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Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare på förskolor med 
djurinriktning arbetar med djur i verksamheten. Studien gjordes genom kvalitativa 
intervjuer med förskollärare som är verksamma i förskolor som har inriktning mot 
djur och natur. Teoretiska utgångspunkter användes från det sociokulturella 
perspektivet där vi anser att djur kan ses som medierande resurser i barns lärande 
samt att vi utgår från Deweys aktivitetsbegreppet, även i folkmun kallat för “learning-
by-doing”. Studiens slutsats visar på att om förskollärare har ett genuint engagemang 
och intresse för djur och natur så blir arbetet mer givande och meningsfullt. 
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1. Inledning    

Djur är en stor del av många människors liv, inte minst barns. Människors 
förhållningssätt till djur kan också sägas vara avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Ändå är det ovanligt att förskolor arbetar med djur i sina verksamheter. Av dessa skäl 
fokuserar vi i denna studie på hur och varför ett få antal förskollärare använder sig av 
djur i förskoleverksamheten.  

Det finns en uppsjö av forskning om djurs positiva inverkan på människans fysiska 
och psykiska hälsa. Ny svensk forskning pekar på att barn som interagerar och har 
närkontakt med djur redan under sitt första år minskar risken för astma och allergi-
sjukdomar betydligt jämfört med de barn som i senare år kommer i kontakt med djur 
(Håkansson, 2009). Dock är det svårt att hitta forskning om djurs påverkan på barn i 
förskolan. 
 
Vi kommer i denna studie utgå från förskollärares perspektiv. Vilka arbetssätt och 
metoder använder förskollärare sig av för att integrera djur i förskoleverksamheten? 
Vi har besökt två olika förskolor på två olika orter där förskolans inriktning är djur 
och natur samt haft telefonkontakt med en tredje förskola som även denna har en 
inriktningsprofil med djur i verksamheten. Studien bygger på intervjuer med åtta 
förskollärare om hur de konkret tillämpar djur i förskoleverksamheten och vad 
barnen lär genom detta arbetssätt.  
 
Utifrån förskolans värdegrund och uppdrag ska förskollärare ha ett arbetssätt som 
gör lusten till att lära en stark dragningskraft för barnet. Enligt läroplanen ska 
förskollärarna även arbeta på olika och varierande sätt för att ge barnen verktyg i hur 
de ska utvecklas till en medkännande och en god medmänniska (Skolverket, 2016). 
Jane Bone (2013) skriver att genom historien har djur alltid levt sida vid sida av oss 
människor, oavsett om det varit vilda djur eller så kallade tamdjur. Att se djuren som 
en utav oss kan vara avgörande för vår planets framtid menar Bone (2013). 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 
omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 
uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och 
dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas (Skolverket, 2016, s.4). 

Miljön kan användas som en tredje pedagog och förskollärarna som de två första, 
menar Bone (2013). Vi kommer i denna studie att undersöka om djur kan ses som 
den fjärde pedagogen i förskolans verksamhet. Detta innebär att vi särskilt 
intresserar oss för hur förskollärarna i studien arbetar med djur i verksamheten och 
hur detta påverkar barns utveckling och lärande. Bone (2013) menar att djur har en 
betydande roll i barns liv och att de är på ett eller annat vis inkluderade i barns liv. 
Det kan vara ett husdjur, ett djur de möter på en skogspromenad eller i en bok. Bone 
(2013) skriver att när Loris Malaguzzi (1920–1994) först uppmärksammade världen 
om att miljön kunde användas som en tredje pedagog blev det ett stort uppsving för 
de pedagogiska möjligheterna att berika miljön för barnen. Syftet med denna studie 
är att undersöka djurens potential som fjärde pedagog. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma förskollärare på förskolor med 
djurinriktning arbetar med djur i verksamheten. Undersökningen utgår från följande 
frågeställningar:  
  

• Hur arbetar förskollärarna med djur för att stödja barns utveckling och lärande? 
• Hur beskriver förskollärarna att de upplever att djur påverkar barnen i förskolan? 

 

1.2 Disposition  

De kapitel som kommer att redogöras i denna studie är Bakgrund, där med hjälp av 
tidigare forskning, urval av litteratur, teoretiska perspektiv, centrala begrepp samt 
hur undersökningen kan kopplas till förskolans läroplan. I kapitlet Metod presenteras 
rubriker som val av metod, urval, genomförande, tillförlitlighet, analysmetod och 
etiska principer där tillvägagångssättet i undersökningen beskrivs. Metod följs sedan 
upp med Resultat där resultatet har delats in i underrubriker utifrån studiens 
forskningsfrågor. I Resultatanalys analyserar vi respondenternas svar utifrån teorier 
samt tidigare forskning. Avslutningsvis kommer kapitlet Diskussion där vi diskuterar 
studiens resultat samt om metoden var tillräcklig för att få svar på undersökningens 
frågeställning och om studien varit genomförbar på så vis som var tänkt från början. 
Även avsnitt om undersökningens pedagogiska relevans, vidare forskning samt 
slutsats redogörs i detta avslutande kapitel.  

2.  Bakgrund 

Detta kapitel inleds med avsnitten Djurens betydelse för oss människor samt 
Hållbar utveckling. Detta följt av Tidigare forskning där avsnitten Djur som 
undervisare, Djur i utbildning samt Djurs inverkan på barns utveckling, lärande 
och empati kommer att redogöras. Därefter följer ett avsnitt om vilka teoretiska 
perspektiv som undersökningen grundar sig i utifrån djurs samspel i förskolans 
verksamhet, följt av ett avsnitt om centrala begrepp. Avslutningsvis beskrivs hur 
läroplanen kan kopplas till detta slags arbete i förskolan då undersökningen grundar 
sig i en förskoleverksamhet och förskollärares arbetssätt.  

2.1. Djurs betydelse för oss människor 

Djur kan lära oss om livets olika faser, från det att de föds, åldras och dör (Håkansson, 
2009). Författaren menar att de ger oss både glädje och sorg och kan förbereda oss för att 
möta livet. Vidare beskriver Håkansson (2009) att vi vet att kontakt med djur minskar 
stress hos oss människor då beröringen av dem får pulsen och blodtrycket att gå ner. När vi 
berör ett djur frigörs ämnet oxytocin som gör oss lugnare och skapar en positiv attityd som 
i sin tur kan leda till nyfikenhet, bättre social förmåga, minnas mer samt skapa bättre 
inlärningsförmåga. 

Håkansson (2009) påstår att djur påverkar hur mycket vi rör på oss. Vissa djur mer än 
andra. Studier visar att människor som rör sig mer får bättre självkänsla och ökat 
välbefinnande. Att få ta hand om ett djur skapar en känsla av att vara behövd och 
meningsfullhet. Författaren menar även att få känslan av meningsfullhet hjälper dem som 
har inlärningssvårigheter, svårt att kommunicera eller dålig självständighet. Håkansson 
(2009) tar upp undersökningar som visar att arbete med djur kan ge ökad empati och 
självkänsla. Att använda sig av djur i skolan har visat sig minska aggressivitet samt öka den 
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sociala förmågan hos barn då de delar ett gemensamt intresse. Djur lever i nuet och 
uppfattas inte lika dömande eller hotande som en annan människa kan göra och tar gärna 
initiativ till första kontakt. 

2.2 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling är det mest centrala begreppet i frågor kring djur, miljö- och naturvård 
men är samtidigt väldigt omfattande. Hållbar utveckling handlar om så mycket mer än 
enbart ekologi. Det går att kategorisera hållbar utveckling i tre olika dimensioner; den 
ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionen (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 
Författarna menar att hållbar utveckling är något som berör alla men inte många känner 
att det är deras specifika ansvar att vara med och påverka aktivt trots att de flesta håller 
med att det är ett viktigt ämne. Därför anser författarna att det är viktigt att en viss 
baskunskap om hållbar utveckling utvecklas redan i tidig ålder och att barn får vara med 
och påverka detta perspektiv mer ingående så att de förstår en koppling i deras vardagsliv 
och vad de kan göra för att vara med och påverka positivt. Förskolan är en plats där detta 
lärande kan ske.  

Hållbar utveckling har länge varit en stor del av förskolans verksamhet med ambition att 
förbättra barn livsvillkor (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Barnen får tillsammans i 
förskolans verksamhet utveckla kunskap och en bättre förståelse om sig själva och andra i 
interaktion med djur, natur, samhälle och kultur. Under sin tid i förskolan får barnen 
utveckla en identitet samt lära sig grundläggande etiska värden och normer för att kunna 
leva i gemenskap i ett samhälle. Lärandet ska ske flytande i verksamheten genom lek, 
kreativitet, skapande, fantasi och olika problemlösningar i den dagliga verksamheten men 
inte ha fasta scheman för undervisning. Barnens egna tankar, frågor och intressen ska 
fångas upp av förskollärarna som tillsammans med barnen utforska alternativa lösningar 
på problem. Genom detta skapar förskolan en grund för tänkande och kreativa människor 
som vill skapa gemenskap både i nutid och framtid (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

Vi människor är beroende av ett ekosystem som kan ge hos rent vatten, mat, nödvändiga 
material samt luft att andas. Dessa resurser ska fördelas jämnt bland alla människor på 
jorden oavsett kön, kulturer eller etniskt ursprung (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors 
& Vikström, 2015). Lärare har en viktig uppgift att sprida kunskap om exempelvis hur vi 
kan vara med och påverka för att skapa ett bättre samhälle och bevarandet av hotade 
djurarter. ”Samhället formar skolan och skolan formar samhällets framtid” (Helldén m.fl., 
2015, s. 239). Tidigare har miljöundervisning i förskolan handlat mest om olika lokala 
miljöproblem såsom nedskräpning eller utsläpp från fabriker. Nu handlar det även om 
globala miljöproblem såsom växthuseffekten eller om djurarter som blir utrotade på grund 
av människan. Det är viktigt att dela med sig av denna kunskap till barnen så de är 
medvetna om vi aktivt kan vara med att påverka vår framtid. Hållbar utveckling ska ligga i 
grunden till all pedagogisk verksamhet och ska inte vara ett enskilt ämne (Helldén m.fl., 
2015). 

2.3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs relevant litteratur inom ämnet “djur och barn”.  Det finns 
mycket forskning om djurs påverkan på människor men inte specifikt i en 
förskolemiljö. För att göra urval i litteraturundersökningen har databaserna ERIC, 
DiVA samt SwePub använts. Sökorden på svenska var ”djur, empati, respekt, 
lärande”. De engelska sökorden som använts i sökningen var ”animals, children, 
ethics, empathy, preschool children,”. Sökningen på samtliga databaser gav enbart ett 
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fåtal väsentliga artiklar för undersökningen. Studentlitteratur som kan kopplas till 
ämnet har även använts för att få en förförståelse kring ämnet. Genom att titta på 
liknande uppsatser kunde relevant litteratur utifrån deras referenslistor användas.  

2.3.1 Djur i utbildning och undervisning  

Kunskap om djurs betydande roll för barn har under de senaste decennierna växt. 
Bone (2013) menar att djur kan användas som den fjärde pedagogen för barn i de 
yngre åldrarna. Med detta menar författaren att det är ett eko av Malaguzzis 
resonemang att miljön kan användas som den tredje pedagogen. Djur är oftast 
inkluderade på ett eller annat sätt under barns uppväxt. Bone (2013) vill öka 
medvetenheten om att låta djur bli en del av den sociala värld barn lever i. Barn som 
har haft kontakt med djur och fått en god relation till dem visar sig vara mer positiva i 
bemötandet av andra djur och även människor än de barn som inte haft någon 
relation med djur under sin uppväxt. 

Bone (2013) skriver om studier i Grekland som visar att djur kan användas i 
utbildningssyfte inom lärandet om kretsloppet och ekologi. Barn i dessa studier ser 
kopplingen mellan den mänskliga förstörelsen i djurens miljö och mat- och miljö 
förlusten. Genom denna medvetenhet kan de vara med och påverka både i nutid och 
framtid. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv har Agneta Simeonsdotter Svensson (2014) gjort en 
undersökning på hur djur kan påverka barns utveckling och lärande. De 24 barn som 
deltog i studien var i åldrarna 4–5 år och vistades i en svensk förskola. Studien visar 
på att kontakten med djur skapar en mer positiv syn på livet som bidrar till en bättre 
livskvalitet. Studien visar även genom att använda sig av djur ur ett utbildningssyfte 
bidrar det till att skapa empati och lust till att lära hos barn. Lärare i denna 
undersökning använder sig alltså av djuret som ett hjälpmedel för att nå fram till 
barnen och skapa bättre kontakt och förtroende och genom det kan lärtillfällen 
skapas (Simeonsdotter Svensson, 2014).  

Bone (2013) visar på genom sin forskning att djur används oftast i barnböcker men 
handlar då mest om husdjur så som hund eller katt. Dessa böckerna handlar även 
mestadels om kamratskap mellan människa och djur och har en positiv berättelse 
som utgångspunkt. Dessa typer av barnböcker är dem som de flesta vuxna väljer att 
läsa för barn och det blir tydligt att det är deras val av litteratur som avgör hur djur 
kan användas som en fjärde pedagog. Utifrån resultatet från Bones (2013) forskning 
kan vi utläsa att vuxna borde välja att läsa mer om exotiska-, utrotningshotade- eller 
bondgårdsdjur för att informera barn om dessa och deras naturliga beteende eller om 
hur vi människor påverkar och utnyttjar dem. Det skulle kunna vara utmanande för 
läsaren att välja den sortens böcker men i sin tur ge barnen en mer rättvis inblick i 
hur världen fungerar kring djur och vad vi kan göra för att påverka den ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Bone, 2013).  

Bone (2013) tar även upp de säkerhet- och hälsoaspekter som måste tas hänsyn till i 
arbetet med djur och barn. Barn bör aldrig vistas med djur ensamma utan en vuxens 
tillsyn då barn lätt kan bemöta djur på ett felaktigt sätt som kan leda till bett eller 
andra skador. Även vikten av god hygien tas upp då olika sjukdomar kan spridas 
mellan djur och människa. Det är upp till den vuxne att lära barn om dessa saker. 
Sammanfattningsvis menar författaren att det är dags att överväga djurs integration i 
förskolemiljö då djur ur en positiv aspekt kan användas som en fjärde pedagog. 
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2.3.2 Djurs inverkan på barns utveckling, lärande och empati  

Genom att barn får skapa en nära kontakt med ett djur ökar deras empati, 
självförtroende, självkänsla och tron på deras egen förmåga (Simeonsdotter 
Svensson, 2014). Det kan även leda till bättre resultat i exempelvis läs- och 
skrivkunskaper då barn vill lära sig läsa om djur eller läsa för sitt favoritdjur. 
Författaren menar att de flesta barn är intresserade av djur vilket gör att arbetet kring 
djuren uppskattas både i hemmet och i förskolan. Djuren bidrar till kärlek och en 
känsla av säkerhet utan ord som lätt kan misstolkas. De skrattar inte åt barn om de 
skulle göra eller säga något ”fel”. Barnet får istället en känsla av att djuret lyssnar och 
känner sig viktig och behövd (Simeonsdotter Svensson, 2014). Barn som har 
svårigheter i talets förmåga behöver inte känna sig sämre än någon annan i 
kommunikationen med djur. Det sker en icke-verbal kommunikation mellan 
människa och djur som heller inte talar samma språk. I kontakten med djur kan då 
barnet i sin egen takt öva sitt tal utan att känna sig bedömd och en känsla av lust att 
vilja lära skapas (Simeonsdotter Svensson, 2014).  

Även Bone (2013) anser att djur kan bidra till att barns empatiska förmåga utvecklas. 
Under de mest jobbiga situationer kan beröringen av en häst eller ko lugna och utöva 
empati hos människor. Författaren menar att en människa som upplever en positiv 
känsla för ett djur har lättare att få samma känsla för andra människor samt har 
lättare att föra en konversation om djur är närvarande. Även studien av 
Simeonsdotter Svensson (2013) belyser den positiva effekten djur har på barns 
utveckling och även deras självförtroende (Simeonsdotter Svensson, 2013). Djur visar 
kärlek utan ord som kan misstolkas eller bli bortglömda. Författaren menar även att 
barn som har en nära relation med djur utvecklar större empati både för människor 
och djur genom att de får lära sig se saker ur någon annans perspektiv, som är 
grunden för empati och respekt (Simeonsdotter Svensson, 2013). Författaren anser 
genom att barnen får möjlighet att koppla djurens känslor till hur de själva mår kan 
de öva på olika etiska dilemman. Detta kräver en aktiv lärare som kan hjälpa barnet 
att sätta ord på de olika känslorna djuret har för att sedan koppla det till barnet själv.  

Enligt en brittisk studie av Sue Dale Tunnicliffe (2004) kan ett besök på en djurpark 
eller en bondgård med en klass med barn öppna upp möjligheter för lärare att skapa 
lärtillfällen av det som barnen intresserar sig för. Författaren anser att barn oftast 
inte har möjlighet att träffa djur mer än om de har något husdjur hemma. Genom att 
besöka en bondgård får barn inte bara lär sig mer om djuren utan även vart mat 
kommer ifrån och andra anledningar varför vi har lantbruksdjur. Olika religioner, 
kulturer och vad man väljer att äta måste även de övervägas när man samtalar om 
djuren (Dale Tunnicliffe, 2004). När besök sker på en bondgård kan diskussioner om 
vilka djur som bor där förekomma. Medan på en djurpark uppstår oftast diskussioner 
om biologisk mångfald, anpassningar och beteenden. Även att barn och vuxna som 
har en relation med djur kan koppla dem till en aktivitet eller ett av läroplanens mål 
som i sin tur skapar ett lärande.  

Dale Tunnicliffe (2004) anser att barn beroende på deras ålder intresserar sig för 
olika saker hos djuren. De yngre barnen, 1–5 år, kommenterar mer på djurets färg, 
medan de äldre barnen kommenterar på djuret form och vad de äter. De kan även 
diskutera djurets känslor. Genom att det finns lärare närvarande som kan berätta om 
djuren blir det mer intressant för barnen att lära sig än om de skulle läsa om det i en 
bok. Genom att vistas bland djur leder detta oftast till många diskussioner och frågor. 
Barn och vuxna använder oftast begreppet “djur” när de samtalar om däggdjur, när 
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det enbart är en del av de olika klasser djur som finns. Författaren menar att om barn 
får lära sig den korrekta klassificeringen av ett djur och få mer kunskap om dem kan 
det hjälpa dem i framtida konversationer.    

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel knyts två olika perspektiv an på lärande i undersökningen om hur 
förskollärare arbetar med djur och barn i en förskoleverksamhet. Teorier som 
kommer att beröras är det sociokulturella perspektivet samt delar av John Deweys 
syn på de pedagogiska teorierna då dessa teoretiska perspektiv passar denna studie 
om lärande med förankring i hur barn i samspel med djur kan utveckla och lära. 
 
2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Begrepp som kommer att beröras via det sociokulturella perspektivet i studien är 
proximala utvecklingszonen, interaktion och mediering. Dessa är begrepp och teorier 
som psykologen och pedagogen Lev. S Vygotskij (1896–1934) använder för att 
förklara barns utveckling och lärande (Säljö, 2010).  
 

Lärande barn 
 
Det sociokulturella perspektivet kan förklaras som en naturlig aspekt av hur 
människor lär sig av varandra (Säljö, 2010). Vygotskij formulerade den teoretiska 
aspekten av lärande som att “det är genom sociala och kulturella erfarenheter som 
människan i samspel med andra formas som tänkande, kännande och 
kommunicerande varelse” (Säljö, 2005, s. 111). 

Teorin bygger på att det är kunskapsprocessen i sig som är givande i en människas 
utveckling och inte det slutgiltiga svaret, då kunskap är föränderligt genom livet 
(Säljö, 2010). Vygotskij menar att ett barn föds som en kreativ varelse och dess 
medvetenhet är föränderlig och dynamisk och beroende på de kulturella och sociala 
sammanhang barnet befinner sig i (Vygotskij, 1995). 
 
Grunden för det sociokulturella perspektivet på barns lärande är alltså att det sker 
genom deltagande och kommunikation (Säljö, 2010). Roger Säljö (2010) förtydligar 
att i det sociokulturella perspektivet anses det att det är i de verkliga upplevelserna 
som barn får förståelse, insikt och lärdom om sin omvärld. Vi kan koppla detta till 
när barnen får vara med och lära sig sköta djuren och förskollärarna förtydligar vad 
det är de gör.  
  
Medierande resurser 
 
I det sociokulturella perspektivet använder Lev S Vygotskij (1995) medierande 
artefakter som begrepp. Medierande artefakter kan förklaras som fysiska, språkliga 
och kroppsliga verktyg/redskap samt metoder vi människor samverkar med i syfte att 
interagera och kommunicera med varandra och vår omvärld (Säljö, 2010). Fysiska 
redskap menade Vygotskij som föremål som är tillverkade och skapade av människan 
själv, exempelvis pennan eller hammaren. Psykologiska redskap är det vi använder 
för att kunna kommunicera med, exempelvis siffror och bokstäver (Säljö, 2005).  
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Med mediering menar även Helen Melander (2013) att människan agerar och erfar 
världen i samspel med andra människor och även andra redskap. Begreppet 
mediering har å ena sidan en social dimension där lärande sker mellan andra 
människor, å andra sidan sker det genom olika artefakter och kulturella redskap 
(Melander, 2013). Artefakterna skulle kunna vara djur i denna undersökning vilka vi 
alltså valt att hellre kalla resurser. Melander (2013) menar även att mediering kan ske 
i form av aktiviteter som är utformade för lärande, som exempelvis skulle kunna vara 
att mata djur och mäta upp rätt mängd foder åt dem. 

 

Den proximala utvecklingszonen 
 
Begreppet utvecklingszon kan förklaras som vad barnet redan kan och hur det kan 
utvecklas med hjälp av någon som redan besitter med kunskapen, exempelvis en 
vuxen eller ett annat barn. Vygotskij använder begreppet imitation och detta är 
grundläggande för lärandet (Arnqvist, 2015).  
 
Vygotskij menar på att skolan ska vara en miljö där barn lär och tar till sig nya 
förmågor genom att komma i kontakt med nya begrepp, upplevelser och termer. 
Läraren blir då en medierande resurs i barnets utvecklingszon som ansvarar över att 
barnet kan koppla begrepp och definiera dem i egna erfarenheter (Säljö, 2005).  
 
Den proximala utvecklingszonen är den zon barnet befinner sig i och vad den är 
mottaglig för med hjälp av en mer kompetent person. Samt potentialen till hur den 
kompetensen kan utvecklas till en ny förståelse med stöttning från en annan individ 
(Säljö, 2010). Samarbete och vägledning från andra gör att vi utvecklas framåt och 
därmed skapar en mening i den plats vi befinner oss på (Säljö, 2010). Säljö (2005) 
förklarar utvecklingszonen på ett konkret vis:  
 

Idén med begreppet utvecklingszon är inte svårt att förstå. Man kan tänka på när ett barn 
lär sig läsa och stavar sig igenom en text. När barnet stakar sig inför någon okänd 
bokstavskombination, griper den vuxne in och hjälper till med att brygga över. Därefter 
fortsätter barnet på egen hand (s.122). 

 

I det sociokulturella teorierna är det miljöerna som formar barnet samt de individer 
och möten som uppstår i omgivningen. I denna studie fokuseras miljöer som 
innefattar djur och det blir därför av intresse att undersöka hur detta påverkar barns 
lärande och utveckling. Enligt Simeonsdotter Svensson (2014) har djur en avgörande 
roll i barns kognitiva, emotionella och sociala utveckling. Hon menar också att 
förskollärare som använder djur som stöd i undervisningen kan komma barnen 
närmare då de upplever att vissa barn har lättare att öppna sig till en katt eller hund 
än till en annan människa (Simeonsdotter Svensson, 2014). På detta vis kan alltså 
djur ha en särskild funktion i förskoleverksamhet, för att barn ska kunna komma 
vidare i sin utveckling. 
 
I denna studie används dessa begrepp för att förstå hur förskollärare kan göra för att 
ta stöd av djur i förskoleverksamheten. Djuret i sig kan inte förklara eller definiera 
begrepp och termer. Djurens funktion i utvecklingszonen kan bli ett socialt stöd åt 
barnet, en medierande resurs för att hjälpa barnet våga ta klivet framåt i en social 
situation. 
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Sammanfattning av det sociokulturella perspektivet 
  
Säljö (2005) beskriver det sociokulturella perspektivet som att “det är genom sociala 
och kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra formas som 
tänkande, kännande och kommunicerande varelse” (s. 111). Denna utgångspunkt i 
Vygotskijs lärandeteori använder vi i vår studie för att förstå samspelet mellan djur 
och barn som en potentiell lärsituation. Av särskilt intresse är hur förskollärarna 
arbetar med detta samspel och hur det påverkar barnen att det är djur som de 
interagerar och kommunicerar med på förskolorna. 
 
Vygotskijs idéer om mediering och utvecklingszoner används vidare i studien för att 
förstå djur som potentiella resurser, på olika vis, för att främja barns lärande. 
Vygotskij menar att interaktion med språket och olika begrepp som är vårt mest 
använda redskap för att delaktiga med vår omvärld och de individer som finns där 
(Säljö, 2005).  

2.4.2 Dewey – aktiviteter och erfarenheter 

Utöver det sociokulturella perspektivet kommer vi även att använda oss av delar 
av Deweys teoretiska begrepp och resonemang. Några av de begrepp Dewey (1859–
1952) myntade utifrån sin lärandeteori som vi kommer att använda är 
aktivitetsbegreppet samt erfarenhet. 

 

Dewey anammade sin pedagogik i den egenupplevda pragmatiska praktiken, han 
menade att när barnet är intresserat och är villig att lära sig blir lärandet meningsfullt 
och egen konstruerat (Sundgren, 2005). En utav Deweys lärandeteorier kan kort 
beskrivas som hur vi lär genom våra erfarenheter med vår omvärld. Att vara 
pragmatisk kan alltså konkret förklaras som att man är praktiskt inriktad, att 
handling är en del av lärprocessen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2017).  
 

Aktiviteter och erfarenheter 
 
Gunnar Sundgren (2005) förklarar att Deweys pedagogisk-didaktiska teori grundar 
sig i tänkandet och görandet, han menade att barn är av naturen sociala och nyfikna 
individer. Dewey gav därför den dåvarande, strikta skolan en känga då han trodde på 
att barn lär sig när känslor och intresse interageras med varandra, inte när de blir 
tvingade att memorera texter och matematiska problem från en bok sittandes i en 
skolbänk. Dewey ansåg därför att skolan bör vara som ett miniatyrsamhälle med 
verkliga miljöer för att stimulera barnens intresse (Sundgren, 2005). Idag kan man se 
en hel del avtryck från Deweys pragmatiska pedagogik i det svenska skolsystemet. 
Begreppet ”learning-by-doing” är myntat av Dewey och visst kan man se i detta 
begrepp i projektarbeten, verksamhetsförlagd utbildning och i förskolan använder vi 
oss till exempel av didaktiska aktiviteter där barnen får göra, uppleva och känna för 
att lära (Sundgren, 2005).  

“Det är den reflekterade erfarenheten som är den viktiga, inte den planlösa eller 
oreflekterade upplevelsen” (Sundgren, 2005, s. 90). I de verkliga upplevelserna med 
djuren kan barn i en naturlig miljö få uppleva och lära sig olika begrepp samt 
problemlösningar.  
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Med begreppet erfarenhet vill Dewey lyfta fram barns intresse samt det egna 
deltagande i lärandet. Erfarenheter sker enligt det pragmatiska perspektivet genom 
ett socialt deltagande med andra (Elm Fristorp, 2012). Det måste alltså finnas ett 
emotionellt band och motivation till det barnet ska lära sig för att den individuella 
kunskapsprocessen kommer igång och blir en del av lusten till att lära (Gärdenfors, 
2010).   

Sammanfattning av Deweys teoretiska begrepp och resonemang 
  
Inom den pragmatiska teori om lärande bör det inte finnas några gränser mellan 
vardagslivet och skolan, de kunskaper barnet anammar ska kunna förankras i både i 
skolämnen och i vardagliga samhällslivet menar Dewey (Lundgren, Säljö & Liberg, 
2017). När någonting är meningsfullt och intressant uppstår ett driv i barnet som vill 
veta mer och lära sig mer. Dewey menade på att barn lär bäst genom att få uppleva 
något i handling, han sa ”you teach a child, not a subject” (Lundgren, Säljö & Liberg, 
2017, s. 290).  

I studien kommer även Deweys lärandeteoretiska idéer om aktiviteter och erfarenhet 
att användas. Dewey menar att barn lär via handling, genom aktiviteter där de får 
testa sig fram och uppleva sin omvärld (Sundgren, 2005). Författaren menar även att 
det är genom barns egna upplevda upplevelser som de kan utvecklas och komma 
vidare i sitt lärande.   

 2.5 Begreppsdefinition 

I undersökningen återkommer ett centralt begrepp som i detta avsnitt kommer att 
förtydligas samt dess innebörd i sammanhanget för att få en bättre förståelse för 
undersökningen.    

2.5.1 Djur 

Med begreppet djur i undersökningen menas alla sorters djur. Däggdjur, fåglar, 
reptiler, amfibier, fiskar och insekter. Även exotiska djur, inhemska djur och 
lantbruksdjur inkluderas. Undersökningen riktas först och främst mot levande djur 
och inte leksaksdjur eller bilder på djur men att de kan användas som redskap för att 
kopplas till de verkliga djuren. I detta avseende ser vi inte människan som ett djur.   

2.6 Förskolans läroplan och arbete med djur  

Då denna studie grundar sig i en förskoleverksamhet vill vi förtydliga vad läroplan för 
förskola skriver i sina verksamhetsmål som kan kopplas till detta unika arbetssätt 
med att integrera djur i verksamheten.  

Det står framskrivet i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att verksamheten ska 
främja alla barns utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. Förskollärares uppdrag i 
förskolan är att främja hänsynen till vår gemensamma miljö. Barn i förskolan ska få 
möjlighet att utveckla empati, öppenhet samt respekt för skillnader i människors 
levnadssätt. Ett av förskolans värdegrund- och läroplanens mål uttrycks på följande 
vis:   
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt 
och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka 
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till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin 
delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid 
och i framtid (Skolverket, 2016. s.7). 

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolan sträva efter att varje barn 
utvecklar intresse och förståelse för hur vi människor, natur och samhälle påverkar 
varandra samt för naturens olika kretslopp. Barn ska även få möjlighet att utveckla 
sitt kunnande om djur, växter och samband i naturen. De ska få möjlighet att 
utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.  

3.  Metod 

De avsnitt som kommer beröras i detta kapitel är: Val av metod, Urval, 
Genomförande, Genomförande av intervju, Genomförande av besök, Tillförlitlighet, 
Analysmetod och Etiska principer. 

3.1 Val av metod 

I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts. Kvalitativ forskning innebär 

att informanten undersöker studieobjektets egenskaper och karaktär med hjälp av att 

ställa olika frågor (Widerberg, 2002). Kvalitativ forskning bygger även mer på ord än 

siffror (Bryman, 2011). I denna studie innebär detta att vi undersöker förskollärarnas 

upplevelse av djurens påverkan på barnen i förskolan samt deras arbetssätt med djur 

för att stödja barns utveckling och lärande.  

Forskarna arbetade gemensamt fram en intervjuguide där intervjufrågorna är 
relaterade till undersökningens syfte om hur förskollärare arbetar med djur i 
förskoleverksamheten och hur förskollärarna anser att detta påverkar barnen. 
Bryman (2011) menar att intervjuguiden ska göra det möjligt för forskaren att få den 
intervjuades uppfattningar samt gör det möjligt för flexibilitet, vilket vi utgick ifrån 
när vi skapade intervjuguiden. 

 
Totalt åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes med förskollärare som 
arbetar i tre förskolor för att få höra deras uppfattningar och åsikter om just detta 
arbetssätt. Semistrukturerade intervjuer innebär att respondenten har stor frihet att 
utforma sitt svar (Bryman, 2011). Denna typ av intervju passade bra in med 
undersökningens syfte som var att ta reda på hur och varför förskollärare använder 
sig av just den här typen av inriktning. Genom att använda semistrukturerade 
intervjuer kunde vi ställa uppföljningsfrågor samt variera ordningsföljden av 
frågorna vid behov (Bryman, 2011).  
 
Det var två forskare som tillsammans utförde intervjuerna med de olika 
respondenterna. Detta för att kunna komplettera varandra med följdfrågor och för att 
se om svaren uppfattades olika. Intervjuerna spelades även in för att senare kunna 
transkriberas. Bryman (2011) menar att de flesta kvalitativa intervjuer spelas in 
eftersom forskarna är både intresserade om vad som sägs och hur det sägs. Det 
upplevdes att genom att få möta respondenterna i en intervju, ansikte mot ansikte, 
skapades en klarare bild över varje respondents engagemang för sitt arbete med djur 
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och barn. Genom inspelningen av intervjun gjordes det möjligt för forskarna att 
senare gå tillbaka och analysera respondentens ord. 

3.2 Urval 

Då inriktningen ”djur i förskola” är så pass unik var målstyrda urval tvungen att göras 
av förskolor samt av de förskollärare som arbetar där. Det vill säga att de personer 
som deltog i undersökningen var relevanta för undersökningens forskningsfrågor 
(Bryman, 2011). Fyra förskolor med inriktningen mot djur och natur kontaktades, tre 
av de fyra tog gärna emot oss för besök och intervju. Den fjärde förskolan 
återkopplade inte alls. En av de tre förskolorna som kontaktades låg geografiskt sett 
för långt bort för oss att göra det möjligt för besök. Därför valdes då att utföra 
intervjun via telefonsamtal. De förskolor som vi i studien kallar Ängen respektive 
Skogen samarbetar med en djurpark och har inga djur i förskolans lokaler utan 
besöker djurparken vid olika tillfällen för att göra utvecklande aktiviteter med 
barnen. Den förskolan som vi kallar Trädgården ligger på en gård med olika 
djurstallar runt omkring förskolans lokal där barnen kontinuerligt får besöka djuren 
och där verksamheten sker i samband med den dagliga skötseln av djuren. 

 3.3 Genomförande 

Ett missivbrev (Bilaga 1) utformades utifrån syftet och frågeställningarna. I detta blev 
respondenterna tillfrågade att delta i undersökningen samt informerade om syftet 
kring arbetet, vad som kommer att ske under besöket och att deras deltagande är 
frivilligt. Skogens förskola, som en telefonintervju utfördes med, fick självklart även 
de ta del av missivbrevet samt en ytterligare beskrivning på att anteckningar av deras 
svar kommer att göras istället för inspelning. Missivbrevet skickades via mejl till 
förskolorna, när deras godkännande blev bekräftat bokades tid för intervju med 
samtliga förskollärare. För undersökningens ändamål valdes att enbart intervjua 
förskollärare då deras uppdrag är att följa läroplan för förskolans mål samt att de har 
även det övergripande pedagogiska ansvaret i verksamheten. 

Innan intervjun påbörjades på Ängens och Trädgårdens förskola fick vi, forskare, 
följa med barngruppen och delta i deras verksamhet under några aktiviteter på 
förmiddagen. Då kunde vi även fråga förskollärarna om deras arbetssätt.  

 3.3.1 Genomförande av intervju 

Intervjuerna utformades så att förskollärarnas arbetssätt kunde synliggöras samt 
vilka metoder de använder sig av för att integrera djur och barn i förskolans 
verksamhet. Det var även intressant för undersökningen att ta reda på varför de tror 
att detta är ett bra tillvägagångssätt och hur barnen påverkas.  

Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive arbetsplats så det var alltså 
vi som intervjuare som tog oss dit respondenterna fanns och detta skedde på 
förskollärarnas schemalagda arbetstid på förskolan. Innan intervjun startade gjordes 
ännu en genomgång om undersökningens syfte samt vilket upplägg som var tänkt ha 
under intervjuns gång för att genom detta skapa en sådan avslappnad känsla som 
möjligt. Återigen bads det om tillåtelse om att få spela in samtalet och syftet med 
inspelningen förklarades. Liksom Bryman (2011) menar är det lättare för forskare att 
få fram ett resultat då de kan gå tillbaka och lyssna på vad respondenten sa och hur 
det sades. Sedan intervjuade en av forskarna respondenten medan den andra förde 
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anteckningar. Detta även under telefonintervjun då en intervjuade medan den andra 
antecknade. På grund av att förskolan Skogen geografiskt ligger långt bort gentemot 
vart vi befinner oss, hann vi ej besöka dem på grund av tidsbrist. En telefonintervju 
valdes då att utföras som intervjumetod. Dock var det endast en förskollärare från 
denna förskola som ville delta i studien. 

Intervjuerna varade i snitt 30–40 minuter vardera. Efter genomförandet av 
intervjuerna delades materialet upp på hälften och vi turades om att transkriberade 
det som spelats in.                 

3.3.2 Genomförande av besök 

Innan intervjun påbörjades på Ängens och Trädgårdens förskola fick vi följa med 
barngruppen och delta i deras verksamhet under några aktiviteter på förmiddagen. 
Då kunde vi även fråga förskollärarna om deras arbetssätt samtidigt som en kortare 
observation genomfördes. Då observationer inte var tänkt att användas som metod i 
undersökningen gjordes inga anteckningar utan vi kunde enbart koppla svaren i 
intervjufrågorna till det som setts och konfirmera att det stämde.  

3.4 Analysmetod 

En tematisk analys gjordes, vilket enligt Bryman (2011) är det vanligaste sättet att 
analysera data i en kvalitativ metod. Vi turades om att transkribera det insamlade 
materialet från de åtta semistrukturerade intervjuerna. Därefter kunde vi 
tillsammans noggrant granska och kategorisera texten utifrån de två forskningsfrågor 
som undersökningen bygger på. Svaren från de olika förskollärarna jämfördes med 
likheter och skillnader. Vi gick igenom svaren från varje respondent genom att 
analysera respondenternas svar från det transkriberade materialet. Tillsammans 
kunde vi då få fram centrala ord och begrepp som ofta återkom från våra 
respondenter. Vi analyserade även likheter eller skillnader mellan våra respondenters 
svar som var av nytta för vår studie. Hjälpmedel som användes var färgpennor och 
lappar så att vi kunde skapa kategorier och mönster ifrån de åtta olika intervjuerna. 
På så vis kunde vi se sammanhang i texterna och där med komma fram till teman i 
undersökningens resultat.  

Det vi ville få fram utifrån intervjuerna var förskollärarnas arbetssätt och om de 
deltagande förskolorna arbetar på liknande sätt. Vi undrar vad deras syfte är med att 
ha djur med i förskolan. Resultatet analyserades med koppling till undersökningens 
syfte, tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv som valts till ämnet.  

3.5 Tillförlitlighet   

Undersökningen har utgått ifrån Brymans (2011) fyra delkriterier för kvalitativ 
forskning för att skapa tillförlitlighet.  

Innebörden av trovärdighet i en kvalitativ forskning är att ge beskrivningar av 
detaljer av en insamlad data som rör den sociala verkligheten (Bryman, 2011). För att 
öka trovärdigheten i studien deltog vi forskare i verksamheten i två av tre förskolor 
som var en del av undersökningen för att förstärka uppfattningen av deras arbetssätt. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes och detta gjorde att vi kunde få en något 
bredare bild av förskollärarnas arbete med djur än vad enbart observationer kan 
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bidra med. Vi arbetade även tillsammans och diskuterade materialet kontinuerligt så 
att missförstånd av respondenternas uttalanden kunde minskas.  

Då dessa förskolor är så pass unika anser vi att överförbarheten är till viss del god. 
Forskningsfrågorna är utformade efter detta unika arbetssätt i förskolan och 
resultatet av dem skulle inte kunna överföras till en annan förskola som inte har 
samma inriktning (Bryman, 2011).  

Pålitligheten innebär enligt Bryman (2011) att vi ska säkerställa det skapade 
materialet och de faser som ingår i forskningsprocessen. För att stärka pålitligheten i 
undersökningen bearbetades det transkriberade materialet och svaren sorterades upp 
utifrån studiens forskningsfrågor för att kunna synliggöra ett resultat. Huvudrubriker 
skapades utifrån forskningsfrågorna. Underrubrikerna utformades efter textens 
innehåll för att dela upp resultatet utifrån intervjuerna och göra det mer förståeligt. 
Nya rubriker skapades under resultatanalysen där resultatet kopplades till tidigare 
forskning samt de valda teoretiska perspektiven för att kunna få en större förståelse 
varför förskolorna arbetar som de gör. Kurskollegor fick även fått ta del av arbetet för 
vidare granskning. De respondenter som deltagit i undersökningen har valts ut 
utifrån syftet med studien samt de frågeställningar som skapats. Stöd av liknande 
undersökningar har gjorts för att få förståelse för uppbyggnaden av studien (Bryman, 
2011). 

Genom att analysera och diskutera intervjusvaren vi fått av respondenterna genom 
ett objektivt förhållningssätt har vi gjort allt vi kan för att stärka och konfirmera 
denna forskning.  

 

3.6 Etiska principer 

I undersökningen har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer följts. 
Berörda respondenterna har meddelats om undersökningens syfte. Information om 
att deras medverkan är frivillig har angivits i ett missivbrev som skickades ut inför 
besök på samtliga förskolor, genom detta har informationskravet fullföljts. 
Respondenterna har själva fått bestämma över sin medverkan enligt samtyckeskravet 
samt har konfirmation att de är myndiga bekräftats annars skulle vårdnadshavare 
godkänna medverkan. Information om tystnadsplikt enligt konfidentialitetskravet 
har redogjorts för respondenterna och att deras privata information såsom namn och 
ort inte ges ut till någon annan än kursens huvudansvariga lärare på Mälardalens 
högskola. Vi kommer även benämna respondenterna vid fiktiva namn i löpande text. 
Till sist delgavs deltagarna i undersökningen att all information som samlats in 
enbart kommer användas i undersökningen enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2017).  
        
Då dessa förskolor är så pass unika blir konfidentialitetskravet svårare att fullfölja 
även fast inga namn eller orter har nämnts. Under en av intervjuerna kom svar som 
kunde avslöja vissa barns identitet, detta togs hänsyn till och bortsågs i resultatet. 
Förskolorna har fått fingerade namn för att inte avslöja deras identitet. 
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4. Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet redogöras för det insamlade materialet utifrån de 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter som alla är utbildade 
förskollärare. Citaten från respondenterna i texten är för att skapa en större förståelse 
av deras egna tankar och erfarenheter. Samtliga respondenter är för närvarande 
verksamma på förskolor som har inriktning mot djur och natur. Kapitlet delas in 
rubriker och underrubriker där vi presenterar förskollärarnas svar baserade på våra 
två forskningsfrågor. Rubrikerna är följande: Hur arbetar förskollärarna med djur 
för att stödja barns utveckling och lärande? Hur beskriver förskollärarna att de 
upplever att djur påverkar barnen i förskolan?  

4.1 Hur arbetar förskollärarna med djur för att stödja barns 
utveckling och lärande? 

4.1.1 Att använda mötet med djur som inspiration för lärande 

På samtliga förskolor kunde vi se att förskollärarna ser till att barnen får interagera 
med djuren på nära håll genom besök hos dem. Förskollärarna kopplar sedan detta 
till undervisning av olika slag såsom att lösa matematiska problem, kommunikation, 
turtagning och samarbete för att nämna några.  

Förskollärarna från Trädgårdens förskola berättar att varje förmiddag får fyra barn 
mellan 3–5 år följa med ner till bondgården för att utföra den skötsel och utfodring 
som krävs hos djuren i stallarna. Elin förklarar:  

Det är viktigt att sätta namn på vad vi gör, vi jobbar ju med matematik och teknik när 
barnen får använda verktygen för att mocka, mäta upp hur många deciliter mat kaninerna 
ska ha och vi räknar in fåren varje morgon. Det finns en tanke bakom allt vi gör och vi utgår 
från målen från läroplanen precis som alla andra förskolor.  

        
Med inspiration från djuren kan förskollärarna planera, utföra och uppfölja 
pedagogiska aktiviteter och teman tillsammans med barnen, förklarar förskollärarna 
på samtliga förskolor. Det finns sätt att integrera djuren i verksamheten utan att 
behöva ha närkontakt, förklarar förskollärarna. På Ängens och Trädgårdens förskola 
nämner förskollärarna att de arbetar tematiskt med till exempel olika djurslag eller 
djurens levnadsmiljö. Genom att ha ett tema kan de gå djupare in på ett ämne och ha 
en varierande undervisning kring detta genom böcker eller sånger. 
 
Förskollärare Johan berättar: 
 

Vi har tema-perioder där man går in på djupet med de olika djurslagen och vi följer upp 
det, vi sjunger, läser böcker, ramsor och jobbar mer med det specifika djuret under en 
temaperiod, just nu lär vi oss mer om kaniner och nästa tema blir om fåret. 

Klara, även hon förskollärare på Ängens förskola, förklarar dock att hon inte tycker de 
har något direkt specifikt arbetssätt på sin avdelning utöver att barnen är på zooskolan. 
På zooskolan lägger dock förskollärarna upp undervisningen i olika teman. Tove på 
zooskolan beskriver arbetet så här: 

Den senaste gången pratade vi om vart djuren finns någonstans, var de lever, vilka 
miljöer olika arter trivs. En annan gång tittade vi på djurens ansiktsuttryck och 
beteenden. Där kan man ju också relatera till hund och katt hemma. Hur man kan se 
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att ett djur är argt, glad, ledsen och rädd. Men huvudsyftet är att barnen ska få se, höra 
och lukta, alla de här sinnena.  

Birgitta från samma förskola berättar dock om hur intressant hon tycker det är att se 
barnen så engagerade, hon berättar vidare: 

Vi har en vägg på avdelningen där det står Zooskolan med stora bokstäver och runt där 
sitter det bilder från de djuren barnen fått bekanta sig med under tiden på zooskolan. 
Bland annat djurens känslobeteende med olika känslor tillsammans med barnens 
teckningar och illustrationer. Det har engagerat barnen massor, de tittar och pratar om 
det mycket. 

På Skogen och Trädgårdens förskolor har förskollärarna byggt fram en hörna med 
bondgårdstema. Där står dockskåp som är omgjorda till ladugårdar, hagar med 
gärdsgårdar byggda av naturmaterial med bondgårdsdjur i plast och bilder på djuren 
som finns på ute på gårdarna som tillhör förskolorna. Förskollärarna på respektive 
förskola förklarar att de levande djuren inte får tillträde in till avdelningarna, utan de 
är kvar i stallarna, detta för att förebygga allergier. De menar på att barnen kan leka 
och reflektera över sina erfarenheter och upplevelser som de fått från stallarna. Det är 
ut efter barnens intresse och fascination för djuren som dessa teman är utformade, 
förklarar förskollärarna.  

Förskolorna vi har besökt har unika inriktningar där de inkluderar djur i förskolans 
verksamhet. Förskollärarna använder djuren för att gynna barnens lust till att lära. Det 
främsta syftet är att barnen förhoppningsvis utvecklas till empatiska, ansvarsfulla och 
klimatsmarta individer. Petra uttrycker att barnen är nyckeln till framtiden och Johan 
förstärker det Petra uttryckte: 

Det är viktigt att de [barnen] förstår från jord till bord. Vi berättar att äggen de 
använder i pannkakan kommer i från hönsen i hönshuset.  Så de inte bara möts av en 
förpackning. Vi kan ge dem mycket förståelse hur det ser ut, hur det kan se ut och hur 
det borde se ut. Det handlar mycket om hållbarhet, långsiktigt. Och hos oss får de det 
på ett väldigt tidigt plan genom att vi förklarar för barnen om kretsloppet och vart vår 
mat kommer ifrån.  

Många barn i dagens samhälle kommer inte i kontakt med djur. Respondenterna 
menar att det finns fler och fler barn som inte ens har kunskapen om vart maten vi 
människor äter kommer ifrån.  

Flera av förskollärarna menar att barnen är nyckeln till vår planets framtid och att 
lärare och annan personal i förskolan har chansen att redan från start väcka barns 
intresse för djur och natur tidigt. Vikten att veta hur kretsloppet fungerar är mycket 
betydande för förståelsen på hur allt hänger ihop med vårt leverne menar Birgitta: 

Detta kan vi sedan koppla vidare till hållbar utveckling och bevarande. Det går också 
att koppla till hur man bör behandla varandra, både medmänniskor, djur och natur 
som är en viktig del i vårt uppdrag som lärare i förskolan.  

4.1.2 Utmaningar i arbetet med djur i förskolan 

Hälften av de åtta förskollärare vi intervjuat ser inga nackdelar alls med att ha djur i 
förskoleverksamheten. Petra nämner dock en utmaning med att arbeta med djur och 
barn.  

Utmaningen är att det är två variabler som man inte kan styra över. Så man måste läsa 
av situationen hela tiden. Vi kanske har planerat att arbeta med ett särskilt djur en dag 
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men då kan det hända att djuret eller flera barn som inte alls vill samarbeta just den 
dagen då måste vi hitta på något annat. Säkerhet är a och o.  

Även Karin från Skogens förskola berättar: 

Utmaningar som jag ser är de risker med smittspridning som finns i kontakten med 
olika djurarter. Vi måste även ta ställning till att var kontakt med djuren kan ske på ett 
säkert och tryggt sätt för både barnen och djuren. Så vissa av djuren har vi valt att inte 
hantera med närkontakt. Däremot kan vi vara delaktiga på andra sätt och ändå lära 
oss om djuren. 

Vi frågar förskollärarna hur de gör med barn med allergier och för tillfället finns det 
inga barn med pälsdjursallergier än på någon utav förskolorna. Elin menar:  

Vi måste erbjuda en förskola åt alla. Vi får inte diskriminera någon på något sätt och vi 
måste ta emot de barn som söker hit. Det kan ju vara svårt. Om det någon som trots 
kraftig allergi söker hit så kan det bli tufft att hitta en fungerande lösning. 

På zooskolan har de närkontakt med djuren på sommaren då de är ute i sina hagar 
för att barn med allergier ska få möjlighet att träffa dem. Läraren menar att de lägger 
upp programmet på det viset så djuren inte är inomhus när den aktiviteten sker för 
att det blir lättare för dem med allergier att kunna delta i en luftigare miljö. På 
samtliga förskolor är de noga med att tvätta händerna efter varje tillfälle med djuren. 
Det finns möjlighet till handtvätt och desinficering i djurstallarna samt att barnen 
måste tvätta händerna när de kommer tillbaka in i förskolan. 

4.2 Hur beskriver förskollärarna att de upplever att djur 
påverkar barnen i förskolan? 

Samtliga åtta förskollärarna som ställde upp med sitt deltagande i studien ser positivt på 
djurs inverkan på barnen i förskolan. Samtliga nämnde även djurens blotta närvaro skapar 
ett lugn hos barnen och deras vilja att lära sig mer om djur och natur är påtaglig i samtliga 
förskoleverksamheter. 
 

4.2.1 Lugn och empati 

Det begrepp som respondenterna spontant tog upp ett flertal gånger är empati. Med 
empati förklarade förskollärarna att de menar förmågan att förstå andras känslor och 
behov som uppstår mellan olika individer, i detta fall mellan barn och djur. 
Johan talar mycket i intervjun om vilken trygghet, engagemang och lugn djur ger 
barnen.  

Barnen blir väldigt lugna, vi jobbar ju i små grupper. Det stärker gruppen, de hjälps åt 
och de lär sig att inte springa och skrika. Och de utvecklar en massa positiva 
egenskaper med stöd av djuren. De får respekt för allt levande och utvecklar empati. 

 

Karin från Skogens förskola berättar att hon upplever att det överlag skapar ett lugn i 
barngruppen när djuren är i närheten. Djuren väcker känslor hos barnen konstaterar 
Tove från Ängens förskola. När vi människor får närkontakt med ett djur genom att 
exempelvis få klappa en kanin eller höra en katt spinna så utsöndras ett hormon i vår 
människokropp som gör att vi känner ett lugn, en tillfredsställande känsla sker inom 
oss berättar förskolläraren, som även har en examen som djurvårdare sedan innan. 
Tove säger också: 



17 
 

   
 

Jag tror det är för att de är i nuet. Djur bedömer inte, planerar inte. De är inte elaka. 
Djuren reagerar på hur du beter dig, det är väldigt ärligt. Klart vi mår bra av hela 
atmosfären kring djuren. Det finns också bevisat. Det har positiva egenskaper för vår 
hälsa. 

Med det tror många av förskollärarna vi intervjuade att barnen söker stöd och närhet 
hos djur, för de känner att hos djuren får en vara sig själv. Johan uttrycker att djur 
och barn hör ihop, barnen föds naturliga och fascinationen till djur blir därför ännu 
starkare än för en vuxen människa. Johan är själv uppvuxen på landet med flera 
bondgårdar runt omkring. Som barn kunde han leka ute i stallarna länge, sitta hos 
fåren och bara lyssna på ljudet av djuren som tuggade på hö, det gav sådan ro hos han 
berättar Johan. Han växte sedan upp med två passioner som nu många år senare gått 
i uppfyllelse, att arbeta som förskollärare med en djur- och naturförskola där barnen 
får integrera med djuren, precis som han gjorde som barn.  
 

Flera av förskollärarna berättar dock att de har fått tala om för barnen att runt djuren 
kan man inte vara högljudd och inte heller springa omkring för då kan djuren bli 
rädda eller arga. När barnen får en förståelse över att djur har känslor precis som oss 
människor skapas en empati hos barnen menar Birgitta under intervjun; 

Man måste ha respekt, läsa av djuret. Det är en bra kunskap att ha, att barnen kan få 
en förståelse för andras känslor. Kan man se att en hund är rädd, ledsen och vill dra 
sig undan, vill vara ensam så måste man även låta kompisar känna så ibland. 

 
Elin menar att: 

 I dagens samhälle ska allt gå fort, vi har inte tid att stanna upp för att reflektera kring 
människor runt omkring oss, vi kör på i vårt ekorrhjul. Med djur däremot kan vi inte 
gå lika fort fram, vi måste stanna upp, observera, reflektera och agera utefter det, 
annars kan både vi människor och/eller djuret bli skadat. 

Om barn från en tidig ålder får samverka och ha närkontakt med djur, lär sig barnen 
att läsa av djurets kroppsspråk och känslor och få en chans att utveckla en empatisk 
förmåga som förhoppningsvis stannar livet ut. Petra menar att empati och 
kroppsspråk är något man kan förhoppningsvis relatera senare till andra människor 
som med djuren. 
 
På Ängens förskola arbetar de mycket med djurens känslor vilket fascinerar och 
engagerar barnen, Petra berättar:  

För att öva på empatin så använde vi lite charader, man fick iscensätta olika känslor. De 
fick titta på bilder av djur och prova på att vara det djuret sedan fick de andra gå fram och 
hälsa på djuret på olika sätt för att de ska få förståelse på hur det känns för djuret, hur 
upplever djuret det?  

Flera respondenter uttrycker att genom att studera djurens beteenden och få lära sig 
hur en bör föra sig kring ett djur kan förskollärare koppla detta till hur en ska behandla 
andra människor. De menar att djuren, precis som vi människor, har känslor samt att 
de känner smärta och välbehag. Djuren väcker någonting i oss människor och 
förskolans uppdrag är att arbeta med värdegrunden där empati och respekt finns 
kategoriserade, vilket också är återkommande begrepp som samtliga av förskollärarna 
använder i intervjuerna.  
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4.2.2 Rädslor  

Vi ställde frågan till alla respondenter om de kan berätta om för- och nackdelar med 
att integrera djur i förskoleverksamheten och de allra flesta svarade att de ser mest 
fördelar med detta då djur lyfter barngruppen och ger så mycket glädje och 
fascination. Dock uppstår det situationer där barn är eller blivit djurrädda. Sju av åtta 
förskollärare vittnar om att det finns barn som är rädda för djur på förskolorna. Tove 
förklarar att hon och hennes kollegor på förskolan vill att barnen ska vara trygga i 
situationer med djur och att de förklarar och visar för barnen på olika sätt att djuren 
inte är farliga. 

Jag förklarar varför den exempelvis låter lite otäckt eller frustar högt eller vad det nu 
kan vara. Jag vill att barnen ska förstå att djuret inte är farligt utan deras läte låter så. 
Är vi vuxna lugna och förklarar så brukar barnen vinna över den där rädslan. 

Johan berättar om en liknande situation:  

Vi vuxna är ju hela tiden närvarande och det är vårt ansvar att se till att både barnen 
och djuren är trygga ihop. Vi pratar med barnen om varför de är rädda, frågar om 
orsak och förklarar sen att djuret kanske bet för att den blev rädd. Vi måste förklara 
att djur inte kan prata och formulera sig som oss människor och visar då på annat sätt 
att den är rädd, då kommer vi ju in igen på det här med kroppsspråk. 

Anna från Trädgårdens förskola menade på att de barn som redan har ett 
djurintresse sen innan blir ännu mer intresserade, de lär sig alla sysslor som har med 
djuren att göra snabbt, medan de barn som inte har någon erfarenhet eller något 
direkt djurintresse hemifrån har varit lite mer tillbakadragna kring djuren. Det finns 
ett barn just nu på Trädgårdens förskola som känner en viss osäkerhet och rädsla för 
att ha närkontakt med djuren. Dock ser Elin att allt efter som utvecklar det barnet ett 
intresse ju mer barnet lär sig och ju mer hen får vara hos djuren. Inget barn tvingas 
någonsin att delta i djurgruppen, men alla har någon gång varit med i stallarna och 
upplevt den riktiga närkontakten. Sedan är det upp till barnet om den vill fortsätta att 
vara nära eller enbart vara med på avstånd. Stina förklarar: 

Vissa barn som är i djurgruppen kanske inte är superintresserade av att få hjälpa till med 
skötseln av djuren men vill komma med ner för att gulla med djuren. Vissa kanske följer 
med ner till gården mest för att komma undan en stund. Det viktiga är att alla känner sig 
tillfreds med att vara på förskolan.  
 

5. Resultatanalys 

Detta kapitel kallar vi resultatanalys och här nedan redogörs hur resultaten av 
empirin kan kopplas till de olika teorierna samt tidigare forskning för att skapa en 
fördjupad kunskap om de olika arbetssätten och situationerna som framskrivs i 
texten.  

5.1 Förskollärarnas arbetssätt 

5.1.1 I möte med djuren  

När barnen på dessa förskolor vi undersökt får hjälpa till ute i stallarna får de bekanta 
sig med olika typer av medierande redskap, fysiska redskap, men även språkliga 
redskap. Allt från att matematiska begrepp måste förklaras och visas så barnen får 
förståelse för exempelvis hur mycket mat varje djur är i behov av, till förklaring av 
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nya begrepp och ord såsom namnen på de verktyg de använder när de utfodrar 
djuren. Enligt Vygotskij bygger lärande på samspel och kommunikation med andra 
människor och i det avseendet lär vi av varandra, imiterar varandra och utbyter 
information och kunskap med varandra och därmed utvecklas vår medvetenhet om 
vår omvärld ständigt (Säljö, 2005). Deweys aktivitetsbegrepp byggde likaså på att 
barnet lär via handling. Via aktiviteter där barnet får pröva, experimentera och 
uppleva genom samverkan med sin omvärld, de ting och individer som finns där 
hittar barnen ny kunskap (Säljö, 2005). Genom att barnen på Trädgården får aktivt 
delta i de dagliga sysslorna med djuren ges därför möjlighet till aktiviteter i ett 
särskilt socialt sammanhang. Utöver att detta möjliggör ett lärande genom handling, 
gällande djuren, använder förskollärarna också dessa tillfällen för att undervisa om 
andra ämnen som matematik. 
 
Det vi tolkar utifrån förskollärarnas svar om varför djur är ett bra komplement i barns 
utveckling och lärande är att de anser att djur är som en extra pedagog, en resurs som 
barnen kan samarbeta med i olika lärandesituationer. Detta kan kopplas till Vygotskijs 
(1995) idéer om mediering och i detta fall att djur fungerar som medierande resurser i 
de undersökta förskoleverksamheterna. 

Respondenterna tar upp att barn är nyckeln till vår framtid och att det handlar om att 
skapa en långsiktig hållbar utveckling genom barnen. Sandell, Öhman och Östman 
(2003) förklarar att hållbar utveckling är något som påverkar alla och att det är 
viktigt att i tidig ålder få kunskap om vad man som enskild person kan göra för att 
vara med och påverka. Det som kan tolkas från resultatet är att förskollärarna vill ge 
barnen en större förståelse och respekt för allt levande samt kunskap om var vår mat 
kommer ifrån genom interaktion med djuren. Som exempel uttrycker en av 
respondenterna att det är viktigt att barn i tidig ålder får lära sig ”från jord till bord”. 
Barnen får bland annat lära sig att äggen de hämtar i hönshuset kan användas till att 
göra pannkakor.  

5.1.2 Tematiskt arbetssätt  

Barnen i två av undersökningens förskolor får erfara de djur som är centrala i det 
aktuella temat genom närkontakt, för att sedan få återuppleva och reflektera vad de 
sett och upplevt genom bilder eller lekar i förskolan. Sundgren (2005) skriver att 
Dewey såg görandet och handlingen som en metaforisk kedja av avsikt - planering - 
handling - reflektion - bedömning av resultat vilket leder till ny insikt. Det han menar 
är att om läraren reflekterat över det tema/aktivitet som ska göras tillsammans med 
barnen, får temat och aktiviteten ett mål och lärandet får en mening. Om temat sedan 
har anknytning till barnens intresse och erfarenheter är det en pedagogisk fördel 
(Sundgren, 2005).  

5.2 Djurens påverkan på barnen  

5.2.1 Empatisk förmåga 

På förskolan Ängen får barnen träna sin empatiförmåga genom teater. De får titta på 
bilder på djur och sedan agera vilka känslor djuret på bilden uttrycker. Detta för att 
skapa en bättre förståelse om de olikheter som finns mellan olika djur och 
människor. Övningar av det här slaget kan främja barnen i deras utvecklingszon 
kring en ganska komplex förmåga; att förstå vad andra arter känner. Det som krävs 
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är att en vuxen finns till hands för vägledning och stöttning om problem uppstår. 
Enligt Vygotskij behöver människor imitera varandra samt ta stöttning av varandra 
för att utvecklas. Sedan betonar Säljö (2010) vikten av att vara sin egen aktör för att 
skapa egen utveckling, vilket förskollärarna erbjuder barnen vid dessa 
teaterövningar. Det verkar dock inte som att arbetssättet med empati och teater 
innebar reflektion och samtal med vuxen på förskolan. Detta behöver ske för att 
barns empatiförmåga ska kunna utvecklas enligt Simeonsdotter Svenssons (2013) 
studie. Detta stämmer även överens om Deweys pedagogiska teori där han menar att 
reflektion är en viktig del för lärandet.  
 
Flera av de förskollärare som deltagit i studien nämnde vikten av att barn ska få ha 
närkontakt med djur från tidig ålder så att den empatiska förmågan utvecklas samt 
att de lär sig att se allas lika värde och få utveckla en respekt för naturens kretslopp. 
Vår tolkning är som Simeonsdotter Svensson (2014) skriver att djurs inverkan på oss 
människor har en effekt som ger oss en positiv livslust. Förskollärarna kopplar 
empati till när barnen kan tolka andras känslor, kroppsspråk och känna medkänsla 
och samtliga förskollärare uttrycker att de flesta barn de har i förskolan känner 
medkänsla och empati för djuren snabbare än med mänskliga kamrater. Barn är 
naturliga till naturen, de undersöker sin omvärld från födseln genom att observera, 
lyssna, smaka och prova sig fram (Helldén m.fl., 2015). I det sociokulturella 
perspektivet anses det att kunskap främst uppstår i verkliga händelser tillsammans 
med andra som har nära anknytning till individens egna erfarenheter med omvärlden 
(Säljö, 2010). Förskollärarna tror också på att när barn får utforska sin omvärld med 
alla sina sinnen sker ett lärande som gör att de växer inombords. 

5.2.2 Utveckling och lärande 

Respondenterna menar att djur har en positiv inverkan på barn i förskolemiljön. 
Närheten av djur främjar det lustfyllda lärandet hos barnen när de får utforska och/ 
eller bli utmanade i uppgifter som har med djuren att göra. Dewey menar på att barn 
är beroende av att få uppleva något både fysiskt och psykiskt för att kunna lära sig om 
något. Vi kan tolka utifrån respondenternas svar att djuren skapar en trygg atmosfär 
för barnen och därmed ger dem goda förutsättningar för att utvecklas. Genom att 
djuren skapar denna möjlighet till lärande kopplar vi det till den proximala 
utvecklingszonen där barnen kan ta nästa steg i sitt lärande.  
Då dessa förskolor har förutsättningarna att ge barn många och rika erfarenheter av 
djur ges de därmed en potentiellt utveckla av sin empatiska förmåga.  
 
Djur är fascinerade, skapar ett engagemang och väcker känslor hos barn menar 
Simeonsdotter Svensson (2014). Just detta verkar förskollärarna i studien använda. 
De nämner genomgående att barnens generella välmående ökar av kontakten med 
djuren och överlag bidrar till en tryggare atmosfär.  

5.2.3 Rädslor och intresse  

Utifrån resultatet kan vi läsa att den vanligaste nackdelen i arbetet med djur och barn 
är att vissa barn är rädda för djuren. Förskollärarna menar dock att inget barn blir 
tvingade till att umgås med djuren utan det är på deras villkor. Förskollärarna är 
också noga med att förklara för barnen vad djuren gör, varför de beter sig som de gör 
eller låter på ett särskilt sätt. Ingen av den tidigare forskning inom detta ämne som vi 
har hittat tar upp barn med rädsla för djur. Genom att förskollärarna förklarar för 
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barnen varför djuren beter sig som de gör kan rädslor övervinnas på grund av att de 
utvecklar en större förståelse och kunskap om djuren. Liksom det Sundgren (2005) 
skriver om Deweys teori att den egenupplevda erfarenhet och handling hjälper barn 
att utvecklas, kan detta kopplas till att barnen kan övervinna sin rädsla för djur 
genom att umgås med dem. Även hur barnen ska bete sig kring djuren för att inte 
skrämma dem och vara noga med hygienen för att förebygga smittspridning kan läras 
genom egen erfarenhet. Det har även visats att vissa barn har mindre intresse för 
arbetet kring och med djuren och även då har de inte blivit tvingade till att delta.  

6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras studien i sin helhet. Detta presenteras under 
följande rubriker som Metoddiskussion, Resultatdiskussion, Pedagogisk relevans, 
Vidare forskning och Slutsats.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att utgå från kvalitativa intervjuer som metod till studien. Att möta 
respondenter i direkta möten, ansikte mot ansikte, i deras arbetsmiljö kändes 
fruktbart för en klarare bild över hur de här förskollärarna arbetar med djur i 
förskoleverksamheten. Metoden att intervjua åtta förskollärare från tre olika 
förskolor gjorde det möjligt att få inblick i deras arbete med djurinriktade profiler, 
vilken är något av en unik inriktning inom förskolan idag. Genom att möta 
respondenterna via en intervju fanns det möjlighet för oss att fördjupa 
respondenternas svar samt ställa uppföljningsfrågor för att få mer utförliga svar 
(Bryman, 2011).  

På grund av att vi endast hade tio veckor till att genomföra denna studie upplevde vi 
en viss tidspress till att hinna söka upp, besöka och följa upp respondenterna. I och 
med att de flesta av de förskolor vi hade velat besöka är belagda på spridda områden i 
landet fick vi välja de som fanns i närområdet. En av de åtta förskollärarna som 
intervjuades bor på en annan plats i landet och tidsbrist gjorde att vi ej hade 
möjlighet att mötas upp för en direkt intervju ansikte mot ansikte. Vi organiserade 
det genom att utföra en telefonintervju med hon, dock hade vi tidspress då hon inte 
hade tid för en längre intervju vilket kan ha påverkat svaren från respondenten mot 
det negativa hållet då vi upplevde intervjun något hektisk. Bryman (2011) skriver att 
det finns risker med att utföra personliga intervjuer över internet, även kallad 
asynkron intervju. Med en asynkron intervju innebär det att respondenterna har 
större makt över att avsluta intervjun i förtid eller att de väljer att inte svara på 
frågorna förens ett senare tillfälle vilket kan innebära onödig stress för den som utför 
intervjun och dåligt utfall på frågorna. Motsatsen till asynkron är synkron som 
innebär att kommunikationen sker via en direkt kontakt (Bryman, 2011).  

Att använda sig av telefonintervju är inte lika vanligt i en kvalitativ forskning som en 
direkt intervju (Bryman, 2011). Denna typ av intervju har en del fördelar då känsliga 
frågor kan vara lättare att ställa eller att svara på samt att kostnaden inte blir lika stor 
då vi inte behövde ta oss till förskolan. De negativa är att vi inte kan se respondentens 
kroppsspråk och att en telefonintervju är även lättare för respondenten att avsluta.  
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Den valda kvalitativa metoden var en bra väg att gå för denna studie. Metoden som 
användes har resulterat i den data som passar studien och respondenterna var just de 
personerna som behövdes för att få svar på frågorna om förskollärarnas arbetssätt 
och metoder till att använda djur i förskoleverksamheter.  

Skillnaden med att utföra en kvalitativ studie med en kvantitativ studie är att genom 
den semistrukturerade intervjun nu fick tillfälle att möta, samtala och lära känna 
respondenterna vilket gjorde att vi fick höra om förskollärarnas uppfattning och 
perspektiv om hur det är att arbeta på en förskola som har inriktning mot djur och 
natur samt på vilket sätt de upplever att barnen påverkas (Bryman, 2011). Vi hade 
även i åtanke att utföra icke-deltagande observationer hur förskollärarna arbetar i 
verksamheten med djur och barn (Bryman, 2011). Men på grund av den strama 
tidsramen valde vi att enbart fokusera på de semistrukturerade intervjuer med 
förskollärarna.  

Om resultatet av studien är en fullständig och pålitlig redogörelse till varför det är bra 
att integrera djur och barn i en förskoleverksamhet är svårt att säga då olika 
kulturella omständigheter gör att barn utvecklas och lär nya färdigheter och 
förmågor. Om studien varit mer omfattande under längre tid, med fler studiebesök, 
observationer och intervjuer hade det kunnat ge ett annat utfall samt större 
trovärdighet kring djurens påverkan på barn (Bryman, 2011).  

6.2 Resultatdiskussion  

I det här avsnittet diskuteras resultatanalysen av studiens syfte om hur förskollärare 
arbetar med djur i förskolan, samt vad de ville få ut av det arbetet. Huvudresultatet 
från studien i relation till tidigare forskning och diskuteras mot studiens syfte som är 
att undersöka hur verksamma förskollärare på förskolor med djurinriktning arbetar 
med djur i verksamheten.  

För att få svar på undersökningens syfte utformades intervjufrågor som gav svar på 
studiens frågeställningar. Utifrån svaren har underrubriker skapats som 
överensstämmer med dessa frågeställningar så ett tydligt resultat kan presenteras.  

6.2.1 Djur i förskolans verksamhet  

Förskolorna som besökts har unika inriktningar där de inkluderar djur i förskolans 
verksamhet. Förskollärarna använder djuren för att gynna barnens lust till att lära. 
Utifrån forskningsfrågan ”Hur arbetar förskollärarna med djur för att stödja barns 
utveckling och lärande?” tolkas resultatet att förskollärarna integrerar djur i 
förskolans verksamhet i aktiviteter som är utformade efter förskolans läroplan. Olika 
ämnen som matematik eller teknik kan undersökas gemensamt i den dagliga skötseln 
av djuren. Simeonsdotter Svensson (2014) nämner i sin studie om hur djur kan 
påverka barns utveckling och lärande, att lärare får det lättare att nå en personlig 
kontakt med barnen genom djuren. Djuren blir en gemensam nämnare och något 
intressant att diskutera om som leder till lärtillfällen. Vår studie visar att majoriteten 
av de barn som går i de förskolor som undersökningen har utförts på har en positiv 
inställning till djur, medan vissa barn visar rädsla för djuren. Barnen blir aldrig 
tvingade till att delta i närkontakt med djuren och i vissa svar från respondenterna 
visar det sig att rädslan växer bort i takt med kunskap och erfarenhet om djuren.  
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Frågan om varför dessa förskolor har valt att inrikta sig med en profil med djur i 
verksamheten är att de vill förmedla om natur, djur och miljövårdsfrågor samt 
hållbar utveckling. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att 
”verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så 
att det bidrar till en bättre miljö̈ både i nutid och i framtid” (s. 7).  

6.2.2 Respekt och empati 

Utifrån forskningsfrågan “Hur beskriver förskollärarna att de upplever att djur 
påverkar barnen i förskolan?” visar resultatanalysen att empati och lugn är de 
främsta förmågorna som utvecklas hos barnen i samspel med djur. I Simeonsdotter 
Svenssons (2013) studie om hur förskolebarn utvecklar empati genom specifika 
material, i detta fall genom djur, visar det sig att barn genom detta arbetssätt skapar 
empati både för människor och djur. Detta på grund av att barnen ha närkontakt med 
djuren och där med får lära sig att se saker och ting ur djurets perspektiv. Studien tar 
upp övningar där barn får titta på bilder på djur och sedan diskutera olika känslor. Vi 
anser att detta arbetssätt är något som kan användas på alla förskolor inte enbart de 
med djurinriktning. Simeonsdotter Svenssons studie (2013) visar att närkontakt med 
djur har en stor påverkan på barns välmående och utveckling men även att bilder på 
djur kan hjälpa att utveckla dessa förmågor.  

Det som kommit fram i den här studien är att förskollärarna talar om den glädje, det 
lugn och de olika förmågor barn utvecklar när de kontinuerligt får närkontakt med 
djur. Håkansson (2009) skriver i sin forskning att djur reducerar stress och förbättrar 
vårt mående. Från resultatet kan det kopplas att djur kan påverka lärprocessen mot 
en positiv riktning hos barn genom den sociala interaktionen som sker individerna 
emellan. Empati och känslor är något som alla våra respondenter talar om när de får 
frågan om hur djur påverkar barn i förskoleverksamheten och även utanför den. 
Förskollärarna kan se att barnen fått en utökad empatisk förmåga även när barnen 
inte är hos djuren. Simeonsdotter Svensson (2013) menar att när barnen skapat ett 
band, en relation till djuren skapas en empati hos barnet som sedan kan relatera och 
koppla att djurens behov till en omtanke till människors behov.  

6.2.3 Utmaningar i arbetet  

Utmaningar i förskollärarnas arbete med djur i förskolemiljö är säkerhet och hygien. 
Förskollärarna tar upp att de vuxna alltid är delaktiga när barnen umgås med djuren 
för att minska risken för olyckor. Samtidigt informerar de barnen om djurens 
beteende och de olika kroppsspråken från de olika djurarterna, detta för att skapa en 
större förståelse hos barnen om de olika individerna. Bone (2013) tar upp vikten att 
vuxna är delaktiga i interaktionen mellan djur och barn då barn är unga och inte har 
kunskapen om djuret, de kan då närma sig djuren på ett felaktigt sätt som kan 
skrämma djuren, som i sin tur kan leda till skador. Bone (2013) menar även att det är 
de vuxnas ansvar att lära barnet rätt sätt hur en bör närmar sig ett djur så att risken 
för olyckor minskar.  

På de samtliga tre förskolor som deltagit i denna studie har de ännu inte haft barn 
med allergier. Detta har dock alla förskollärarna haft i åtanke när de utformat lokaler 
samt vilka aktiviteter de utför. Ingen av förskolorna har djur på avdelningarna utan 
djuren har egna byggnader och stallar som barnen får besöka. Alla förskolor i 
undersökningen är noga med handtvätt för att minska smittspridning. Detta menar 
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Bone (2013) är otroligt viktigt i kontakt med djur. Handtvätt måste finnas tillgänglig i 
kontakt med djur för att undvika parasiter och andra sjukdomar.  

6.3 Pedagogisk relevans 

Resultatet av studien påvisar att förskollärare kan samspela med djur som en 
medierande resurs för att hjälpa barnen framåt i deras utveckling. Utifrån studien 
kan vi se att djur har en lugnande effekt på människor och inte minst en mestadels 
positiv påverkan på barn. Samtliga förskollärare i studien ser flera pedagogiska 
fördelar med att arbeta med djur och barn i verksamheten. I studien framgår det att 
förskollärarna ser att djuren utgör ett lugn hos barnen som resulterar att 
barngruppen känns mer harmonisk och samspelt i den bemärkelsen att barnen har 
utvecklat en större empatisk förmåga gentemot varandra än förskolebarn som aldrig 
eller mycket sällan får komma i kontakt med djur.  

En annan pedagogisk relevans av studien handlar om att förskolläraren behöver vara 
uppmärksam på det som är mindre positivt med att ha djur i förskolan, som till 
exempel säkerhet, rädslor och allergier. Förskollärarnas viktiga roll är att se till att 
barnen får tillfälle att reflektera över sina upplevelser med djuren för att deras 
erfarenheter ska bli meningsfulla och därmed leda till ett personligt lärande och 
utveckling. Genom att barnen tillsammans med en djurkunnig vuxen, får reflektera 
och ventilera om sina eventuella rädslor för djuren kan dessa rädslor växa bort i takt 
med att barnet får mer kunskap om djuret samt mer kunskap om vad känslan av att 
vara rädd innebär.  

Det går att inkludera djur i fler förskoleverksamheter, förskollärare behöver dock 
finna strategier och arbetssätt som gör att alla barn, även de med allergier och rädslor 
för djur kan delta på något vis. Håkansson (2009) har en poäng med att det finns 
anledningar varför sjukvården idag använder djur som en resurs för terapi för 
människor som behöver hjälp med att finna mening i livet. Djur ger oss glädje, 
trygghet och de fascinerar oss människor, unga som gamla. Så varför inte börja med 
nyckeln till framtiden - barnen? 

 6.4 Vidare forskning 

Det finns fördelar för fortsatt forskning om ämnet djur och barn i förskolan då det är 
både ett outforskat och relevant ämne. Forskningen idag om hur förskolor kan ta djur 
som hjälp för att främja barns utveckling och lärande är knapp och utifrån vårt 
perspektiv finns det mer att forska om. Det finns en hel del forskning kring att djur 
påverkar oss människor positivt exempelvis att med hjälp av vårdhundar på 
äldreboenden stärks äldres människors hälsa och livslusten ökar. 

Som det ser ut idag får inte pälsdjur finnas i de flesta förskoleverksamheter då bland 
annat allergier stoppar det. Men om hållbar utveckling, som är en del av 
läroplansmålen, verkligen ska tas på allvar finns det skäl för att försöka finna 
lösningar på detta och arbeta mer aktivt för att integrera djur i förskoleverksamheter. 

Vi delar uppfattning med förskole-respondenterna i studien att barn är nyckeln till 
framtiden och att barns verkliga erfarenheter av djur är avgörande för att utveckla 
relevant kunskap om djur. Därför finns det behov av mer forskning inom ämnet djur 
och barn. Tänkbara inriktningar på sådan forskning skulle kunna vara hur djur på 
nära håll utvecklar respekt och empati som vuxen framför de som inte får det som 
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barn. Samt hjälper djuren oss människor att bli goda medmänniskor med en 
medvetenhet om det som finns omkring oss och bevarande av jordens resurser. 

6.5 Slutsats  

6.5.1 Djur som fjärde pedagog? 

Titeln på studien är en fråga om djur kan anses som en fjärde pedagog i utveckling 
och lärande. Denna studie visar på att låta barn få integrera med andra barn, vuxna 
samt med djur är en möjlig väg att gå för att främja lärprocessen samt att individen 
ska utvecklas till en social varelse i samspel med andra mänskliga samt icke 
mänskliga djur. Detta innebär att det finns goda skäl för att förskolor ska arbeta mer 
med att integrera djur i sina verksamheter.  

Djuret är i vår mening en medierande resurs som kan hjälpa barnen att få lära känna 
sin omvärld genom alla sina sinnen, vilket leder till utveckling och lärande och att 
djuren stöttar barnen i sina utmaningar. På det viset kan man hävda att djuren på 
dessa förskolor fungerar som en fjärde pedagog i form av stötta barnen i vardagen 
och i särskilda lärsituationer (Simeonsdotter Svensson, 2014). 

Att det är så få förskolor i Sverige idag som arbetar med ett djurintegrerat arbetssätt 
är för oss något märkligt. Hur ska barnen få den respekt, empati och intresse för djur 
och miljöfrågor om de inte får komma det nära eller uppleva det med alla sina 
sinnen? Förskollärare har i uppdrag att ge barn möjligheterna och verktygen till att 
förstå sin omvärld och allt som lever här, hur vi ska ta hand om jorden så den ska 
finnas kvar länge. Genom att se djur som en tillgång, en fjärde resurs och vägledare 
för barns utveckling och lärande kan barns omvärld bli mer meningsfull och lustfylld.  
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Bilagor 

Bilaga 1-Missivbrev 

Hej! 
  

Vi är två förskollärarstudenter som nu går sista terminen på Mälardalens Högskola. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i vårt självständiga arbete som är vårt slutgiltiga 
arbete i vår utbildning. 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur förskollärare arbetar i förskolor 
med inriktning mot djur i verksamheten.   
Vår forskning kommer baseras på intervjuer med förskollärare samt observationer av 
barngrupper från olika förskolor som systematiskt arbetar med att inkludera djur i 
verksamheten.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in vid samtycke, detta för att vi senare ska kunna 
transkribera materialet som sedan kommer användas i vår forskning. Det är endast 
vi två som kommer ta del av det inspelade materialet, dock kommer vår handledare 
samt examinator ta del av vårt slutgiltiga resultat av vår studie, därför kommer inga 
namn eller signalement nämnas på respondenter i studien. Intervjun beräknas ta ca 
30–45 minuter. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion kommer att läggas ut på databasen Diva, ni är varmt 
välkomna att ta del av vårt arbete när det är godkänt och klart. Undersökningen 
kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning och därmed kommer ingen 
personal eller barn att nämnas vid namn eller på något annat sätt kunna identifieras. 
Förskolans namn, i vilken kommun eller område förskolan ligger i kommer också att 
förbli konfidentiellt. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan närsomhelst välja 
att inte längre delta trots ett tidigare beslut och ni kan närsomhelst avbryta intervjun.  
  
Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss! 

Kontaktinformation 

Student:                                                                        Handledare: 
Sandra Fogelberg                                                       Victor Kvarnhall 

 
 
Student:  
Louise Forsbäck  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
• Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

• Har du arbetat på andra förskolor tidigare och i så fall hur länge? 

• Har du tidigare erfarenhet med att arbeta med djur och barn? 

• Varför valde du att arbeta på den här förskolan? 

• Vilka känslor/utmaningar dyker upp hos barnen när de får umgås med 

djuren? 

• Vilka för- och nackdelar ser du i arbetet med djur i en förskoleverksamhet?  

• Har ni barn med särskilda behov i er förskola? Om ja, hur arbetar ni med 

djuren i samspel med dessa barn?  

 


