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1. Inledning
Alla som någon gång fastnat i en bok och omöjligt kunnat lägga den åt sidan kan 
vittna om det fantastiska i att fullkomligt uppslukas av en berättelse. Att få träda in i 
en annan värld och för att, om så bara för en stund, få möjligheten att glömma 
vardagens alla måsten. Böcker kan väcka vår fantasi med vilken vi kan öppna dörrar 
till nya upplevelser och känslor vi kanske aldrig annars fått tillgång till. En av bokens 
många funktioner kan alltså sägas vara den verklighetsflykt den erbjuder. Samtidigt 
finns verkligheten alltid beskriven i de berättelser vi som läsare tar del av. 

För att få syn på vilken verklighet, eller kanske snarare vilken del av verkligheten, 
som återfinns i olika berättelser är det nödvändigt att analysera texten ur ett givet 
perspektiv. Ett exempel kan vara att läsa böcker ur ett genuskritiskt perspektiv för att 
identifiera stereotypa könsroller samt belysa och vidare problematisera ett patriarkalt
normsystem. Under 1960- och 70-talet började barnlitteratur analyseras ur köns- och
genuskritiska perspektiv i samband med det ökade intresset för den socialhistoriska 
inriktningen inom litteraturvetenskapen (Nikolajeva, 2004). Ett område som inte 
blivit lika utforskat inom barnlitteraturen är relationen mellan människor och djur. 
Hur yttrar sig förhållandet mellan människor och djur i böcker vi läser för barn? 
Vilka historier är det som berättas? På samma gång som vår värld finns beskriven i 
litteraturen formar litteraturen vårt sätt att förstå världen. Utifrån detta finns all 
anledning att fundera över vad vi läser för barn på förskolan. Vilka normer och 
värderingar återspeglas i den litteratur vi samlas kring under lässtunder? 

De allra flesta människor har en relation till djur. En del av oss har kärleksfulla 
relationer till husdjur men den kanske vanligaste relationen vi har till djur 
uppenbarar sig på våra tallrikar. Djur betraktas i vårt samhälle i stor utsträckning 
som mat och handelsvaror. Men parallellt med den storskaliga 
animaliekonsumtionen växer en djurrättslig kritik mot människans förhållande till 
andra djur fram allt mer. Idag äter var tionde svensk en vegetarisk kost (Djurens rätt, 
2014) och etiska frågor som rör människans förhållande till djur uppmärksammas. 
Under tiden denna uppsats skrivs sänds programserien Köttets lustar i SVT. 
Programseriens upplägg är att komikern och köttätaren Henrik Schyffert antar en 
utmaning av sin son. Utmaningen går ut på att Schyffert ska lära känna två grisar och
om han inte klarar av att döda dem har han inte rätt att äta kött utan måste bli 
vegetarian för resten av livet. Oavsett hur serien slutar är det anmärkningsvärt att ett 
program som fokuserar på djuretiska frågor produceras och sänds på bästa 
sändningstid. Detta understryker att människans relation till djur är en brännande 
fråga ur ett samhälleligt perspektiv.

Utifrån detta är vi intresserade av att titta närmare på hur relationen mellan 
människa och djur skildras i barnlitteratur. Själva är vi inte neutrala i den djuretiska 
debatten utan vår utgångspunkt är att djur har rätt att leva för sin egen skull och på 
sina egna villkor. 
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1.1. Syfte och frågeställning

Vår ansats är att utifrån ett djurrättsligt perspektiv analysera barnlitteratur. Syftet är 
att bidra till förståelse för hur relationer mellan människor och djur skildras. Vidare 
är vi intresserade av att undersöka vilken syn på djur som framträder i böckerna. 
Utifrån detta blir våra frågeställningar:

• Hur skildras relationer mellan människor och djur i barnlitteraturen? Vilka 
relationer görs möjliga?

• Vilka synsätt på djur går att urskilja? Tillskrivs djur subjektspositioner eller 
betraktas de som objekt?

1.2. Avgränsning och material

Barnlitteraturen behandlar i stor utsträckning en människa/djur-relation och djur 
figurerar ofta i böcker för barn. Vi har valt att fokusera på att använda material där 
djuren går att läsa som riktiga djur och inte som människor i djurskepnad vilket är 
relativt vanligt i barnlitteratur. I vår analys har vi fokuserat på barnböcker där 
människa/djur-relationen står i centrum. Urvalet grundar sig alltså primärt i en 
innehållslig aspekt. Vi har valt att analysera böcker skrivna av flera olika författare för
att få en mer mångfacetterad bild. Böckerna som kommer att ligga till grund för vår 
analys är Rävjakten av Sven Nordqvist, Gittan och fårskallarna av Pija Lindenbaum, 
Kurt och Kio vill ha djur av Lisen Adbåge och Hanna på bondgården skriven av Titti 
Knutsson och illustrerad av Lisen Adbåge.  

Rävjakten är en av Sven Nordqvists böcker i serien om Pettson och Findus. Då 
Rävjakten innehåller ett flertal människa/djur-relationer av olika slag lämpar den sig
för en djurrättslig analys.

Pija Lindenbaum har skrivit fyra böcker i Gittan-serien; Gittan och gråvargarna, 
Gittan och fårskallarna, Gittan och Älgbrorsorna samt Gittan gömmer bort sig. Det 
faktum att tre av titlarna anspelar på relationen mellan människa och djur väckte vårt
intresse. Gittan-böckerna läses ofta som psykologiska dramer där händelserna 
speglar Gittans inre liv. Gittan och fårskallarna, som vi valt att analysera, går att läsa
som en resa i Gittans inre där fåren är projiceringar snarare än riktiga djur. I vår 
analys kommer vi däremot att betrakta fåren som verkliga eftersom det som skildras i
boken inte innehåller några otroliga element utan framställs som relativt nära 
verkligheten. Vidare är vi intresserade av att titta närmare på vilka värderingar och 
normer som speglas i människa/djur-relationen och då är det av mindre vikt 
huruvida fåren enbart är projiceringar eller faktiska djur.

Titeln Kurt och Kio vill ha djur av Lisen Adbåge fångade vår uppmärksamhet i 
sökandet efter analysmaterial då den uttrycker en önskan om relationer till djur. Ett 
vanligt mänskligt begär i dagens samhälle är att ha en närhet till djur och den viljan 
till sällskapsdjur känner vi också igen från vår tid i förskoleverksamhet.
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Händiga Hanna på bondgården är en del i serien om Händiga Hanna skriven av 
Titti Knutsson. Till skillnad från de andra tre böckerna skildrar Händiga Hanna på 
bondgården djur och människor inom livsmedelsindustrin. Då detta förhållande 
mellan människor och djur har en så central plats i vårt samhälle är det av vikt att 
införliva denna dimension i vår analys.

Under urvalsprocessen tittade vi närmare på ett flertal böcker som eventuellt skulle 
kunnat ingå i analysen. Vi valde bort ett antal verk av olika anledningar. Ett exempel 
är böcker som vi upplevde vara alltför endimensionella i relationen mellan människor
och djur.

2. Bakgrund
Nedan följer en kort beskrivning av fältet kritiska djurstudier och hur detta 
perspektiv använts i pedagogiska sammanhang. Vi har valt att presentera en 
bakgrund istället för en litteraturgenomgång då litteraturanalyser ur ett djurrättsligt 
perspektiv inom barnlitteratur är ett relativt outforskat område.

2.1. Kritiska djurstudier och pedagogik

Kritiska djurstudier är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som intresserar sig för 
människa/djur-relationen (Svärd, 2017a). Forskningens fokus är att med en kritisk 
blick undersöka maktförhållandet mellan människor och djur i vårt samhälle. Den 
kritiska teoribildningen har ett dubbelt syfte, dels att kartlägga och skapa förståelse 
för olika samhälleliga fenomen och dels att verka för förändring. Statsvetaren och 
djurrättsaktivisten Per-Anders Svärd menar att ”[i] en lidande värld är teoretikerns 
ansvar inte bara att beskriva och förklara, utan också att ingripa” (2017a, s. 15-16).

Helena Pedersen kombinerar i sin forskning det pedagogiska fältet med kritiska 
djurstudier. I boken Animals in Schools (2010) syftar Pedersen till att förklara vad 
som sker i klassrummen när människa/djur-relationen hamnar i fokus. I boken 
studeras hur människans syn på djur socialt konstrueras i olika kontexter och hur det
producerar identitet, normativitet och makt i samhället. Pedersen ser på 
maktförhållandet mellan människa och djur som baserat i ett förtryck där djur som 
grupp systematiskt utnyttjas för ekonomisk vinning. Djur tillskrivs olika sociala 
positioner beroende på deras användningsområde för mänskliga intressen i syfte att 
legitimera övergrepp på djur. Pedersens bok belyser hur både samtycke med och 
motstånd mot de dominerande diskurserna kring djur skapas i klassrummet och vilka
strategier som används i undervisningen för att påverka elevernas inställning. 

Pedersens (2010) studie visar att skolan speglar och aktivt reproducerar samhällets 
motiveringar för hur olika djur borde uppfattas, relateras till och användas. Djuren 
blir tillgängliga för människans behov (t.ex. som produkter och verktyg för lärande) 
genom att i jämförelser mellan människor och djur reproduceras som den andre, det 
vill säga avvikande, generella grupper av annorlunda varelser. Även när utbildningen 
syftar till att öka förståelsen för djurens beteenden och förbättra behandlingen av 
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djur genom att de jämförs med egenskaper hos människor (antropomorfism) och 
maskiner (mekanomorfism) kan det bli kontraproduktivt. När djur tillskrivs 
mänskliga egenskaper understryks enligt Pedersen skillnaden mellan människor och 
djur genom att djur som nästan är människor skapas. Genom att djur direkt jämförs 
med människor blir också de sätt som djur inte är människor på synliga. Detta kan 
leda till att det annorlunda blir betonat snarare än det som är lika.

Vidare återfinns motsägelser i människans relation till djur överallt i samhället, det 
finns en självbild hos många människor att de handlar moraliskt mot djur samtidigt 
som de tar del i det djurutnyttjande samhället. För att få ihop det motsägelsefulla 
reproduceras berättelser om djur som del av en dold läroplan och en större social 
struktur (Pedersen, 2010). Pedersen kategoriserar dessa berättelser om 
djurutnyttjandet i tre grupper; det är oundvikligt, det är välvilligt och det är för 
allmänhetens bästa. När djurutnyttjandet framställs som oundvikligt innebär det att 
relationen mellan människor och djur är kulturellt och biologiskt förutbestämd. 
Berättelserna om det oundvikliga handlar bland annat om att människor alltid ätit 
kött och att djur inte tänker på det förflutna eller framtiden. Berättelser om den 
välvilliga människan grundar sig i en idé om att djurs status som användbara för 
människor kan ha positiva konsekvenser för djuren. Reproduktionen av det välvilliga 
handlar till exempel om att djur får leva på grund av människor och att djur inte mår 
bättre i naturen än i fångenskap. Den som uttrycker att utnyttjandet av djur är för 
allmänhetens bästa menar att det har positiva konsekvenser för det mänskliga 
samhället. Denna uppfattning understöds av berättelser om att skyddsjakt kan 
minska risken för trafikolyckor och att djurs fångenskap på zoo kan utbilda 
människor om djuren. Genom att hur studera hur dessa strategier verkar menar 
Pedersen att det också öppnas upp möjligheter att påverka och förändra dem i 
undervisningen. 

2.2. Syn på djur

Idén om att människan är överlägsen andra djur och att människor har rätt att 
utnyttja andra djur för egen vinning är mycket gammal. Aristoteles (384-322 f.Kr.) 
uttryckte att: ”Det finns inget syndfullt i att bruka något för dess ändamål. Tingens 
ordning är sådan att de ofullkomliga är till för de fullkomliga […] sålunda är alla djur 
till för människan” (Gålmark, s. 18, 2005). Inom kristendomen understryks 
människans överlägsenhet och i Gamla Testamentet beskrivs människan som 
”skapelsens krona” och djur som ”själlösa kreatur” (Jokkala & Strindlund, 2003, s. 
18) . Gålmark (2005) menar att kristendomen både bröt med och befäste det 
aristoteliska synsättet på förhållandet mellan människor och djur. Till skillnad från 
Aristoteles som menade att djur inte skiljer sig från människan på ett essentiellt plan 
framhöll det kristna trossystemet idén om djuret som ett tomt skal. Gemensamt för 
de två idétraditionerna är dock människans rätt att använda andra djur för sina egna 
intressen. Den kristna idén om djur som själlösa går att återfinna hos 1600-
talsfilosofen Descartes som menade att djur inte har någon själ och är att betrakta 
som komplexa maskiner (Gålmark, 2005).
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I vårt samhälle idag betraktas inte längre djur som tomma skal eller komplexa 
maskiner. Det finns många indikationer på att djur betraktas som kännande varelser, 
bland annat de djurskyddslagar som instiftas för att skydda djur från onödigt lidande.
Samtidigt betraktas idén om att människan har rätt att utnyttja och döda djur för 
egna intressen som självklar och oproblematisk. Djurrättsfilosofen Gary L Francione 
(2000) menar att denna djurskyddstanke växte fram under industrialiseringen som 
en kritik mot den äldre synen på djur som maskiner. Francione kritiserar 
djurskyddstanken och menar att den är motsägelsefull och moraliskt inkonsekvent. 
Om vi människor vill undvika att utsätta djur för onödigt lidande är den praktiska 
konsekvensen att vi slutar äta och utnyttja djur för våra egna intressen. Utifrån detta 
dubbla förhållningssätt gentemot djur menar Francione att vi människor lider av en 
moralisk schizofreni. Svärd (2015) menar att det existerar en bild av det svenska 
förhållningssättet till djur i industrierna som djurvänligt samtidigt som vi historiskt 
sett utnyttjar och dödar fler djur än någonsin tidigare.

2.3. Barnboken som meningsskapande

En viktig del i en förskollärares arbete består i att vara med barnen när de skapar sig 
uppfattningar om världen och värderingar kring den. Därför är det viktigt att vara 
uppmärksam på hur det som finns i förskolans miljö kan påverka och hur 
förskollärare kan ta hjälp av det i sin praktik. En sak som nära nog alltid finns på en 
förskola är barnböcker. Budskapsförmedling och påverkan har alltid haft en central 
funktion i litteraturen (Kåreland, 2015). Detta är även tydligt i litteratur riktad mot 
barn. Att använda berättelser i uppfostrande syfte har varit viktigt i religiösa 
sammanhang och moraliska krav på litteraturen ställdes både i exempellitteraturen 
som tidigt var tillgänglig för adeln och från och med mitten på 1800-talet när den 
mer och mer kom att bli ett verktyg för en bredare folkuppfostran (Kåreland, 2015). 
Barnlitteraturen har alltid haft nytta av att berättelser bär på en estetisk kraft som gör
budskap mer lättillgängliga. Tidvis, som runt sekelskiftet 1900, har estetiken och den 
estetiska uppfostran i sig ägnats stort intresse. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv är dock litteraturen i likhet med allt annat alltid budskapsförmedlande 
eftersom den ger människor intryck och formar våra uppfattningar om världen. 
Värdeförmedlandet i böckerna har också sedan mitten på 1900-talet fått mer 
uppmärksamhet, inte minst på grund av ett större politiskt engagemang i samhället 
(Kåreland, 2015).

Läsningens betydelse är mångfacetterad och litteraturvetaren Lena Kåreland (2015) 
belyser en rad aspekter som litteraturen anses stärka i dagens samhälle. Texter kan 
bidra till att forma demokratiskt tänkande och de förmågor som krävs av en aktiv 
samhällsmedborgare. Att läsa stimulerar känsloupplevelser och förståelse för både 
läsarens egna känslor och andras. Litterära verk kan också transportera oss in i alla 
möjliga olika situationer och kan därigenom ge kunskap om andras livsförhållanden 
och belysa våra egna. Mer omfattande uttryckt går det att påstå att litteraturen kan 
visa på möjligheter för vad som kan vara möjligt och inte möjligt. Genom läsningar av
olika typer av litteratur kan läsare skapa sig föreställningar om hur samhället ter sig 
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och om vilket handlingsutrymme som är möjligt. I sin handbok kring 
bilderboksläsning Bilderbokens mångfald och möjligheter uttrycker Agneta Edwards
(2008) i en text skriven tillsammans med genuspedagogen Eleonor Pavlov den kraft 
som kan finnas i litteraturen:

Litteraturen är en samhällsspegel som kan rucka på eller befästa traditionella mönster 
och roller och de böcker barnen möter är en av de kanaler som formar deras 
uppfattning och förståelse av världen, som visar olika sätt att vara människa på. 

3. Teoretiskt och metodologiskt ramverk
Nedan följer en genomgång av de teoretiska utgångspunkter samt de metodologiska 
verktyg vi kommer att använda oss av för att svara på uppsatsens syfte. Inledningsvis 
redogör vi för begreppet speciesism vilket är centralt för att skapa en förståelse för 
relationen mellan människa och djur ur ett djurrättsligt perspektiv. Därefter lyfter vi 
fram olika djurrättsliga perspektiv på människans syn på djur. Avslutningsvis 
redogör vi för uppsatsens normkritiska och diskursanalytiska ansats samt förklarar 
vår analysmetod.

3.1. Speciesism

Varje år utnyttjas och dödas sextio miljarder landlevande djur och en oräknelig 
mängd marina djur för mänskliga intressen. Detta förhållningssätt till andra arter 
kritiseras ur ett djurrättsligt perspektiv där djurs rätt till frihet och sina egna liv 
understryks (se till exempel Regan, 2010; Gålmark, 2005; Pedersen; 2010; 
Francione, 2000). Begreppet speciesism myntades på 70-talet av psykologen Richard 
Ryder och förklaras ofta som diskriminering på grund av arttillhörighet (Svärd, 
2017b). Begreppet brukar användas för att förklara den ordning som gör att vi 
människor utnyttjar och dödar djur utifrån mänskliga intressen. 

Moralfilosoferna Peter Singer (1992) och Tom Regan (2010) har lyft fram hur 
skillnaden i synen på människor och djur saknar moralisk grund. Regan poängterar 
att människor och djur delar det gemensamma intresset att leva för sin egen skull 
men att vi enbart tar hänsyn till människans rättigheter. Detta, menar Regan, 
grundar sig i en speciesistisk föreställning där djur godtyckligt betraktas som mindre 
värda. Ur det moralfilosofiska perspektivet utgörs speciesism av människors 
fördomar mot djur vilket i förlängningen resulterar i ett djurförtryck. 

Sociologen David Nibert (2002) använder begreppet speciesism utifrån en mer 
strukturell förståelse. Nibert definierar en ideologi som “a set of socially shared 
beliefs that legitimates an existing or desired social order” (2002, s. 8) och menar att, 
precis som sexism och rasism, kan speciesism förstås som en ideologi. Enligt Nibert 
grundar sig förtryck av olika grupper i en kamp om materiella resurser och att det 
finns någon som tjänar på att förtrycket upprätthålls. Till skillnad från Regan och 
Singer som menar att speciesism uppstår på grund av fördomar eller okunskap hos 
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enskilda individer menar istället Nibert att föreställningar om djur föds ur ett 
resursmotiverat förtryck. Förtrycket föregår på så sätt fördomen.

(Svärd, 2017b, s. 101).

Niberts förtrycksmodell ovan visar hur själva uppkomsten av förtryck av en grupp 
föds ur en kamp om resurser eller från viljan att utnyttja en viss grupp för egna 
intressen. Nibert (2002) lyfter fram att människan redan före det kapitalistiska 
systemets utbredning varit inbegripen i en materiell kamp om landytor med rovdjur. 
Upprätthållande av förtrycket blir möjligt av att samhället sluter upp och skyddar den
privilegierade gruppen i form av exempelvis lagstiftningar. Vidare är skapandet av 
ideologier och spridande av idéer som rättfärdigar utnyttjande av andra grupper 
nödvändig för förtryckets fortsatta överlevnad.

Nibert (2002) lyfter även fram likheter och gör kopplingar mellan olika typer av 
förtryck och menar att förtryck av olika grupper är tätt sammanflätade i 
upprätthållandet av förtryckande ideologier. Under slaveriet beskrevs exempelvis 
slavar som djur för att legitimera en förtryckande behandling (Strindlund, 2011). Den
speciesistiska föreställningen att djur är mindre värda än människor har alltså 
används för att upprätthålla och motivera en annan förtryckande ideologi. Enligt 
Nibert legitimeras förtryckande ideologier av andra förtryckande ideologier vilket 
innebär att frigörelse av en grupp är möjlig först då vi erkänner och verkar för 
samtliga gruppers frigörelse.

3.2. Den dubbla synen på djur

Inställningen till djur i vårt samhälle är inte endimensionell, vi har kärleksfulla 
relationer till djur samtidigt som vi utnyttjar och dödar djur för mänskliga intressen. 
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Vi betraktar djur som kännande samtidigt som vi behandlar djur som produkter. 
Inställningar som dessa lever sida vid sida och nedan följer några idéer och teorier 
om hur och varför vi ser på djur på olika sätt.

Melanie Joy (2014) menar att vi människor gör skillnad på djur som är ätliga och 
oätliga. Hur vi tänker om olika djur i den kultur vi är del av formar hur vi känner och 
agerar mot olika djur. Vissa djur ses av oss som kännande individer som är helt 
otänkbara att äta medan andra systematiskt blir matvaror (Joy, 2014). Joy lyfter fram
tre psykiska försvarsmekanismer som hjälper oss att se på djur på ett distanserat sätt 
och understödjer utnyttjandet av djur: dikotomisering, avindividualisering och 
objektifiering. Dikotomiseringar är dualistiska kategoriseringar av det som omger 
oss. Detta leder i det här sammanhanget till att vissa djur kan kategoriseras som 
ointelligenta, fula och ätliga medan andra ses som klyftiga, gulliga och oätliga. 
Avindividualisering innebär att se gruppen istället för individen, ett djur ses som en 
del av en likformad helhet och erkänns inte ha en egen personlighet. Objektifiering 
handlar om att levande varelser ses som saker, som objekt som därför på olika sätt 
kan användas och ägas som objekt.

David Redmalm (2017) poängterar hur relationen till husdjur ofta används för att 
markera skillnader i människans förhållningssätt till de djur vi äter. Samtidigt 
problematiserar Redmalm vår relation till husdjur och menar att de likt djur i 
livsmedelsindustrin ingår i ett liknande industriellt system. Husdjur avlas, köps och 
säljs på samma sätt som de djur vi äter. Till skillnad från de djur vi äter skapar vi 
dock nära relationer till våra husdjur, de nämns ofta som familjemedlemmar och när 
ett husdjur dör menar husdjursägare att djuret sörjs som en ”oersättlig individ” 
(Redmalm, 2017, s. 153). Samtidigt är det inte ovanligt att husdjursägare snabbt 
köper ett nytt djur om det tidigare går bort vilket, enligt Redmalm, motsäger tesen 
om djur som oersättliga. Redmalm lyfter fram hur människan i sin relation till 
husdjuret både måste se sin egen djuriska status och tillskriva husdjuret mänskliga 
egenskaper för att begripliggöra husdjurets beteende. Redmalm menar att husdjur 
både objektifieras och subjektifieras av människan. Husdjuret intar på så sätt en 
position i gränslandet mellan människa och djur vilken liknas vid varulvar som är 
både och.

John Berger (2017) lyfter fram hur människans syn på djur radikalt förändrades 
under 1800-talets industrialisering. Visserligen har speciesistiska och 
antropocentriska föreställningar alltid existerat i människa/djur-relationen, men 
Berger menar att människans bild av djur såg radikalt annorlunda ut före 
kapitalismens utbredning. Berger menar att vi idag har förlorat blicken för och 
kontakten mellan människor och andra arter. Djuren har historiskt spelat en väldigt 
stor roll i människans utveckling. Vi har jämfört oss med djuren som några som är 
lika men på samma gång olika oss, vi har haft en närmare relation till dem förr och 
vårt metaforiska språk har formats av de upplevelserna. I dagens ekonomiska 
vinstdrivande system reduceras djur till råmaterial och människor reduceras i samma
process till “isolerade produktions- och konsumtionsenheter” (Berger, 2017, s.115). I 
Bergers text ges exempel på hur människor och djur har blivit distanserade från 
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varandra. Djurleksaker kom att bli ersättning för djur i allt större utsträckning från 
och med 1800-talet och de reproducerar föreställningen om djur samtidigt som 
förlagan till dem är mer sällsynta. Djuret har ersatts av idén om djuret och Berger 
lyfter också fram att inte heller sällskapsdjuret slipper undan den fysiska och 
kulturella marginaliseringen utan är en betingad skapelse av sina 
levnadsförhållanden. Den yttersta demonstrationen av människans förändrade 
relation till djuren blir ändå i Bergers text djurparkerna, där syftet är att möta djur 
men just eftersom de är fullständigt marginaliserade kan de inte mötas och kontakten
mellan människan och djuret går förlorad.

Tobias Linné och Helena Pedersen (2017) har granskat fenomenen “betessläpp”, den 
årliga tillställning då skolor och barnfamiljer bjuds in av mjölkföretag för att bevittna 
kornas utsläpp i beteshagarna, samt öppna gårdsarrangemang med syfte att bidra till 
en förståelse för hur mjölkindustrin genom dessa evenemang bidrar till att forma och 
legitimera vissa värderingar och ideal rörande förhållandet människa/ko. Linné och 
Pedersen lyfter fram hur kor både visas upp för allmänheten som subjekt men 
samtidigt objektifieras i ett produktionssystem. Vid öppna gårdsarrangemang får 
besökare, via guidade rundturer, följa mjölkens väg men Linné och Pedersen 
poängterar hur denna produktionsprocess är förenklad och att många centrala delar i
processen lämnas ute. När kor visas upp i mjölkningsprocessen beskrivs de som 
“mjölkmaskiner” och ägnas mycket litet intresse som subjekt, de är snarare objekt i 
en automatiserad process (Linné & Pedersen, 2017, s. 82-83). Företrädare för 
mjölkindustrin använder ett tekniskt och neutralt språk för att beskriva mjölkens väg 
och själva grunden för att möjliggöra människans konsumtion av mjölk, 
tvångsseparationen från kalven, utelämnas. Linné och Pedersen lyfter fram hur 
“[d]en öppna gården beskriver mjölkningsprocessen som idyllisk och lycklig, ungefär 
på samma sätt som djurparken vill ge besökarna en positiv bild av djurens liv. 
Mjölkens väg reduceras till en förenklad, ren och moraliskt oproblematisk process - 
gräs in, mjölk ut - och döljer den exploatering som sker när korna »ger« sin mjölk åt 
människorna.” (2017, s. 84). I samband med betessläpp av kor menar Linné och 
Pedersen att korna görs ”affektivt nyttiga” (2017, s. 87). När korna släpps ut i hagarna
främjas en identifikation mellan människor och djur, korna ”blir synliga och får en 
subjektivitet så att de kan förmedla sin lycka till åskådarna” (s.86). Linné och 
Pedersen menar att mjölkindustrin har ett stort behov av att odla en bild av människa
och djur i harmoni med varandra som ett svar på den samhälleliga idén om att djur 
ska behandlas väl och må bra. Vidare lyfter Linné och Pedersen fram hur etiska 
frågor aldrig ryms in i dessa evenemang, utan allt fokus handlar om att beskriva och 
motivera mjölkkonsumtion. Linné och Pedersen problematiserar det faktum att de 
tiotusentals barn som bjuds in till dessa evenemang visserligen får lära sig att 
mjölken har ett animaliskt ursprung ”men de lär sig också att den är till för mänsklig 
förtäring” vilket aldrig problematiseras (s. 92).
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3.3. Diskursteori

Den gemensamma utgångspunkten för olika diskursteoretiska inriktningar är att vårt
sätt att tala inte är en neutral avspegling av vår omvärld, våra identiteter eller sociala 
relationer utan att talet aktivt formar och förändrar vårt sätt att betrakta världen och 
allt som ryms inom den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips definierar diskursbegreppet som ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller utsnitt ur den)”(2000, s. 7). Vi är såväl formade av 
som att vi är aktivt med och formar den sociala praktik som vi ingår i. 

Den kritiskt diskursanalytiska inriktningen har som centralt mål att försöka förklara 
hur det mänskliga språkbruket förhåller sig till olika sociala praktiker (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). I kritisk diskursteori är en central tanke att olika 
diskursiva praktiker skapar och upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan 
olika grupper, till exempel mellan kvinnor och män eller mellan olika sociala klasser. 
Vidare syftar kritisk diskursanalys till att klarlägga de diskursiva praktiker som 
upprätthåller och reproducerar ojämlika maktsystem mellan olika grupper med 
intentionen att bidra till mer jämlika förhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). 

Vår utgångspunkt är att vi alla ingår i en diskursiv praktik där ojämlika förhållanden 
mellan människor och djur hela tiden skapas och upprätthålls genom mänskliga 
interaktioner. I vår analys vill vi bidra med en förståelse för hur detta kan yttra sig i 
barnlitteratur.

3.4. Normkritiskt perspektiv

Normer är dolda maktstrukturer i samhället som påverkar alla och som är med och 
styr vad som anses vara normalt och därför acceptabelt beteende (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). I Klara Dolks (2013) redogörelse för normer presenteras 
makt som centralt för hur normer verkar. Makt ses inte som enbart förtryckande utan
bidrar också till att skapa handlingar, kunskaper och känslor. Förskolan är inte en 
maktfri eller normfri zon utan makt och normer är oundvikligen en del av 
verksamheten. Om normerna och makten kan användas för att stärka barnen i 
förskolan och bidra till ett bättre samhälle kan det dock vara en möjlighet snarare än 
en risk.

Normen upplevs tydligast för den som inte följer den och kan därför bli problematisk 
om den utgör ett hinder för vissa sätt att vara, leva och tänka medan den premierar 
andra (Dolk, 2013; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Samtidigt är normer i sig 
inte negativa till sin natur. Normer är oundvikliga i samhället och uppstår genom 
sociala interaktioner vilket gör att de är föränderliga. Ingrid Engdahl och Eva 
Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter fram att förskolan är full av möten mellan människor 
där moraliska, etiska och ideologiska frågor kommer till uttryck. Dolk (2013) betonar 
vikten av att jobba normkritiskt i pedagogiska sammanhang. Genom att skärskåda 
och problematisera normer som begränsar kan förskolepersonal vara en del i 
förändringen.
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I förskolan och utbildningen av förskollärare har många normer uppmärksammats 
och problematiserats. Det finns åtgärder i förskolan, exempelvis 
likabehandlingsplaner, för att kunna hantera diskrimineringsfrågor. En annan grupp 
av individer som också påverkas av mänskliga normer är djuren. Lisa Gålmark 
(2005) menar att det råder en köttnorm i vårt samhälle. Gålmark poängterar hur 
normen är ”svår att få syn på då den är så allomfattande” (s. 88) och menar att det 
mänskliga köttätandet inte betraktas som ett val utan snarare som någonting givet. 
Detta självklara konsumerande av djurs kroppar är kontextuellt förknippat och 
understödjs av en köttnormativ kultur (Gålmark, 2005). Vi menar att köttnormen, 
precis som andra normer, behöver analyseras och granskas med en kritisk blick.

3.5. Text- och bildanalys

Inom barnlitteraturen är böcker med både bild och text regel snarare än undantag. 
Både bilden och texten måste enligt Maria Nikolajeva (2000) tillsammans utgöra 
grund för analysen. I denna studie utgör bilderböcker vårt material och vi kommer 
därför att studera ikonotexten som Kristin Hallberg (1982) menar är den egentliga 
texten i bilderboken. Begreppet ikonotext används för att beskriva det sammantagna 
intrycket av de två semiotiska systemen när de interagerar och tillsammans utgör 
innehållet i verket. 

Analysen kommer alltså att ta både texten och bilden i beaktande men inte i första 
hand som två skilda meningsbärande element utan som två meningsskapande delar 
som tillsammans bildar en helhet. För att skapa oss en bild av böckerna har vi läst 
varje verk flera gånger både enskilt och tillsammans. I analysarbetet har vi hela tiden 
fört en diskussion med varandra om illustrationerna och texterna. 

3.6. Djurrättslig analysram

I våra läsningar kommer vi att använda oss av de teorier vi lyft fram i den teoretiska 
delen för att urskilja vilken syn på djur som förmedlas i böckerna. För att närma oss 
detta kommer vi bland annat fokusera på huruvida djur framställs som subjekt eller 
objekt. Detta begreppspar är centralt i de teorier kring den dubbla synen på djur som 
tidigare lyfts fram. Genom närläsningar kommer vi, med utgångspunkt i det 
teoretiska ramverket, försöka identifiera speciesistiska mönster och vidare analysera 
hur dessa upprätthålls samt motiveras. 
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4. Analys
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att presentera vår analys av böckerna var för 
sig. Avslutningsvis följer en resultatdel där vi lyfter fram likheter och skillnader 
mellan böckerna. När vi citerar de skönlitterära verken utan sidhänvisningar är det 
för att bilderböcker ofta saknar paginering och så är också fallet med alla fyra verken.

4.1. Rävjakten

Rävjakten (Nordqvist, 1986) handlar om att en räv kommit till byn där Pettson och 
katten Findus bor. Den centrala konflikten utgörs av att räven hotar att ta hönor och 
genom berättelsen lyfts olika strategier fram för att förhindra detta.

4.1.1. Djurvännen Pettson och speciesisten Gustavsson

I början av berättelsen kommer Gustavsson, en granne till Pettson, för att varna för 
en räv som tar hönor. Gustavsson säger åt Pettson att han “borde ta fram bössan” 
men Pettson verkar inte lika villig att döda räven som Gustavsson (Nordqvist, 1986). 
Gustavsson uppvisar inga samvetskval i sin jakt på räven utan räven betraktas enbart 
som ett hot som bör elimineras. Det går att tolka Gustavssons problemhantering som 
ett uttryck för en speciesistisk diskurs där mänskliga intressen är överordnade. 
Pettson däremot motsätter sig Gustavssons inställning och menar att “[d]et är synd 
att skjuta räven” (Nordqvist, 1986). Pettsons motvilja att döda räven går att tolka som
ett problematiserande av idén om människans överlägsenhet gentemot andra arter. 
Pettson uppvisar en moralisk idé som innefattar andra djur, precis som det är synd 
att skjuta en annan människa är det synd att skjuta räven. Istället kommer han fram 
till att det är en bättre idé att skrämma räven så att den inte vågar ta några hönor 
igen.

Gustavsson framstår som kall och aggressiv i kontrast till Pettson som framstår som 
god och vänlig. En bild av Pettson som förnuftig framträder i hans ifrågasättande av 
att skjuta räven, medan Gustavsson i sin ihärdighet att döda ger ett nästintill 
osympatiskt intryck. Samtidigt är Gustavssons handlingsplan för att lösa konflikten 
allt annat än radikal i en samhällsordning där djur betraktas som objekt. Det är 
snarare Pettson som uppvisar radikalitet i sitt hänsynstagande för rävens fortsatta 
existens. Pettson kan alltså sägas bära på djurrättsliga tankar om att djur har ett 
värde och en rätt att leva medan Gustavsson blir representant för en speciesistisk idé 
som främst värdesätter mänskliga intressen.

Gustavssons hund presenteras både i texten och illustrationen som tydligt 
kontrollerad. Illustrationen visar att hunden drar mot kopplet så att halsen trycks 
mot halsbandet med linjer på hundens hals som tydliggör att remmen spänner mot 
den. I texten introduceras hunden som att grannen har “sin hund i band” (Nordqvist, 
1986). Både det possessiva pronomenet och bandet kring hundens hals visar på en 
idé som återfinns i boken som en del av den speciesistiska diskursen om människors 
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relation till djur. Gustavssons äganderätt till och kontroll av hunden kan ses som ett 
uttryck för idén om att djur finns till för människor.

I kombination med Gustavssons utseende och generella framtoning blir hunden till 
ett objekt med en stridsfunktion. Gustavsson är illustrerad med kläder som lämpar 
sig för jakt med stövlar på fötterna och en keps på huvudet som i berättelsens slut 
kompletteras med en jacka. I ena handen håller han en rem till det gevär han bär över
axeln och i andra handen håller han i kopplet. Hunden har uthängande tunga, sänkta 
ögonbryn och visar tänder som tecken på iver och aggressivitet. Här blir djuret som 
tillgängligt för mänskliga behov tydligt: hunden blir ett vapen i Gustavssons försvar 
av hönorna i striden mot räven (Pedersen, 2010). Hela det bakomliggande motivet till
grannens handlingar bygger på ett ekonomiskt system där Gustavsson tjänar på de 
olika typer av förtryck djuren utsätts för. Niberts (2002) förklaring av förhållandet 
som resursmotiverat gör sig gällande inte bara i Gustavssons inställning till sina 
hönor utan även i inställningen till sin hund. Gustavssons relation till hunden utgör 
en kontrast till Pettsons förhållande till katten Findus. Deras syn på sina respektive 
husdjur går att tolka som två skilda sätt att förhålla sig till djur.

4.1.2. Varulven Findus

Katten Findus kan tolkas på en mängd olika sätt. Eftersom Pettson tar hand om 
honom, att han är klädd i kläder, är lite busig samt har ett verbalt språk tolkas han 
ofta som ett barn. Denna tolkning av Findus är fruktbar och säger en hel del om 
förhållandet mellan vuxna och barn. Vi väljer dock genomgående att läsa katten 
Findus som ett husdjur vilket kan kasta nytt ljus över den människa/djur-relation 
som faktiskt skildras. Findus verbala språk läser vi snarare som Pettsons inre dialog 
än som en faktisk dialog mellan två parter.

Rävjakten innehåller en mängd människa/djur-relationer, bland andra relationen 
mellan Pettson och hönorna, relationen mellan Pettson och Findus samt relationen 
mellan Pettson och räven. Relationen mellan Pettson och Findus skiljer ut sig från de 
andra på många sätt. Pettson tilltalar till exempel Findus på ett annat sätt än de 
andra djuren. När Pettson vid upprepade tillfällen vill att Findus ska följa med 
honom uttrycker han det som att det är bäst att Findus följer med och motiverar 
varför. Formuleringen är mer som ett förslag än en order och reflekteras också i det 
faktum att Findus får utrymme att svara.  När Pettson vill ha fjädrar från hönorna 
motiverar han det med att det är för deras eget bästa men lämnar inte utrymme för 
svar eller förhandling i och med ordern: ”Prillan! Vi behöver fjädrar för att skrämma 
bort räven. Ni får offra några var” (Nordqvist, 1986).

Hönorna fyller en tydlig funktion i och med att Pettson använder dem för att 
producera olika typer av varor, i det här fallet fjädrar. På ett liknande sätt som 
Gustavssons hund fyller funktionen av ett jaktverktyg. Findus passar däremot inte in 
i förklaringsmodellen av att vara tillgänglig för mänskliga behov på samma sätt. 
Findus har inte ett lika explicit syfte eftersom han egentligen inte ska producera 
något åt Pettson. Istället tycks Findus fungera som en samtalspartner som görs till ett
subjekt av Pettson vilket går att tolka som att de har en mer ömsesidig och jämlik 
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relation. Samtidigt inleds Rävjakten med orden “Gubben Pettson och hans [vår 
kursivering] katt Findus bodde på en liten gård mitt ute i landskapet” (Nordqvist, 
1986) vilket tydligt markerar Pettsons ägande av Findus. Ur ett djurrättsligt 
perspektiv är det en omöjlighet att äga djur, precis som det är en omöjlighet att äga 
andra människor. Ur det perspektivet är djur subjekt och inte objekt. Samtidigt som 
Findus är och på många sätt görs till ett subjekt av Pettson är han ändå ett objekt i 
egenskap av att vara ägd av någon.

Den inledande meningen i Rävjakten visar på ett på samma gång tydligt hierarkiskt 
och komplext ägandesystem. Relationen mellan Pettson och Findus utgår ifrån en 
ojämlik grund i och med att Findus presenteras som hans, som någon som tillhör 
Pettson. Så långt i texten är Findus någon som ägs, men fortsättningsvis tycks han 
också själv vara någon som äger tillsammans med Pettson. Enligt textens formulering
bor de tillsammans på gården. Tillsammans har de dessutom höns, ved och annat 
som behövs i de olika husen på gården. Texten fortsätter att uttrycka Pettsons och 
Findus gemensamma tillvaro eftersom de inte ofta får besök. Gång på gång i 
berättelsen inkluderar också Pettson Findus i det som ska göras med hjälp av ordet 
vi, det är vi som ”behöver [...] lite fjädrar” och som ”har […] peppar hemma” 
(Nordqvist, 1986). I relationen mellan Pettson och Findus blir det tydligt att Pettson 
strävar mot ett mer jämlikt förhållande där de ska ha ett gemensamt utbyte av 
relationen till varandra. Samtidigt pekar texten också på det stora hindret för detta: 
att Findus har en del i allt ägande utom ägandet av sig själv.

Faktumet att Findus på illustrationerna bär kläder blir en anmärkningsvärd detalj i 
åtskiljandet mellan Findus och andra djur. Varken hönorna eller hunden har några 
kläder. Däremot har Findus på sig hatt och byxor och ingenting mer, vilket står i stark
kontrast till Pettson och grannen Gustavsson som utöver dessa klädesplagg bär skor, 
tröja och väst. Kläderna visar på Findus status som något slags mellanting, en varulv,
inte utan mänskliga attribut men inte heller helt klädd, fast mellan att vara djur och 
att vara en del av det mänskliga samhället (Redmalm, 2017). Kläderna blir som en 
symbol för Pettsons och människors dubbelhet inför relationer med sällskapsdjur. 
Findus blir på samma gång ett djur att äga och en individ att ha en relation till.

4.1.3. Äggproducenterna

I uppräkningen av det som Pettson och Findus har tillsammans på sin gård återfinns 
hönorna i hönshuset, veden i vedboden och “allt annat som behövdes” i snickarboden
(Nordqvist, 1986). Hönornas syfte formuleras som en nödvändighet för Pettson och 
Findus. Varför är hönorna så centrala för deras välfärd? Att hönorna producerar ägg 
nämns aldrig i boken men på ett par sidor förekommer illustrationer av ägg samt en 
höna som värper. En anledning till att hönornas egentliga syfte aldrig nämns i text 
kan vara för att det är så för givet taget. I en speciesistisk praktik reduceras hönors 
syfte till deras förmåga att lägga ägg vilka i sin tur är till för människan att 
konsumera.

Människorna i berättelsen ser på hönorna som objekt snarare än subjekt och det 
understryks genom samtliga karaktärers sätt att tala om räven. Gustavsson ger räven 
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epitetet ”hönstjuv”, medan Pettson är upptagen med att fundera ut hur han ska få 
räven att förstå att den inte ”ska stjäla hönor” (Nordqvist, 1986). I såväl Pettsons som
Gustavssons problemformulering av rävens beteende förmedlas ägandeförhållanden. 
Även om Pettson och Gustavsson har olika sätt att lösa problemet med räven, där 
Pettson skiljer ut sig genom att agera utifrån en djurrättslig diskurs, upprätthåller de 
båda i sin syn på hönorna en speciesistisk diskurs där det framstår som självklart att 
äga andra djur.

I en stor del av boken avindividualiseras hönorna; de illustreras på samma sätt och 
har ett slags kollektivt överensstämmande beteende. Kontrasten mellan Findus 
individualitet och hönornas kollektiva uttryck är framträdande. De ses som 
abstraktioner istället för individer vilket understryker deras status som ätliga djur 
(Joy, 2014). Samtidigt tilltalar Pettson Prillan, en av hönorna, vid namn vid ett 
tillfälle i berättelsen vilket går att tolka som ett slags erkännande av hennes 
subjektivitet. Pettsons inställning och förhållande till hönorna är inte svart eller vitt 
utan mer komplext. När det kommer till deras producerande förmåga kan de 
reduceras till objekt, men i andra sammanhang kan de göras till subjekt. Denna 
dubbla inställning till hönorna påminner om den dubbla synen mjölkindustrin målar 
fram av kor (Linné & Pedersen, 2017). Den harmoniska och fridfulla bild som målas 
upp av hönornas och Pettsons relation till varandra kan ses som nödvändig för att 
försvara och rättfärdiga det mänskliga utnyttjande som äger rum. 

4.2. Gittan och fårskallarna

Gittan och fårskallarna (Lindenbaum, 2002) handlar om huvudkaraktären Gittan 
som stöter på ett gäng får under en solsemester. Gittan är missnöjd med semestern, 
hon vill inte bada i hotellets pool utan vill hellre leka vid stranden tillsammans med 
andra barn. När hon lämnar poolområdet och ger sig iväg på egen hand träffar hon på
fåren.

4.2.1. Den välvilliga Gittan

Efter att ha lämnat poolområdet upptäcker Gittan en liten sandstrand där hon börjar 
leka med hink och spade. På en liten ö i närheten befinner sig “fem jättesvettiga och 
sladdriga får” som ligger och “flämtar i solen” (Lindenbaum, 2002). På 
illustrationerna ligger fåren utplattade mot sanden med uthängande tungor och 
halvslutna ögon, benen är vågigt böjda som att det inte går att stå på dem och hela 
scenen understryks av de lika vågiga värmelinjerna som kommer från fåren. Gittan 
uppmärksammar att fåren är överhettade vilket illustrationen av de utslagna fåren 
understryker. Hon ingriper direkt genom att svalka av dem i havet. Gittans handling 
går att tolka som ett uttryck för människans empati och omsorg för djur. Den 
välvilliga omsorgen kan också läsas som ett manifesterande av idén som Pedersen 
(2010) menar berättas om djur för att motivera ett mänskligt maktutövande; 
nämligen att djurs välmående och fortsatta existens gynnas av mänsklig intervention.
I slutet av berättelsen uttrycker Gittan en oro inför att hennes resa börjar närma sig 
sitt slut. Den huvudsakliga oron tycks grunda sig i själva mjölkandet av fåren men till 
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slut lugnar hon sig med att konstatera att efter hennes hemresa “får andra barn 
mjölka er” (Lindenbaum, 2002). Återigen understryks människan som nödvändig för
djurs välmående och det förmedlas ett beroendeförhållande. 

4.2.2. Det naturliga mjölkdrickandet

I merparten av bokens bilder illustreras fåren på ett liknande sätt; de har tjock ull, 
fyra svarta ben, ett svart huvud och en liten svans. Sättet att illustrera fåren avviker 
dock vid ett tillfälle. I samband med att Gittan upptäcker att fåren går “väldigt 
konstigt” illustreras fåren med spenar (Lindenbaum, 2002). Spenarna i kombination 
med fårens gång leder till att Gittan sätter sig och mjölkar fåren. Även här motiveras 
Gittans handlande utifrån ett omsorgsperspektiv, hon mjölkar fåren för att minska 
deras lidande. Utifrån ett djurrättsligt perspektiv är det intressant att se hur självklart
Gittans handlande gestaltas. Fårens spenar är fulla, Gittan mjölkar fåren och dricker 
sedan upp mjölken även fast hon tycker att den är äcklig. Det framstår som om inga 
andra alternativ existerar, människan utmålas som nödvändig för djurens välfärd och
mjölken är till för människan att dricka.

I berättelsen utelämnas den biologiska förklaringen till varför får producerar mjölk 
vilket är intressant ur ett diskursanalytiskt perspektiv, där det som är frånvarande i 
beskrivningar är lika meningsbärande som det som uttryckligen berättas (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Inget däggdjur kan producera mjölk utan att ha fött en 
unge, men i berättelsen presenteras aldrig några lamm utan fårens mjölkproduktion 
tycks existera enbart för mänskliga intressen. Efter att Gittan mjölkat fåren dricker 
hon upp mjölken trots att hon tycker att den är äcklig. Denna handling kan tolkas 
som ett uttryck för hur självklar idén är att andra arters mjölk är till för människan 
att konsumera. Den speciesistiska idén om att djur och djurs produkter är till för 
människan blir alltså synlig i Gittans mjölkande av fåren och hennes konsumtion av 
mjölken.

4.2.3. De ätliga fårskallarna

Vid sidan av mjölkandet av fåren återfinns i berättelsen fler inslag som befäster en idé
om en mänsklig överlägsenhet. Förutom att Gittan redan när hon möter fåren bär 
dem till vattnet för att svalka dem, får hon dem också att ta sig ifrån ön som de vistas 
på och rakar bort deras ull. Fåren skildras tydligt som oförmögna att själva ta sig från 
ön för att hitta mat, istället behöver Gittan komma med den lösningen för att fåren 
inte ska svälta ihjäl. För att fåren inte ska bli för varma behöver Gittan också ta fram 
en sax och klippa av fåren deras ull. Hindret för fårens fortlevnad i deras livsmiljö är 
alltså håret på deras egna kroppar. Gittan gör sig alltså till den enda som kan anpassa 
sig till olika förhållanden och behöver hjälpa fåren med det för att de ska kunna 
överleva. Fåren framställs som helt hjälplösa och beroende av människor (Pedersen, 
2010).

Ett återkommande inslag i berättelsen är hur Gittan använder ett mästrande språk 
mot fåren. Hon tvingar dem att göra saker de inte vill och säger saker som ”det där 
var väl inte så farligt” (Lindenbaum, 2002) när hon fått sin vilja igenom. Hennes 
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tilltal går att tolka som om hon själv vet vad som är nödvändigt medan fåren inte är 
tillräckligt smarta för att veta sitt eget bästa. Vid ett tillfälle gömmer sig fåren när 
Gittan försöker få dem att bada varpå Gittan utbrister ”[e]ra fårskallar, man ser ju 
näsorna!” (Lindenbaum, 2002). Fåren görs av Gittan till inkompetenta och dumma 
fårskallar genom hela berättelsen vilket går att förstå som sätt att rangordna djur. 
Gittans konsumtion av fårens mjölk gör att fåren kan förstås som ätliga djur och 
hennes nedvärderande språk blir ett sätt att rättfärdiga maktutövandet (Joy, 2014).

4.3. Kurt och Kio vill ha djur

Kurt och Kio vill ha djur handlar, precis som titeln avslöjar, om två personer som vill 
ha ett djur (Adbåge, 2010). Hela berättelsen kretsar kring Kurt och Kios försök att 
lyckas hitta ett husdjur.

4.3.1. Viljan att äga

Inledningsvis betraktar de flera personer som klappar en hund i koppel och inser att 
de också vill ha ett djur. De verkar dock inte riktigt förstå hur de ska uppnå detta, 
men upptäcker en annan hund som står kopplad utanför en affär varpå de går fram 
och gosar med hunden och namnger den Molntuss. En tolkning av detta kan vara att 
Kurt och Kio inte är medvetna om vilka normer som råder i människa/husdjur-
relationer men blir snart varse genom en äldre dam som utropar: ”Hörre ni! Det där 
är min hund!”(Adbåge, 2010). Redan i inledningen skapas alltså en förståelse av djur 
som ägodelar hos såväl Kurt och Kio som hos läsaren.

Kurt och Kio besöker en elektronikaffär efter det att en hummer de tagit in i sitt hem 
förstört deras tv. De vill byta hummern mot en tv vilket affärsinnehavaren accepterar 
under förutsättningen att de även tar emot en kanin han har i sin ägo. Kaninen har 
han köpt till sin dotter men “hon ville hellre ha en dator” (Adbåge, 2010). I den här 
passagen byts hummern mot en tv och kaninen jämställs med en dator vilket ger 
bilden av att ett djur och en elektroniskt apparat är ungefär samma sak. På så sätt 
förstärks en syn på djur som objekt.

4.3.2. Motståndshandlingar

Ett genomgående drag i berättelsen är att djuren tillskrivs en objektstatus. Kurt och 
Kio kommenterar ofta djurens utseende och värderar dem efter deras söthet. Det 
förekommer en rad transaktioner där Kurt och Kio betalar eller byter till sig olika 
djur. Vid några tillfällen problematiseras dock synen på djur som ägodelar och objekt.

Vid ett tillfälle har de köpt en fågel på ett loppis och när fågeln flyger iväg blir de 
besvikna. Fågeln som flyger iväg bryter mot idén av djur som objekt och visar istället 
en aktivt handlade varelse som drivs av egna intressen vilka står i konflikt med Kurt 
och Kios vilja. En detalj i passagen är att fågeln härmar ljud och förutom att den 
härmar Kios “Å! Vad gullig” upprepar den försäljarens “fått nog!” och Kurts 
“Rymmer!” (Adbåge, 2010). Det här är det enda inslaget av djur som använder 
mänskligt verbalt språk i berättelsen och blir betydelsebärande i kommunikationen 
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mellan människorna och djuren. Det enda som händer mellan det att fågeln uttalar 
orden om att den fått nog och att den flyger iväg är att Kio säger att fågeln ska köpas. 
Orden understryker fågelns motstånd till ett mänskligt ägande vilket går att tolka 
som en diskrepans mellan människors och djurs syn på relationen dem emellan. Kurt
och Kio tolkar inte fågelns ord som annat än ljud utan innebörd och illustrationen 
visar att de springer efter den flygande fågeln med bekymrade uttryck samtidigt som 
Kurt betonar den negativa innebörden för dem genom att säga “Åhnej! Han rymmer!”
(Adbåge, 2010). Ett annat inslag där Kurt och Kios vilja att äga problematiseras är då 
en av huvudkaraktärerna blir biten av en spindel. Även här går det att tolka spindelns
handlande som en sorts motståndshandling mot en speciesistisk diskurs. Dessa 
motståndshandlingar går att se som ett problematiserande av en människa/djur-
relation där den mänskliga viljan att äga andra djur är oförenlig med djurs egna 
intressen.

4.3.3. Den omöjliga relationen

Ett återkommande tema i berättelsen är hur relationer mellan människor och djur 
framställs som kaosartade och omöjliga. Kurt och Kios samtliga försök att skaffa 
husdjur misslyckas, djuren beter sig helt enkelt inte önskvärt. Fågeln rymmer, 
kaninen bajsar överallt och hummern förstör inredningen. Vid ett tillfälle tar Kurt 
och Kio en häst ur en hage men även den relationen avslutas snabbt då hästar inte är 
tillåtna i hissen upp till deras lägenhet. I just det här fallet är det inte Kurt och Kio 
som avslutar relationen utan istället bestämmelserna kring vilka djur som inte får 
färdas i hissen. Ett annat inslag av den omöjliga människa/djur-relationen är när en 
orm Kurt och Kio planerar köpa äter upp deras mjukisdjur. De båda blir väldigt 
upprörda och Kurt utbrister: “Hemska orm! Honom vill vi inte ha!” (Adbåge, 2010). 
Berättelsen avslutas med att Kurt och Kio vinner ett gigantiskt gosedjur på ett lotteri 
och återvänder hem med sitt nya “husdjur”.

Huvudkaraktärerna i berättelsen får till slut något gulligt att ta hem som sällskap och 
att äga. Det är svårt att argumentera för att Kurt och Kio från början var ute efter ett 
gosedjur. Däremot tycks samhället i Kurt och Kio vill ha djur spegla det Berger 
(2017) beskriver om vår värld där alla djur reducerats till varor av något slag. Kurt 
och Kio blir själva genom det dominansförhållandet reducerade till produktions- och 
konsumtionsenheter. Huvudkaraktärerna är isolerade i det mänskliga ägandet av 
andra arter. Reduceringsprocessen har skapat en distans till djuren som gör dem 
oförmögna att ha en relation till djur. Hela berättelsen slutar just i den naturliga 
konsekvensen av den typen av ekonomiskt motiverade samhällsutveckling som 
Berger beskriver; djuret har blivit marginaliserat och omöjliggjort i det mänskliga 
samhället till den grad att Kurt och Kio inte kan ha en relation till något djur utan 
ersätter slutligen djuren fullständigt. Det slutgiltiga beviset för att skillnaden mellan 
djuren och gosedjuren suddas ut och inte erkänns är den text som återfinns på 
berättelsens sista sida. Kurt och Kio tar med sitt gosedjur in i hissen och ett barn som 
går i trappan pekar och ropar efter dem. Orden synliggör det som gör det möjligt för 
gosedjuret att ersätta husdjuret, de två har blivit nära nog synonymer i barnets utrop:
”JAG VILL OCKSÅ HA ETT DJUR!” (Adbåge, 2010). 
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4.4. Händiga Hanna på bondgården

Händiga Hanna på bondgården handlar om Hanna som tillsammans med sin klass 
är på en bondgård. Hanna gillar att laga trasiga saker och letar efter föremål som hon 
skulle kunna laga.

4.4.1. Tråkiga och häftiga mjölkmaskiner

När klassen anländer till bondgården väcker ett stort hus Hannas intresse och hon 
går dit på egen hand, istället för att följa med sin klass, eftersom hon tror att hon ska 
hitta “fina maskiner” (Knutsson & Adbåge, 2006) i behov av att lagas. Istället för 
maskiner möts hon av inhägnade kor. Mötet mellan Hannas förväntningar och 
verkligheten ger en tidig indikation på att kor och maskiner skulle kunna förväxlas i 
ett slags mekanomorfiskt förhållande. På samma uppslag görs också korna till 
redskap för Hannas vilja till närhet med djur. Händelseförloppet drivs av Hannas 
vilja: hon vill hälsa på korna och känna på dem men de äter, tittar och blåser på 
Hanna och går ifrån henne. Motsättningen ligger i att Hanna är ute efter att hälsa på 
korna och alltså ha ett utbyte, men mötet omöjliggörs genom sättet Hanna närmar sig
på. Korna ska fylla funktionen av en relation utan att delta i den. Kornas subjektivitet 
saknas helt och tas inte med i beräkningen och det blir extra tydligt när Hanna tänker
“tråkig ko” (Knutsson & Adbåge, 2006) och undrar om någon annan ko istället vill 
hälsa. Det hela påminner om Bergers (2017) resonemang om varför djurparker blir 
omöjliga platser för möten med djur, trots att det mötet i grunden är vad som säljs; 
det hela bygger på en dominans där djuren har blivit marginaliserade. Hela passagen 
kan sägas förmedla kornas marginalisering och deras subjekt kommer enbart fram 
genom deras agerande, kornas likgiltighet och aktiva ointresse inför Hanna blir som 
motståndshandlingar som implicit markerar att Hannas synsätt inte är det enda.

Hanna ger direkt upp kontakten med den första kon och letar efter en annan som inte
är lika tråkig. Korna förväntas uppfylla ett väldigt instrumentellt syfte och om de inte 
uppfyller det är det som att de är förbrukade och kan överges till förmån för nästa 
ko/sak/objekt (Joy, 2014). Berättelsens miljö understryker Hannas syn på korna som
objekt; korna lever sina liv instängda på bondgården helt utifrån mänskliga intressen 
och initiativ, de är del av en mjölkindustri och producerar olika produkter som 
barnen i Hannas klass konsumerar i slutet av boken. Illustrationen på det uppslag när
Hanna först möter korna betonar också deras fångenskap: det finns en öppen port 
som korna kan gå ut genom men genom den lilla öppningen syns också i bakgrunden 
ett stängsel utmålat.

Kornas del som produktionsenheter på gården är också tydlig när Hanna hjälper 
Barbro som jobbar på gården att fixa en mjölkningsrobot. I Barbros beskrivning av 
korna och mjölkningsmaskinerna skapas en ännu större distans till korna än i 
Hannas möte med korna. Barbro pekar ut att kon går in i mjölkningsmaskinen, 
mjölkas, får foder och blir tvättad. Roboten känner igen sändaren på kon och vet hur 
den ska göra med just den kon, även kons individualitet har blivit automatiserad. 
Parallellt med korna beskrivs roboten. Hanna tycker att det är “såååå häftigt” med en 
mjölkningsrobot och den är en mer aktiv part i mjölkningen än korna; den känner 
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igen kon och vet hur den ska göra och resultatet av att den blir lagad är att den “ser 
[…] bättre vad den håller på med” (Knutsson & Adbåge, 2006). Här tillskrivs roboten 
syn och andra egenskaper som tillhör levande varelser. Under hela tiden är Barbro 
och Hanna nära mjölkningsroboten och fixar den och korna är på andra sidan 
skiljeväggen, som ett tecken på hur vårt objektifierande av djur har skapat en distans.

4.4.2. Tillrättalagda kor

Hannas klass är på bondgården för att lära sig om gården och de djur som bor på den.
En farbror instruerar klassen att följa med till ett sagoträd där de ska få lyssna på 
hans berättelse om korna och kalvarna som bor på gården. Inte en gång i boken 
träffar klassen korna som de är där för att lära sig om, det är på Hannas egna initiativ 
som hon möter dem. Så fort Barbro som jobbar på gården upptäcker Hanna förklarar
hon med arg röst att Hanna skulle ha frågat om lov och inte får vara där. Själva mötet 
med korna verkar vara något som är förbjudet och åtskiljandet motiveras med att kor 
och människor inte bör blanda sina baciller. Hanna får ta på sig skyddskläder innan 
de gemensamt går för att fixa mjölkmaskinen. Barbro är varken arg eller drar i Hanna
längre när hon har tagit Hanna ut från inhägnaden och bort från korna.

När Hanna är tillsammans med Barbro på den tillåtna sidan stängslet förklarar 
Barbro allt som händer med korna i mjölkningsmaskinen och hon gör det med ett 
neutralt och tekniskt språk som det Linné och Pedersen (2017) beskriver att 
gårdsanställda använder när grupper besöker mjölkgårdar. Korna visas också, precis 
som i Linnés och Pedersens beskrivning, mindre intresse än roboten. Både Barbro 
och farbrorn under sagoträdet leder och kontrollerar händelseförloppet och så länge 
alla är följsamma för deras instruktioner är det en lättsam atmosfär. De 
gårdsanställdas position används för att framställa deras bild av gården, besökarna 
vägleds i hur de ska tolka det som händer på gården. Även det överensstämmer med 
Linnés och Pedersens analys av guidade turer genom mjölkprocessen. Just det 
faktum att boken inte presenterar ett enda möte mellan korna och resten av klassen 
sätter de anställdas berättelse i en central roll. Även om berättelsen klassen får ta del 
av i mångt och mycket inte är skildrad får läsaren veta att den äger rum och att 
Hanna också ansluter sig till klassen igen när det är dags för fika med 
mejeriprodukter. Den huvudsakliga företrädaren för gårdens verksamhet blir istället 
Barbro i berättelsen. Dessa delar ger ett helhetsintryck av att det som förmedlas till 
barnen både bygger på resonemang om oundvikligheten i förhållandet till djuren och 
om att det är för allmänhetens bästa. Hela mjölkningsprocessen framställs som 
naturlig, korna går in i mjölkningsroboten som att de alltid gjort det och vid fikat 
serveras nästan uteslutande mejeriprodukter som alla äter av, som att människor 
naturligt och oundvikligt konsumerar andra arters mjölk. Själva mejeriprodukterna 
blir också varorna som motiverar hela processen, på illustrationerna sträcker sig barn
efter ost och äter villigt, som att det är till det mänskliga samhällets fördel (Linné & 
Pedersen, 2017). Det uttalade syftet med besöket tycks vara att barnen ska få bättre 
koll på mjölkproduktionen och närmare kontakt med de djur som tillverkar mjölk. 
Den raka motsatsen uppnås däremot genom att de bara får en kort inblick i 



21

tillverkningen, under en viss tidpunkt med valda delar, där de inte ens helt säkert får 
träffa korna.

Hannas beteende förargar Barbro en andra gång i berättelsen när Hanna springer 
runt i glädje över att de lagat mjölkningsroboten. Barbro säger åt Hanna att sluta och 
motiverar det med att hon kan ramla och att korna blir rädda. Både här och när 
Barbro tidigare presenterar fodret som godis för korna gör hon anspråk på att veta 
vad korna vill och kan. Hanna presenterar istället en alternativ bild av kornas 
reaktioner på hennes spring: hon tycker inte korna ser rädda ut utan att de bara glor 
och sedan menar hon att de förmodligen till och med blev glada av det. Illustrationen 
verkar åtminstone inte stödja Barbros version, de två kor som tittar på Hanna har i 
sina smått antropomorfa ansiktsuttryck höjda ögonbryn och lite uppdragna 
mungipor, som för att visa intresse, förvåning eller glädje. Inom ramen för 
berättelsen verkar varken Barbro eller Hanna komma sanningen speciellt nära. Det är
dock inte av någon större vikt för någon av dem, istället går de därifrån. Korna 
används som redskap i argumentationen mellan de två personerna och de pratar 
dessutom väldigt tydligt om dem, korna själva ingår inte på något sätt som aktiva 
deltagare i kommunikationen. Subjektiviteten hos korna visar sig flyktigt i bilder, i 
Hannas försök att tolka koblickarna och i människornas diskussioner om kornas 
intentioner och känslor. Korna själva har blivit avindividualiserade och objektifierade
i enlighet med Joys (2014) förklaringsmodell, snarare ämnen att kommunicera om än
ämnade att kommunicera.

Inne i ett kontrollrum finns en samling av leksakskor ovanpå fönstret som vetter ut 
mot de levande korna. Leksakskorna blir snabbt jämförda med Hannas egen samling 
av trasiga ting från det hon har lagat tidigare. Samtidigt som leksakerna själva blir 
som vilka andra saker som helst så är de också enligt Berger (2017) det som ersätter 
verkliga djur i det moderna samhället. Leksakerna blir något som är istället för något 
annat och tyder på marginalisering där människan distanserats från djuren till den 
grad att vi har representationer av dem i vår närhet snarare än originalen. Det vi 
upplever som den största frånvaron är dock kalvarna. I texten blir det tidigt klart att 
barnen ska få höra om kor och kalvar som finns på gården men på illustrationerna 
tycks det inte vara en enda kalv i hela berättelsen. Den tydligaste anledningen till att 
mjölkningen för människans skull svårligen kan beskrivas som naturlig lyser med sin 
frånvaro; de som mjölken egentligen är ämnad för syns inte på bild och, förutom som 
introduktion till sagoträdsberättandet, inte heller i texten.

4.5. Resultat

4.5.1. Äganderätt och omöjliga relationer

Ett mönster som återfinns i samtliga verk som vi har analyserat är människans 
självutnämnda äganderätt över djur. Allra tydligast går det att se i Kurt och Kios jakt 
på ett husdjur där hela berättelsen drivs av huvudkaraktärernas vilja att äga. I 
Händiga Hanna på bondgården och Rävjakten framträder tydliga 
ägandeförhållanden mellan människa och djur även om det inte är berättelsernas 
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huvudsakliga fokus. Ägandet av produktionsdjuren, hönorna och korna, framstår 
som självklart och problematiseras aldrig. Den normativa idén om att vi har rätt att 
utnyttja djur så länge det görs väl kan vara en förklaring till varför dessa ojämlika 
förhållanden aldrig nämns utan framstår som självklara. Vi menar att även relationen
mellan Gittan och fåren präglas av ägandeformer. Fåren lever förvisso i det vilda men
när Gittan träder in i deras värld sker ett maktövertagande. Gittan gör sig till herre 
över fåren och kontrollerar dem fullständigt. Vidare blir synen på djur som objekt 
påtaglig i berättelserna. De köps och byts likt varor i Kurt och Kio vill ha djur, deras 
status som produktionsenheter markeras och de reduceras till verktyg i människans 
händer. Det är ett tydligt hierarkiskt förhållande som förmedlas där djur objektifieras
till förmån för mänskliga intressen.

Det är en speciesistisk världsbild som speglas i böckerna där människor ses som 
överordnade och djur som underordnade, där människans subjektivitet är synlig 
medan djur objektifieras av människan. Samtidigt finns i alla fyra skildringar element
som bryter mot den ordningen, som gör det tydligt att djurens subjektiviteter skaver 
mot synen på djur som objekt. Att korna och fåren inte agerar i enlighet med Hannas 
och Gittans vilja är ett sånt element, att det ofta är handlingarna hos djuren Kurt och 
Kio möter som försvårar förhållandet är en annan. Bortom den subjektivisering av 
djuren som blir synlig i skildringarna finns det handlingar som mer aktivt gör 
motstånd mot den speciesistiska diskursen som råder. Djuren som gör motstånd i 
Kurt och Kio vill ha djur samt Pettsons hänsynstagande till rävens liv går att se som 
normbrytande ur ett djurrättsligt perspektiv.

Ett annat gemensamt drag är hur relationer mellan människor och djur kan ses som 
omöjliga. Kurt och Kios sökande efter ett husdjur slutar med ett gosedjur och Hannas
försök att skapa en nära relation till kon misslyckas. En tolkning av detta kan vara att 
det är en omöjlighet att skapa relationer där den ena parten inte tillskrivs en 
subjektivitet utan ses som ett objekt. I Rävjakten finns det dock en mer 
mångfacetterad bild av människa/djur-relationen där relationen inte tycks lika 
omöjlig. Ett exempel är relationen mellan Pettson och räven. Räven tillskrivs av 
Pettson en subjektsposition och rävens rätt till sitt eget liv respekteras. På så sätt 
skildras en möjlig artöverskridande relation där människan och djuret lever åtskilda 
men samtidigt sida vid sida. 
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5. Diskussion
Avslutningsvis kommer vi i det här kapitlet att sammanfatta och diskutera studiens 
resultat och genomförande.

5.1. Resultatdiskussion

Vi har i vår analys sett både mönster som upprätthåller samt bryter mot en 
speciesistisk diskurs. Det övervägande intrycket är dock att böckerna förmedlar en 
syn på djur som objekt vilket förstärker en rådande norm. Förhållandena mellan 
människor och djur som skildras präglas av ett hierarkiskt system vilket begränsar 
vilka relationer som görs möjliga. Djur blir produktionsenheter och husdjur. Genom 
ägandet som dessa kategorier innebär omöjliggörs alla ansatser till ömsesidiga eller 
jämlika relationer.

I de analyserade böckerna framträder stereotypa skildringar om hur relationen 
mellan människor och djur ser ut vilka är formade av en samhällelig kontext. Utifrån 
detta menar vi att dessa berättelser utgör en del av en dold läroplan (Pedersen, 2010) 
som befäster en speciesistisk ordning. När vi till exempel läser för barnen att djur är 
till för människan är inte detta neutralt eller sant utan snarare värderingar kopplade 
till en diskursiv praktik. Kåreland (2015) lyfter fram hur läsande av litteratur är ett 
sätt att skapa sig föreställningar om världen och samhället. Utifrån detta menar vi att 
det är av vikt att förskollärare tillägnar sig kunskap om barnlitteraturens 
förmedlande möjligheter.

Normer formar mänskligt beteende och därför är det av vikt att jobba för att 
normerna i förskolans verksamhet påverkar för ett bättre samhälle och en bättre 
värld (Dolk, 2013). Normen som innebär att djur dödas för mänskliga intressen 
innebär ett stort lidande för andra arter, men den påverkar även människans 
subjektsskapande. I en speciesistisk värld begränsas våra identiteter av det 
hierarkiska system som människor och djur ingår i. Ett av förskoleverksamhetens 
mål är att främja barns identitetsutveckling (Skolverket, 2016) och hur vi ser på djur 
påverkar hur vi ser på oss själva. Genom att ställa kritiska frågor i förhållande till 
människa/djur-relationen som skildras i böcker kan vi ge barn ett större utrymme att
forma uppfattningar, värderingar och förhållningssätt i dessa frågor.

Vår förhoppning är att vår uppsats kan bidra till att skapa en förståelse för hur idén 
om människans rätt till makt över djur genom barnlitteratur kan skapas och 
reproduceras inom förskolans väggar. I förlängningen innebär detta maktutövande 
att en oräknelig mängd djur utnyttjas och dödas för mänskliga intressen. Vi lutar oss 
mot Niberts (2002) förståelse av hur olika förtryckande system hämtar näring från 
varandra och hur vi måste verka för samtliga förtryckta gruppers frigörelse för att i 
slutändan närma oss en mer rättvis värld. Utifrån detta anser vi att det är av vikt att 
som förskollärare inta ett normkritiskt förhållningssätt till människa/djur-relationen 
i förskolan.
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5.2. Förslag till fortsatt forskning

Vår slutsats är att den undersökta barnlitteraturen förmedlar en speciesistisk syn på 
djur och ett hierarkiskt förhållande mellan människor och djur. Det skulle vara 
intressant att se hur barnlitteratur som innehåller människa/djur-relationer används 
av pedagoger i praktiken för att få syn på huruvida förhållandet problematiseras eller 
upprätthålls. Eftersom frågor kring djuretik i förskolesammanhang är relativt 
outforskad mark är den pedagogiska praktiken kring barnlitteraturen bara en av 
många ingångar värda att undersöka. Framöver skulle vi gärna se fler och olika typer 
av läsningar av barnlitteratur som innehåller människa/djur-relationen, liknande 
studier av annat material tillverkat för barn och undersökningar av hur förskolor 
behandlar den djuretiska frågan.

5.3. Metoddiskussion

Litteraturstudier som denna förlitar sig på subjektiva iakttagelser och medan vi har 
mycket att vinna på det finns också risken att vad som blir synligt och vad som 
undgår blicken i alltför hög grad påverkas av det. Genom att lägga mycket energi på 
och sedan hela tiden utgå ifrån vårt teoretiska och metodologiska ramverk har vi 
strävat efter en så fokuserad blick som möjligt i vår analys.

Valet av barnlitteratur var inte helt enkelt för oss. Under processens gång har vi varit 
inne på att välja ut och studera ett författarskap, en bokserie eller en tematik 
(bondgårdsböcker). I slutändan har vi dock kommit fram till att låta de innehållsliga 
aspekterna ligga till grund för vårt urval. Litteraturen är tryckt, utgiven och en del av 
samhällets tillgängliga material att läsa vilket motiverar en analys. 

Vi har genomgående analyserat både text och bild ur ett djurrättsligt perspektiv. För 
att göra detta har vi använt oss av olika teoretikers texter som hjälpt oss att analysera 
innehållet i barnlitteraturen. För att göra analysen än mer tydlig hade vi kunnat 
strukturera upp ett analysschema utifrån en viss teori med uttalade begreppspar. 
Analysschemat hade underlättat genom att göra strukturen än mer tydlig och hade 
utgjort en mer fast grund för vad som skulle inkluderas i analysen och inte. Även om 
vi ser fördelar med detta sätt att arbeta anser vi att vår mer dynamiska läsning har 
hjälpt oss att vara öppna för varierade uttryck av den speciesistiska diskursen där den
återfunnits i böckerna. Vi har fått möjligheten att följa de olika böckernas 
”personligheter” utan ett alltför strikt analysschema, vilket skulle kunnat hindra att 
vissa delar inte synliggjorts. 
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