att anonymiseras – varken ditt namn eller namnet på din förskola kommer att 

synas i uppsatsen.  

Handledare för examensarbetet är Gunn-Marie Johnsson, universitetslektor.  

Hör gärna av dig om du har några frågor!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Malte Lindstam  

0732-024317  

malte.lindstam@gmail.com  
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