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Studiens sy fte är att, genom observationer, undersöka djurens roll i förskolans verksamhet. Sy ftet är 

således att skildra de pedagogiska lärprocesser som förekommer i förskolor som involverar djur i sin 

dagliga verksamhet, bidra med kunskaper om hur djur kan påverka förskolans verksamhet och hur 

djurhållning kan tillämpas i den traditionella förskolan. Vårt teoretiska ramverk utgår ifrån 

sociokulturellt perspektiv  med inriktning mot Vygotskijs och Leontyevs ”Aktivitetstrianglar” som 

Engeström sedan utformade grafiskt. Ramverket möjliggör användningen av  begrepp som till 

exempel artefakter, mediering, objekt och subjekt vilket skapar en röd tråd genom hela studien. 

Metoden som valts är en kvalitativ fallstudie och genom denna metod kan fördjupning göras av  hur 

två specifika förskolor med djur i verksamheten fungerar. Studiens frågeställningar bygger på ett 

kunskaps intresse och har fungerat som en vägledning genom studien. Frågeställningarna är:  hur är 

djur involverade i lärandeaktiv iteterna på lantbruksförskolan och hur är djur involverade i 

lärandeaktiv iteterna på djurparksförskolan. Observationerna skedde på två olika förskolor och för 

att komplettera data genomfördes också samtal med förskollärarna i verksamheten. 

Observationerna och samtalen analyserades utifrån en tematisk analysmetod som kompletterades 

med en narrativ  analy smetod för att ge ett djupare resultat. Resultatet v isade på att det fanns både 

skillnader och likheter mellan förskolorna som observerades. Baserat på resultatet fördes en 

diskussion kring hur skillnaderna och likheterna på förskolorna med djurinriktning kunde 

appliceras på en traditionell förskola. Slutsatsen v isar att det är möjligt att använda djur i en 

traditionell förskola men att tillämpningen beror på den enskilda förskolans förutsättningar.  
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1. Inledning 

Under förskollärarutbildningen har v i fått många ny a erfarenheter kring förskolan och nya idéer 

inför framtiden. Ett intresse som väcktes var om djur och förskolan kan samarbeta och därför 

blev  vi intresserade av  att skriva kring ämnet djur i förskolan. En fråga som dök upp var om djur 

kan integreras i förskolans verksamhet. Vid en genomgång av  litteraturen insåg v i att i Sverige 

finns det inte mycket forskning kring djur och förskola men det finns mer studier  från andra 

länder. Walsh (2009) nämner att när det i början av  1900-talet skedde någon forskning kring 

djurs sällskap som terapeutiskt redskap var den väldigt underfinansierad. Walsh fortsätter med 

att under de senaste åren har dock forskningen kring djur som terapeutiskt redskap ökat och flera 

program har utvecklats. Med begreppet terapeutiskt redskap menas att det kan vara ett speciellt 

hjälpmedel inom verksamheten, i det här fallet är det djuren som åsy ftas på. Denna studie anser 

v i vara v iktig då djur har, utifrån våra egna erfarenheter, bety tt mycket under vår uppväxt. Därför 

menar v i att djur i förskolan kan påverka barnens vardag. Detta och barnens lärandeaktiviteter i 

samband med djuren är något som v i är intresserade av  och därför är det vad studiens 

frågeställningar grundar sig i. 

Skolverket (2011, s.6) påtalar att “förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ  och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens”. Det här citatet inspirerade studien och bidrog till hur diskussionen uppkom, om hur 

djuren kan påverka förskolans verksamhet och vilka aktiviteter som förskolan kan skapa kring 

djuren. Djurens roll som terapeutiskt redskap ökar i dagens samhälle och det är väldigt vanligt 

idag att det finns djur både hemma och runt omkring oss (Manimalis, 2009). Därför menar v i att 

det behövs mer forskning kring djurens roll i förskolans verksamhet. Det kan påbörjas genom att 

genomföra denna studie kring aktiviteter och påverkan i och med djur och förskola. Det är det 

som studien sy ftar till genom dess frågeställningar. Vi valde därför att besöka två förskolor med 

djurinriktning för att observera hur djur kan integreras i förskolans verksamhet. Utifrån detta har 

det sedan formulerats ett sy fte som är att undersöka v ilken roll djuren kan ha i förskolans 

verksamhet. Slutligen v ill studien bidra till förståelsen för hur djur kan påverka en förskolas 

verksamhet och hur djuren kan tillämpas i förskolans verksamhet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Sy ftet med denna studie är att bidra till förståelsen av  v ilken roll djur kan ha i förskolans 

verksamhet. Att skildra de pedagogiska processer som förekommer i förskolor som involverar 

djur i sin dagliga verksamhet, bidra med kunskaper om hur djur kan påverka förskolans 

verksamhet och hur djurhållning kan tillämpas i den traditionella förskolan. Genom 

observationer av  två förskolor har v i undersökt en lantbruksförskola som har djur involverade i 

den dagliga verksamhet och miljön, och en djurparksförskola som har djur i sin direkta närhet 

men som inte är i förskolans verksamhet.  

Följande frågeställningar har guidat studien: 

 Hur är djur involverade i lärandeaktiviteterna på lantbruksförskolan? 

 Hur är djur involverade i lärandeaktiviteterna på djurparksförskolan? 

2.1 Begreppsförklaring 

Några centrala begrepp som kommer vara väsentliga att förstå i den här uppsatsen är djur, 

traditionell förskola och en förskola med spec iell djurinriktning.  

Med djur avses domesticerade djur. Ordet domesticering enligt Lärn-Nilsson (u.å.-a) är ”den 

förändring som en djurart genomgår när den övergår från v ild form till ett av  människan 

påverkat och mer eller mindre beroende husdjur”. Under domesticerade djur ingår sällskapsdjur. 

Sällskapsdjur beskrivs av  Nationalencyklopedin (u.å.) som ”sådana djur som människan håller 

enbart för sitt nöjes skull” och husdjur ”är djur som människan håller för nytta och nöje” (Lärn-

Nilsson, u.å.-b). Sällskapsdjur och husdjur är också domesticerade eftersom att djuren är 

beroende av  människan.  

En traditionell förskola är en förskola utan djur och utan någon speciell inriktning eller 

inspiration. De förskolor som observerats benämns som ”en förskola med speciell djurinriktning” 

eftersom förskolan har djur på eller i samband med förskolan.   

3. Bakgrund 

Människan har under lång tid haft en nära relation till djur och natur, men den relationen har 

ändrats genom århundraden från att människan ansåg att allt i naturen har en själ  till 

människan. På senare tid har synen på naturen ändrats och människan började istället se på den 

som en produktionsmöjlighet. Likaväl är människan fortfarande lika beroende av  naturen 

(Westin, 2009).  

Under det tidiga 1900-talet ansågs djur inte ha några komplexa tankar och känslor, v ilket bland 

annat beteendepsy kologerna Skinner och Watson uttryckte under olika experiment (Rud Jr. & 

Beck, 2003). Den sy nen bidrog till att många inhumana experiment utfördes på olika djur.  

Forskaren Bustad var den som fick många andra forskare att öppna upp ögonen inför området 
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djur i samband med människors hälsa, v ilket skedde i slutet på 1900-talet (Johansson & 

Andersson, 2005). Genom åren har många forskningsstudier kring området djur som 

terapeutiska redskap fått både lite uppmärksamhet och ofta varit underfinansierat (Walsh, 

2009). Ett exempel på hur djur har används som ett terapeutiskt redskap går att läsa i Beck och 

Katchers (1996) bok om att runt slutet på 1900-talet börjar djur användas för att hjälpa 

känslomässigt skadade människor. Genom att de skulle ta hand om ett djur som var svagare än 

vad de själva var skulle de få en djupare förståelse om sig själva.  

3.1 Tidigare forskning 

Under åren som har gått, har forskningen runt ämnet djur och deras inverkan på människor 

långsamt ökat (Beck & Katcher, 1996). Walsh (2009) berättar att det har framkommit bev is 

genom åren som visar att djur har en positiv  inverkan på människors psy kologiska, fy siologiska 

och sociala egenskaper. Den forskningen har bidragit till att fler terapeutiska program har dykt 

upp, bland annat inom äldrevården. Det har även genomförts olika studier kring djur och barn i 

förskolans verksamhet, men den forskning som utförs har varit begränsad (a.a.). Forskningen 

som finns har mestadels påvisat positiva resultat kring djur i förskolans verksamhet (Rud Jr. & 

Beck, 2003). Gee, Harris och Johnsons (2007) tar bland annat upp att deras studie har påvisat att 

ett djur kan bidra till att sänka stressen och öka barnens fokus. Myers i Carlson (2006) tar upp at t 

en positiv effekt var att eftersom barnen lätt kunde relatera till djuren och sätta sig  in i deras 

situation kunde barn lättare lära sig empati. Det har även framkommit att djuren skulle kunna 

bidra till en stund av  avslappning då barnen kan släppa alla krav  som  omger dem (Johansson & 

Andersson, 2005). Gee, Belsher, Grabski, DeJesus och Riley  (2012) instämmer, men de funderar 

över varför djur inte har använts som ett terapeutiskt redskap inom förskolans verksamhet 

tidigare.  

3.2  Hälsoeffekter  

Studier kring djurs påverkan på människans hälsa har påvisat att program inom bland annat 

äldrevården, som involverar djur, har haft positiva effekter på indiv idernas hälsa (Johansson & 

Andersson, 2005; Walsh, 2009). Johansson, Andersson och Walsh anser därför att det finns  en 

positiv  framtidstro till hur djuren kommer påverka samhället i framtiden. 

Johansson och Andersson (2005) och Serpell (2003) förklarar att djuren kan medverka till 

människans upplevda fy siska hälsa, förbättrade immunförsvar och förbättra de kardiovaskulära 

mekanismer, hjärt- och kärlsystemet i kroppen. Djur kan påverka den psy kiska hälsan genom att 

de kan medverka till att stressnivån hos en indiv id sänks eftersom djur inte sätter några krav  på 

indiv iden utan enbart verkar finnas där för att lyssna (Walsh, 2009). Djuren kan också bidra till 

en kognitiv  förbättring, underlätta sociala relationer och minska ner på känslorna av  att vara 

ensam och isolerad från samhället (Johansson & Andersson, 2005). En anledning till att djuren 

kan bidra med en positiv  inverkan på människans hälsa, kan bero på ett hormon som kallas 

Oxy tocin (Uvnäs-Moberg & Petersson, 2004; Werner Hallgren, 2014). Hormonet kan frigöras vid 
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beröring av ett djur eller av  en annan människa och bidrar med både direkta och indirekta 

hälsoeffekter. Till exempel bidrar hormonet till att människan känner sig lugn och avslappnad, 

det hjälper också till v id skapandet av  känslomässiga band till en annan människa och det kan 

bidra till att blodtrycket sänks (a.a.). 

Men det har v isat sig att det finns en del mindre positiva hälsoeffekter med djur, eftersom det i 

v isa fall har förekommit en sjukdomsökning i hushåll som äger ett djur (Paul & Serpell, 1996). 

Slutsatsen blev  att det berodde på att familjerna inte var vana v id djurens bakterieflora och därför 

var mer mottagliga för olika sjukdomar (a.a.). En annan anledning som Paul och Serpell tar upp 

är att ett nytt djur i hushållet kan bidra till negativ  stress genom att andra problem måste lösas, 

det kan medverka till att bland annat immunförsvaret sänks på individerna i hushållet. Men detta 

håller inte Gee, Crist och Carr (2010) och Walsh (2009) med om utan de anser istället att djuren 

kan som tidigare nämnts bidra till att minska stressen. De påstår att eftersom livet i allmänhet 

har bliv it mer stressigt kan ett djur bidra till en avslappnad stund (a.a.). 

3.3  Djur och lärande 

Det band som finns mellan människan och djur skulle inte bara kunna bidra till  att minska 

stressnivån hos människan utan skulle  också medverka till att öka motivationen hos barn och 

vuxna (Gee, Crist & Carr, 2010). Motivationen är en v iktig del när det kommer till att få barnen 

att v ilja lära sig och ett djur skulle kunna medverka till att stimulera barnens lärande då djuren 

kan vara en naturlig motivation (Dirfield & Persson, 2007 ; Rud Jr. & Beck, 2003). Till exempel 

skriver Walsh (2009) om att oavsett om det är fiktiva eller levande djur, fångar djuren barnens 

intresse och lär dem saker om liv  och död (Walsh, 2009). En annan anledning till att djuren kan 

bidra till barns motivation kan vara på grund av djurens beroende av  människan för en optimal 

överlevnad. Djuren kan därför erbjuda barnen tillfällen där de kan lära, praktisera och bli 

motiverade till att ta hand om en annan levande varelse (Melson, 2003).  

Djur skulle även kunna gy nna barnets koncentrationsförmåga, men det finns delade åsikter om 

det stämmer eller inte. En del forskare anser att en djurrelaterad pedagogik kan bidra till att öka 

barnets koncentration, medan andra forskare anser att barnets koncentration minskar i närhete n 

av  ett djur (Melson, 2003). Gee, Crist och Carr (2010) och Gee, Belcher, Grabski, DeJesus och 

Riley  (2012) anser att djur kan medverka som ett stimuli som får barnen att fokusera på sin 

uppgift. De påpekar att djur kan bidra till att barn genomför sina uppgifter snabbare och mer 

noggrant. Därför anses antagandena om att djur kan medverka till att göra barn mindre 

fokuserade som falska och att djur istället kan bidra till att öka barnens motivation och fokus 

(a.a.). 

Djur skulle kunna hjälpa personalen i förskolans verksamhet genom att de kan skapa ett konkret 

arbetssätt som ger barnen en verklighetsanknytning och ett tillfälle att använda alla sina sinnen. 

Dessutom kan djur bidra till att de barn som får kontakt med ett djur ökar sin  sociala och 

emotionella förmåga genom att barnet utvecklar starka känslor för ett djur som senare kan bidra 
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till att barnet lär sig känna empati, kärlek och medkänsla för både djur och sina medmänniskor 

(Nilsson & Sauer, 20011; Walsh, 2009). Enligt Carlson (2006) och Tidman och Jansson (2011) 

kan djuren även bidra till att barnen skulle kunna lära sig att sitta still och ämnen som språk, 

matematik, motorik och rytmik. När barn interagerar med djur kan ett tillfälle skapas där barnen 

kan lära sig att kommunicera med hela kroppen, v ilket gör att de lättare kan förstå andra 

människor (Tissen, Hergovich & Spiel, 2007). Djuren skulle även kunna ha en betydelsefull roll 

när det kommer till barns lärande, men då är det viktigt att som lärare kunna planera in när och 

hur djuren ska delta i verksamheten för att det ska gynna lärandet. Vuxna kan ofta komma att se 

på barns utforskande med djur som en ansträngande uppgift som innebär att de måste samla in 

kunskap, men för barnet kan det handla om att utforska sin omgivning på ett lekfullt och lustfy llt 

sätt. Därför borde inte förskollärare vara rädda för att ha annorlunda aktiviteter som  kan bidra 

till barnens fortsatta utforskande om livets mysterium (Conezio & French, 2002). En annan 

v iktigt sak att reflektera över är v ilka djur som är relevanta för verksamheten och sy ftet med den 

planerade aktiv iteten (Dirfeldt & Persson, 2007). Det lustfy llda lärandet är v iktigt för det 

livslånga lärandet och om ett lärande ska anses som lustfy llt eller inte avgöras av  

omständigheterna. Det kommer i sin tur att påverka hur barnen kommer att utvecklas och se på 

lärande i framtiden (Kullberg, 2004).  

3.4 Djur i förskolan 

Djur kan som tidigare nämnt vara ett användbart inslag i förskolan och skolan, men även om det 

finns många positiva effekter av  att ha djur i verksamheten måste de hinder som finns övervägas 

innan djuren inkluderas i verksamheten (Zasloff, Hart & DeArmond, 1999). Djur kan vara ett 

konkret redskap för barnen och kan hjälpa dem att skapa meningsfulla sammanhang, därmed 

kan barnen utveckla en kunskap och förståelse. Men det är viktigt att lärarna har kunskap och 

förmågan att kunna anpassa verksamheten efter barnen och djuren (Björklund & Elm, 2003).  

Eftersom att en del barn kan vara respektlösa mot djur och därmed skada dem oavsiktligt, 

behöver personalen alltid ha både barnens och djurens säkerhet i åtanke (Nilsson & Sauer, 2011). 

Om djur ska inkluderas i verksamheten är det v iktigt att barnen redan från inskolningen får lära 

sig att djuren ska behandlas med respekt och hur de ska tolka djurens olika signaler (Nilsson och 

Sauer, 2011). Genom att barnen lär sig hur de ska hantera djuren lär de sig också respekt för 

andra levande varelser. Det är även v iktigt att lärarna har kunskap om hur djuren ska skötas, 

hanteras och att de är medvetna om de risker som tillkommer när barnen umgås i närheten av 

djur (a.a.). Eftersom djur är levande spontana varelser kan det uppstå situationer där ett barn kan 

bli skadat om ett djur av  någon anledning blir aggressivt (Wibäck, 2009). Därav  är det v iktigt att 

personalen har ett öppet sinne och är beredda på oförutsedda händelser, annars finns det risk för 

att de signaler som påvisar att ett djur kommer bli aggressiv t missas och en olycka sker. Det finns 

också risker för att ett barn kan bli skadat på ett känslomässigt plan, genom att djuret drar sig 

undan och inte v ill umgås, barnen kan då få dålig självkänsla. Wibäck (2009) framhåller därför 

att det är v iktigt att de djur som ska inkluderas i verksamheten har en lämplig mentalitet.   
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Ett annat problem som kan uppstå i en verksamhet med djur är de organisatoriska problemen 

med till exempel allergier (Dirfieldt & Persson, 2007; Tidman & Jansson, 2011). Enligt 

Allergiguiden (2016) har idag cirka 15 -18% av  skolbarnen i Sverige allergi mot pälsdjur. Många 

förskollärare använder allergier som en orsak till att inte ha djur i verksamheten tillsammans 

med anledningen att förskolan kan vara nystartad och därför hade de inte tid för djur (Westin, 

2009). Allergier behöver inte alltid vara något problem eftersom det finns många djur so m inte 

skapar samma allergiska effekter som många andra djur gör (a.a.). Tidman och Jans son (2011) 

instämmer och tilläger att de aktiv iteter som genomförs med ett djur kan utföras både utomhus 

och inomhus. En annan anledning som uppgavs för att inte ha djur i verksamheten var att det var 

svårt att få ihop tiden och de resurser som krävdes (Westin, 2009). Zasloff, Hart och De Armond 

(1999) berättar att 68 procent av  lärarna i deras studie ansåg att den största nackdelen med djur i 

verksamheten var det extra arbete som tillkom på helgdagar och semestrar. En allmän 

föreställning i samhället verkar bestå av att djur i verksamheten tar upp mycket tid och därför 

anses det vara ett av  de största hindren för att införskaffa djur (Westin, 2009). Tissen, Hergiv ich 

och Spiel (2007) instämmer men argumenterar istället för att organisationen kring djuren i 

förskolan ställer höga krav på verksamheten och personalen. Till exempel måste personalen 

antingen hitta en djurtränare som kan hjälpa dem att tillämpa djur i verksamhe ten, vilket oftast 

kostar pengar, eller så måste en av förskollärarna själv träna sitt djur v ilket tar tid och kräver 

kunskap. Tissen, Hergiv ich och Spiel föreslår därför en lösning som innebär att verksamheten 

införskaffar ett mindre krävande djur som en kanin eller ett marsvin eller att förskolan gör ett 

besök på en djurpark (a.a.). Att ta med barnen till en djurpark är något som både Krause (1980) 

och Zasloff, Hart och DeArmond (1999) tar upp som en lösning när förskolan inte kan inkludera 

ett djur i verksamheten.  Andra fördelar som finns med att besöka en djurpark är till exempel att 

barnen får se och interagera med djur som de annars kanske aldrig skulle få se. Det kan bidra till 

att stärka barnens själv förtroende och självkänsla (a.a.). Även Folke -Fichtelius (1995) föreslår ett 

besök till en djurpark, men tar också upp en annan lösning i form av  att prata med Lantbrukarnas 

riksförbund [LRF] för att planera in tillfällen förskolan kan besöka en bondgård, eftersom barn 

mår bra av  att vara i kontakt med djur på en regelbunden basis. 

4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det teoretiska ramverket i denna studie kommer vara ett sociokulturellt perspektiv. Det har sitt 

ursprung från bland annat Lev  Vy gotskijs arbete, ry sk psykolog, om utveckling, lärande och språk 

(Säljö, 2012). Enligt Vy gotskij interageras människan “i det sammanhang eller den kontext hon 

växer upp i” (Claesson, 2007, s.31). Detta perspektiv  utvecklades som en kritik mot den tidiga 

behaviorismens försök att förklara lärande (Säljö, 2013). Det sociokulturella perspektivet enligt 

Kozulin, Gindis, Ageyev  och Miller (2003) beskriver att det sociala formar situationer i och med 

barnets utveckling och lärande och framhåller v ikten av  rollen som vuxna människor har i 

barnets omgivning för att definiera interaktionen mellan barnet och miljön runt omkring. Den 
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proximala utvecklingszonen är något som det sociokulturella perspektivet läger v ikt v id. Det 

innebär att individen kan utny ttja sin egen förståelse och erfarenheter samtidigt som en annan 

mer kompetent person kan utmana indiv iden i aktiviteten på en lagom nivå (Säljö, 2005). 

Vygotskij påbörjade arbetet kring en ”Aktiv itetstriangel” men utformade aldrig en grafisk modell, 

det genomfördes senare av  en forskare och pedagog v id namn Yrjö Engeström (Alnervik, 2013). 

Triangeln utvecklades senare av  Aleksei N. Leontyev  till att även innefatta kommunikation 

mellan människor v ilket förtydligade skillnaden mellan indiv iduella handlingar och kollektiv  

verksamhet (Leontyev, 1977). Men han påpekade också att de kollektiva handlingar som sker 

påverkar den interna mentala processen. Med det menas att olika handlingar påverkar varandra 

som en kedja genom indiv iders interaktioner i dagliga aktiv iteter (a.a.). Som tidigare nämnts 

utformades detta grafiskt av  Engeström (1987). Engeström förtydligade att varje triangel i figur 

1B kan ses som en individuell aktiv itet (a.a.). 

 

 

Figur 1A. Aktivitetstriangeln är utformad av Engeström utifrån Vygotskij teorier (Säljö, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1B. Aktivitetstriangeln utformade Engeström utifrån Lentyevs utvecklade teorier ifrån Vygotskij 

(Engeström, 1987). 
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4.2 Artefakt och Mediering 

En central utgångspunkt [...] är att människans förmågor - hennes fy siska, intellektuella 

och sociala - inte benämns av  hennes biologiska förutsättningar, utan hon kan utveckla 

och använda redskap (Säljö, 2015, s.91) 

Artefakter är de redskap och verktyg som v i använder i vår vardag (Säljö, 2014). Människan 

använder sig av  två olika slags redskap, enligt Vy gotskij, v ilka är språkliga oc h materiella (Säljö, 

2012). Dessa redskap skapar inte bara en reaktion utan fungerar även som ett hjälpmedel för att 

tolka omvärlden för att sedan kunna ta ställning till den och välja ett sätt att handla utifrån det 

ställningstagandet (Säljö, 2013). Det kan vara bland annat instrument för vägning, som till 

exempel en våg, eller olika former av  kommunikations teknologi, som till exempel en telefon. 

(Säljö, 2014). Inom perspektivet är det “grundläggande att fy siska, liksom 

intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter” 

(Säljö, 2014, s.81). Författaren menar att mediering innebär att tankar och föreställningar, som 

människan har om världen, växer fram från kulturen och dess intellektuella och fy siska redskap. 

Säljö påpekar att genom begreppet mediering står människan inte i direkt kontakt med 

omvärlden utan använder något redskap eller verkty g. Enligt Kozulin (2003) finns det två olika 

sorters mediering, mänsklig och symbolisk. Om människan fokuserar på mänsklig mediering 

frågar den sig ofta hur den vuxne ska involvera sig för att förbättra barnets lärande inom den 

proximala utvecklingszonen. Vidare v id den symboliska medieringen frågar sig människan 

istället vilka förändringar i barnets lärande som kan förändras genom en introduktion av  

sy mboliska medierings redskap. Detta kan vara att räkna på fingrarna, symboler, sky ltar och 

skrift (a.a.). Dessa olika sorters sy nsätt på mediering som människan har påverkar människans 

kultur. Det v iktigaste medierande verktyget som människan har enligt Säljö (2014) är språket.  

Vygotskij refererad i Bodrova och Leong (2003) menar att en människa måste ha förmågan att 

kunna kommunicera antingen verbalt eller v ia tecken, som till exempel skrift eller teckenspråk, 

för att kunna utvecklas. Dock påpekar Kozulin (2003), för att människan ska nå en utveckling av  

den högre förståelsen beror det på hur närvaron i miljön runt barnet interagerar med olika 

medierande artefakter. Det v ill säga människan är beroende av  olika artefakter för sin utv eckling. 

I studien tolkas det sociokulturella perspektivet som att människan lär i det sociala, i kulturen 

och miljön som finns runt omkring. Det kan tolkas som att människan befinner sig i ett ständigt 

lärande. Djuren i verksamheten kan liknas vid en artefakt och genom dessa artefakter medierar 

(tolkar) verksamheten, personalen och barnen med djuren. ”Aktivitetstriangel” ger oss möjlighet 

till att se sambandet i aktiviteterna mellan djuren som artefakter och barnen som subjekt, hur 

regler, arbetsgemenskap och arbetsdelning kan påverka barnet som subjekt. Varje del av  

”Aktiv itetstriangel” är sammankopplade i en kedja som påverkar varandra, varje del är unik men 

alla bidra till det stora hela i verksamheten.  
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5. Metod 

Vi har valt att göra fallstudier. En fallstudie bygger på “två slags empiriska belägg [...] nämligen 

direkt observation av  de skeenden som studeras och intervjuer med de personer som varit med 

under händelseförloppet” (Yin, 2007 , s.25). Interv juerna, eller samtalen som de kallas i studien 

dem, skedde i samband med observationerna som utfördes. Samtalen var informella och enbart 

fältanteckningar fördes under dem.  

Yin (2007) tar upp två olika designer av fallstudier, enfallstudie och flerfallstudie. Ofta väljer en 

forskare att göra en enfallsstudie om det är ett unikt eller ett extremt fall (a.a.). Dessutom skriver 

Yin att forskaren kan välja att göra en enfallsstudie om forskaren skall göra ett enstaka 

experiment. Denna sortens studie kräver också att forskaren gör en noggrann genomgång då det 

annars kan ge en felaktig bild av  fallet (a.a.). Stake (2000) jämför detta med “intrinsic case study” 

där forskaren v ill förstå ett fall bättre. En flerfallsstudie  är vanligare att göra men det kräver mer 

resurser (Y in, 2007). Yin skriver att flera fall gör att forskaren kan stärka de resultat som 

forskaren får fram och fallen väljs ofta också ut noggrant för att få fram någorlunda liknande 

resultat genom alla. Y in anser att en flerfallsstudie gör att forskarens resultat väger ty ngre och 

kan generaliseras mer. Stake (2000) jämför med “collective case study” v ilket är när flera fall 

studeras, de kan vara liknande eller olika fall. Stake tar även upp ytterligare en typ av  fall, som är 

“instrumental case study”. Författaren framhåller att denna typ v isar ett fall  som tar upp en 

inblick i ett problem eller för att påv isa en generalisering. De förskolor som observerats är två 

förskolor med djur inriktning men de skiljer sig från en “traditionell” förskola och kan därför 

både ingå i enfallsstudie och flerfallsstudie.  

Bry man (2011) skriver att forskare som talar gott om fallstudiedesign också ofta väljer kvalitativa 

metoder, “som deltagande observation och ostrukturerade interv juer, eftersom dessa uppfattas 

fungera bra då man v ill göra en intensiv  och detaljerad granskning av  ett fall” (a.a., s.74). Bry man 

(2011, s.388) tar upp att “oplanerade redogörelser kan fås på två sätt: genom intervju [...] eller 

genom spontana frågor under ett samtal”. Dock påpekar författaren att gränsen mellan dessa två 

är väldigt vag. För att få med all data, utifrån frågeställningarna, som inte kom naturligt under 

observationerna användes kompletterande samtal, de kan liknas vid en ostrukturerad interv ju 

(Bry man, 2011).  

5.1 Observation 

Planen var att under observationerna vara passiva observatörer. Eftersom vi inte använde 

kameror utan var med i verksamheten fy siskt fanns det en medvetenhet om att vi kanske skulle 

behöva gå in i rollen som deltagande observatör. Bryman (2011) anser att ibland måste en 

observatör engagera sig i en situation även om forskaren har tagit en passiv roll, exempelvis v id 

en farlig situation. Bryman (2011) anser att ibland måste en observatör engagera sig i en situation 

även om forskaren har tagit en passiv  roll, exempelv is vid en farlig situation. Ytterligare anser 

författaren att om forskaren inte gör det kan medlemmarna av  en social miljö tro att forskaren 
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inte är engagerad eller trovärdig. Väl på plats blev  det mer uppenbart hur svårt det var att behålla 

en passiv  observatörsroll och v i gick mer in i en deltagande  observatörsroll. 

Yin (2007) skriver även om nackdelar och fördelar med att göra en deltagande observation. 

Fördelarna som författaren tar upp är att v issa situationer skulle vara oåtkomliga för en person 

som bara genomför interv juer. Dessutom har observatören en möjlighet att få “en ‘insider-blick’ 

på den verklighet som studeras i stället för att enbart få en y ttre och objektiv  bild” (Y in, 2007 , s. 

123). Vidare tar Y in upp fyra stycken nackdelar med deltagande observation. Den första 

nackdelen är att forskaren kan riskera att gå in för att försvara en handling eller en person och 

blir då ingen extern observatör. Den andra nackdelen är att sympati kan uppstå för den grupp där 

forskaren gör en deltagande observation även om sympatin inte fanns tidigare. Tredje nackdelen 

är om rollen som den deltagande observatören har tagit på sig tar för mycket tid och forskaren 

inte hinner anteckna eller ställa väl formulerade frågor kring skeendet, kan det påverka den data 

som samlas in. Den sista punkten innebär att det kan vara svårt att vara på rätt plats v id rätt 

tidpunkt för att få med väsentlig data, speciellt om det är en organisation som finns på flera 

platser (a.a.). Vi anser att dessa nackdelar har tagits i beaktande innan de utförda 

observationerna. 

Vi valde att göra vår observation i verksamheten på förskolan och försöka att inte påverka den 

dagliga verksamheten genom att försöka vara passiva observatörer.  Detta visade sig dock vara lite 

problematiskt då det inte alltid fanns förskollärare närvarande.  Observationerna skedde under 

två dagar, en på varje förskola, från förmiddagen till sen eftermiddag. Innan observationerna 

skrevs fördjupningsfrågor ihop (Bilaga 3). Vi valde att försöka att inte påverka förskolans 

vardagliga aktiviteter, eftersom v i ville se den opåverkade vardagen i verksamheten. Detta gjordes 

genom att inte be förskollärarna att hitta på speciella aktiv iteter utifrån djuren i verksamheten 

den dagen observationen genomfördes. Fältanteckningar fördes under alla observationer och 

samtal och det kommer att förty dligas längre ner. Under observationerna valde v i att följa 

förskollärarna och samtalade med dem samtidigt om vardagen i förskolan. 

5.2 Etik  

Innan observationerna lästes de etiska aspekter utifrån Bry man (2011) och Vetenskapsrådet 

(2011). Innan forskaren söker tillträde till offentliga eller slutna miljöer påpekar Bry man (2011) 

att det är bra att bland annat vara medveten om kläder och uppträdande. Därför frågade v i om 

klädseln på förskolan vid planeringen av  observationerna. Eftersom att en speciell klädsel kan 

krävas runt djuren. 

De etiska principer som Bryman (2011) tar upp är att det finns ett informationskrav  mot berörda 

personer för att deltagarna ska veta att deltagandet är friv illigt och att de kan dra sig ur när som. 

Om någon på platsen, som ska observeras, är minderårig krävs vårdnadshavarens godkännande. 

Dessutom tar författaren upp att alla som ingår i observationen eller samtalet har konfidentialitet 

och alla de uppgifter som samlas in kommer användas endast till forskningsändamålet. 
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Vetenskapsrådet (2011) tar upp personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och arkiv lagen (SFS 

1990:782). De lagarna var v i medvetna om under insamlingen och arkivering av  data. Data följer 

personuppgiftslagen genom att det inte skrevs ut några fullständiga namn på personer eller 

förskolor under anteckningar och transkriberingar.  

Vi ringde till förskolechefen på de berörda förskolorna för att ta reda på om förskolan var  

intresserad av  att delta i studien. Sedan hölls en kontinuerlig kommunikation genom mail till 

förskolecheferna för att personalen på förskolorna skulle kunna ställa frågor och vi skulle kunna 

veta när det passade för verksamheten att genomföra ett observationsbesök. Det skickades ut 

dokument (Bilaga 1  & 2) för underskrift till förskollärare och vårdnadshavare eftersom det finns 

minderåriga på en förskola. Genom att skriva på dokumentet ger deltagarna sitt medgivande till 

att delta i studien. I denna text står det att individen som är med i observationen kan när denne 

v ill avbryta observationen eller samtalet och att alla deltagare är anonyma. Forskaren ska enligt 

Vetenskapsrådet (2011, s.18) utföra en “kvalitativt god forskning med ett viktigt sy fte och 

samtidigt skydda de indiv ider som deltar i forskningen”. Det skickades även ut  underlag till 

förskolan om studien (Bilaga 3) innan observationen till den förskola som efterfrågade det. Det 

fanns en medvetenhet om att detta kan ha påverkat resultatet. Sy ftet med forskningen 

förklarades för förskolechefer och förskollärare innan observationen. Vi berättade även för 

barnen på förskolan v ilka vi var och vad v i skulle göra när v i kom då alla barnen hade samling och 

indiv iduellt när barnen frågade.  

När v i kom till förskolorna samlades de påskriva samtyckesblanketterna in (Bilaga 1  & 2). På 

grund av  oförutsedda omständigheter kunde inte samtyckesblanketterna skickas ut tidigare än 

vad de gjorde v ilket var två dagar innan observationen skulle ske.  Det gjorde att en del 

samtyckesblanketter (Bilaga 1) från vårdnadshavarna inte kom in tills observationen skedde. 

Därför kunde förseningen av  dessa dokument ha påverkat studien men eftersom att inga 

indiv iduella samtal genomfördes anser v i att det inte gjorde det. Däremot skrev  alla förskollärare 

som deltog i studien på samtyckesblanketten (Bilaga 2).   

5.3 Urval 

I studien användes ett målstyrt urval eller målinriktat urval (Bryman, 2011). Därför fanns det 

inga slumpmässiga deltagare i studien utan de är strategiskt utvalda för att data ska bli relevant 

till frågeställningarna. Kriterierna ska vara medvetet utvalda för att v ara relevanta för studien 

(Bry man, 2011). Dessa kriterier var att deltagarna skulle vara utbildade förskollärare och att 

förskolan involverar djur i verksamheten. Vi valde att bara använda utbildade förskollärare v id de 

kompletterande samtalen eftersom v i vill att de skulle ha erfarenheterna från 

förskollärarutbildningen. Genom efterforskning hittades två förskolor som stämde in på studiens 

kriterier. Enligt Bry man (2011) är det v iktigt att även om forskaren har fått kontakt med gruppen 

som den ska observera, v ilket är förskolan, behöver forskaren fortfarande ha kontakt med 

konkreta personer inom gruppen, v ilket är förskollärarna. Därför var det v iktigt att genom 

förskolechefen få kontakt med förskollärarna på förskolorna. Vidare fortsätter Bry man (2011) att  
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indiv iderna som ska vara med i observationen kan ge felaktig information och det är därför 

v iktigt att ha en kontinuerlig kontakt med dem. Vi valde därför att ha en fortgående mailkontakt 

med både förskollärarna och förskolecheferna, för att alla skulle kunna komma med 

kompletterande information.  

Den första förskolan är en Lantbruksförskola. Där arbetar två utbildade förskollärare och det går 

33 barn på förskolan. Förskolan har funnits sedan år 1990. Den drevs från början av  ett 

föräldrakooperativ  men drivs nu av  en ekonomisk förening som består av  en styrelse av föräldrar 

till barnen som går på förskolan. Föräldrarna som by ggde upp förskolan bestämde v ilka djur som 

skulle finnas på förskolan. Det blev  lantgårds djur, till exempel får, på grund av att det var de djur 

som föräldrarna hade hemma på sina bondgårdar. Denna förskola kommer genom studien att 

benämnas som Lantbruksförskolan. 

Den andra förskolan ligger i samband med en djurpark. Där arbetar fy ra utbildade förskollärare 

och det går 24 barn på förskolan. Djurparken styrs av  en ideell stiftelse och eftersom förskolan är 

en avdelning under djurparken har förskolan sin egen ekonomi. Förskolan startade  2011  för att 

den ideella styrelse som styr djurparken v ille att arbetet på djurparken och underv isningen  på 

och inom djurparken skulle finnas genom hela utbildningssy stemet. Detta eftersom att det innan 

fanns ett samarbete mellan djurparken och utbildningsnivåer, från grundskola till forskning på 

universitetsnivå. Förskolan har tillgång genom djurparkens djurvårdare till alla djur som finns på 

djurparken, alltifrån lantbruks djur till v ilda djur som till exempel gepard. Denna förskola 

kommer genom studien att benämnas som Djurparksförskolan. 

På grund av  att tidsplanen till uppsatsen inte gav  utrymme till fler observationstillfällen blev  det 

bara en observation på varje förskola. Barnen på förskolorna var olika vana v id att utomstående 

personer dök upp i den dagliga verksamheten. Barnen på djurparksförskolan var mer vana vid att 

forskare eller andra personer kom till förskolan och observerade och ställde frågor. Däremot på 

Lantbruksförskolan var barnen mer frågande om vår närvaro.  Vi anser att det påverkade vår roll 

som observatörer eftersom det var lättare att behålla en passiv  roll under observationen på 

djurparksförskolan. 

5.4 Analys 

Under observationerna skrevs det fältanteckningar och eftersom vi var två författare kunde vi 

under transkriberingen komplettera varandras rådata. Rådata som samlades in skrevs som 

preliminära fältanteckningar (Bry man, 2011) för att sedan efter observationen och samtalen 

skrivas ner till fullständiga anteckningar (Bry man, 2011). Stake (2000) tar upp att många 

forskare vill ta upp hela fallet men det är inte möjligt. Stake (2000, s.441) skriver, “the whole 

story  exceeds anyone´s knowing, anyone´s telling”.  Det blir alltså för stort. 

I bearbetningen av  materialet användes en tematisk analysmetod. En tematisk analysmetod 

innebär, enligt Bry man (2011), att centrala teman och subteman skapas av  insamlad data. Vi läste 

igenom rådata noga (transkribering av  samtal och observationer) och därigenom hittade s olika 
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teman som användes för att få svar på studiens frågeställningar. De teman fram kom var lokalitet, 

hälsa och säkerhet, djur inomhus och utomhus i verksamheten, planerade aktiviteter, 

dokumentation, hållbarhet och kretslopp, och värdegrundsarbete. Utifrån dessa teman skapades 

sedan två berättelser baserade på observationerna från de två förskolorna. Dessa två berättelser 

analyserades utifrån en narrativ  analy smetod. Bry man (2011, s.530) menar att narrativ  

analysmetod “är ett tillvägagångssätt v id framtagning och analys av  data som är sensitiv t för den 

upplevelse av  tidsmässiga sekvenser som människor finner i rollen som berättare av [...] det som 

händer och sker omkring dem”. Denna analy smetod gjorde det möjligt för oss att y tterligare svara 

på studiens frågeställningar. I analysen fokuserade vi på att få fram liknelser och skillnader i 

v ilken roll djuren har i verksamheten mellan de olika förskolorna.  Under analy sen valdes v i att 

benämna förskolorna enligt urvalet för att ge en tydligare bild av  de olika förutsättningarna på 

förskolorna. Däremot valdes det att under slutsatsen inte benämna förskolorna enligt urvalet 

eftersom att det inte ansågs var relevant v id funderingar av  att överföra aktiv iteterna från en 

förskola med djurinriktning till en traditionell förskola. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Det kan vara svårt att få fram stark reliabilitet och validitet kring denna studie då det är en 

kvalitativ  studie. Eftersom en kvalitativ  studie handlar om att gestalta något för att ge det en ny  

mening (Larsson, 1994). Det finns många olika tolkningar av  det som sker därför finns det inga 

fasta referenspunkter som andra kan utgå ifrån för att kunna återskapa studien (Merriam, 1994). 

På grund av  detta kommer en upprepning av  en kvalitativ  studie inte att ge samma resultat om 

den återskapas och reliabiliteten blir därför svår att fastställa. Denna studie kan anses vara valid 

då den följt de tre steg som Merriam tar upp. Första steget är att den data som framkom i studien 

inte står för sig själv  utan har stöd i den litteratur som finns med i bakgrunden. Utifrån steg två 

har v i försökt att inte förändra den situation som observerats genom att bland annat försöka inta 

en passiv  observatörsroll (a.a.). Vi är däremot medvetna om att det inte är helt genomförbart då 

en situation och kontext alltid ändras när ny a indiv ider tillkommer. Det tredje steget enligt 

Merriam (1994) är att det som skrivs i fältanteckningarna, transkriberingarna och resultatet är en 

abstrakt beskrivning av  en verkligenhet som inte är verkligheten i sig. Vi har haft detta i åtanke 

under studien och anser att det är något som andra, som skulle v ilja försöka replikera studien, 

borde fundera över. En annan metod som har använts för att försöka säkerställa studiens 

reliabilitet och validitet är att använda en triangulering, det vill säga v i har använt oss av många 

olika källor för att kunna bekräfta de resultat som framkommit (a.a.).   

I och med att vi inte använde oss av ljudupptagning har  v i inte alltid kunnat använda oss av  

direkta citeringar från förskollärarna som hade kunnat stärka studiens validitet. En del av  

materialet är dock direkt citerat då v i han med att skriva vad förskolläraren sade. 
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5.5.1 Sökhistorik 

Denna del finns med för att påv isa reliabilitet och validitet på arbetet (Vetenskapsrådet, 2011; 

Bry man, 2011). Vi vill v isa på hur många vetenskapliga artiklar eller doktorsavhandlingar som 

finns på sökmotorerna ERIC, Swepub och DiVA  för att v isa på reabilitet av  valet av  

bakgrundsmaterial. Det var ett medvetet valt att inkludera c -uppsatser eftersom att det inte finns 

mycket forskning inom det valda området. En anledning kan vara att forskningen inom det valda 

området länge har varit väldigt underfinansierad. 

5.5.1.1 ERIC 

Sökord: (DE "Animals")  AND  (DE "Preschool Children")  

Kry ssa i “Academic Journals”. 

Resultat: 46 stycken. 

Många av  dessa vetenskapliga texter handlar om biologi och om läsning av  böcker med djur och 

om djur. 

5.5.1.2 Swepub 

Sökord: djur* AND förskol* 

Resultat: 9 stycken. Varav  4 stycken är doktorsavhandlingar. 

Dessa doktorsavhandlingar är inte av  intresse för denna studie. Men några av  de andra 

sökträffarna är av  intresse då de handlar om djur och förskolebarn som interagerar.  

5.5.1.3 DiVA 

Sökord: djur* AND förskol* 

Resultat: 4 stycken varav  ingen av  dem är doktorsavhandlingar. 

Alla dessa handlar om miljön som är på förskolan inom olika inriktningar.  

 

6. Resultat 

I den här delen kommer en analys av  Lantbruksförskolan och Djurparksförskolan a tt göras. 

Förskolorna kommer att ställas mot varandra för att analy sera skillnaderna och likheterna för att  

analysera skillnader och likheter för att sy nliggöra djurens roll i lärandeaktiv iteterna utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv . Det har använts en tematisk analysmetod och en narrativ  analy smetod 

för att besvara studiens frågeställningar. Frågeställningarna är, hur är djur involverade i 

lärandeaktiv iteterna på Lantbruksförskolan och hur är djur involverade i lärandeaktiv iteterna på 

Djurparksförskolan. 

6.1 Lokalitet 

En stor skillnad mellan de två förskolorna är att Djurparksförskolan låg i en offentlig miljö och 

verksamheten behövde hela tiden anpassa sig efter hur besökarantalet ändras på djurparken. 
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Lantbruksförskolan är däremot inte ansluten till en offentlig miljö  och behövde därför inte göra 

denna anpassning.  

På grund av  att Djurparksförskolan låg i en offentlig miljö måste verksamheten ibland flytta till 

en annan lokal inom djurparkens område, eftersom verksamheten delade en del lokaler med 

djurparkens besökare. Det här är något som Lantbruksförskolan aldrig behövde överväga 

eftersom den inte låg i en offentlig miljö. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv  är det sociala 

v iktigt för barnets utveckling och lärande. Samtidigt är interaktionen mellan miljön  (objekt) och 

barnet (subjekt) v iktig att ha i åtanke hos en förskollärare. Eftersom att det enligt 

”Aktiv itetstriangeln” sker en kedjeinteraktion mellan objektet och subjektet som sedan kan 

påverkas av  en annan del i ”Aktiv itetstriangeln” som till exempel arbetsfördelningen. Det kan 

därför tolkas som att det är viktigt att ha ett medvetet förhållningssätt om miljön runt barnet då 

denna del av  kedjan kan påverka barnets utveckling. Exempelv is kan arbetsfördelningen påverka 

hur lärandeaktiv iteterna kan ske runt djuren. 

6.2 Hälsa och säkerhet 

Förskolorna hade olika syn på hälsorisker och säkerhet. Lantbruksförskolan talade mer om vad 

de behövde tänka på utifrån smittoriskerna som fanns i samband med djuren. Till exempel under 

sommarmånaderna behövde barnen by ta kläder när  de fly ttade mellan utemiljön och innemiljön. 

Under de andra månaderna av  året hade barnen överdragskläder för att djurens bakterier inte 

skulle komma in. Djurparksförskolan resonerade inte lika mycket om hälsoriskerna. Det de sade 

var att om något djur i djurparken var sjukt skulle barnen inte vara där på grund av  smittorisken. 

Dessutom var alla som tagit i ett djur tvungna att ta desinfektionsmedel på händerna. Innan de 

sen fick gå in i förskolans lokaler var de tvungna att tvätta händerna med tvål och vatten. Genom 

det sociokulturella perspektivet interagerar förskollärarna och barnen (subjekt) med olika 

artefakter i denna situation för att kunna följa de regler (om hälsan och smittorisker) som gäller i 

verksamheten. Denna interaktion kan sedan kopplas samman med de andra delarna av  

”Aktiv itetstriangeln” genom att situationen kan påverkas både av  arbetsfördelningen som finns 

och arbetsgemenskapen. Vilket i sin tur skulle kunna påverka verksamhetens lärandeaktiviteter. 

Skillnaden mellan förskolorna kan bero på att det finns djur i och utanför verksamheten, därför 

blir kontakten med djuren olika. Däremot talade Djurparksförskolan mer om säkerhetsriskerna 

som kunde uppstå kring djuren. Det kunde till exempel handla om att en tiger rymmer från sin 

inhägnad. För detta hade verksamheten utformat kris övningar som de övade med barnen med 

jämna mellanrum. Lantbruksförskolan nämnde inte säkerhetsrisker alls utan pratade  mer om 

hälsoriskerna, vilka togs upp tidigare. Det kan tolkas som att det beror på vilka förhållanden som 

finns runt verksamheterna. Djurparksförskolan hade mer icke domesticerade djur, alltså v ilda 

djur, som tiger och gepard. Lantbruksförskolan hade bara domesticerade djur, som får och höns. 

Det gör att djurparksförskolan behövde tänka mer på förhållandena mellan djuren och barnen, 

dessutom på hur dessa möten skulle gått till. Genom ”Aktiv itetstriangeln” är det även här 

reglerna som påverkar både objektet (miljön) och subjektet och hur dess kan interagera med 
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varandra. Men det kan dessutom tolkas som att objektet påverkar de regler som finns inom 

verksamheten, vilket är genom den kedja som Engeström (1987) beskriver. 

Båda förskolorna tog upp att allergier mot djur är något som de inte såg som ett problem. 

Förskollärarna på Lantbruksförskolan sade att ”är man allergisk söker man inte till en 

djurförsko la”. De vårdnadshavare som sökte  till Djurparksförskolan sökte aktivt till förskolan och 

var därmed medvetna om förhållandena i förskolans verksamhet. Utifrån det teoretiska ramverk 

kan det tolkas som att objektet och den kulturella kontexten har stor inverkan på subjektets 

beteende. Dessa kan därför komma att påverka subjektets interaktion med de olika medierande 

redskapen som finns till hands, v ilket sedan kan komma att påverka de lärande aktiv iteterna so m 

kan uppstå i förskolan. 

6.3 Djur inomhus och utomhus i verksamheten 

Förskolorna skilde sig åt genom att Lantbruksförskolan hade  ett djur inomhus, en salamander, 

men den var inte involverad i verksamheten förutom v id rengöring av  terrariet. 

Djurparksförskolan hade inga djur inomhus och under samtalen med förskollärarna diskuterade 

de kring att ha djur inomhus och att det inte är något som de hade tänkt på eftersom 

verksamheten var relativ t nystartad. Men denna förskola har haft enklare tillfälliga djur som 

grody ngel och förpuppade fjärilar. Båda förskolorna nämnde att djur inomhus skulle kunna vara 

en tillgång, till exempel säger en av  förskollärarna att det skulle kunna ”vara bra för vissa barn att 

till exempel ha en katt att kela med”.  Att ha djur inomhus i verksamheten skulle kunna vara ett 

komplement till att ha djur utomhus. Djuren (artefakter) kan genom förskollärarnas (subjekt) 

språkliga tillämpning påverka lärandeaktiv iteterna. Genom att deras arbetsgemenskap kan 

komma att påverka hur aktiv iteterna tolkas (medieras). Människan som subjekt påverkas, utifrån 

”Aktiv itetstriangeln”, av hur objektet interagerar med olika artefakter vilket sedan påverkar 

resterande delar av  triangeln. Till exempel skulle djur inomhus kunna vara mer lätt tillgängliga i 

de rutiner som finns i verksamheten, rutiner som till exempel samlingar, måltider och vila. 

Ett problem som Djurparksförskolan tog upp angående att ha djur inomhus i förskolans lokaler  

var hur dessa skulle skötas under helgdagar och semestrar eftersom att förskollärarna då själva 

måste ta hand om dem. Lantbruksförskolan hade inte detta problem eftersom vårdnadshavarna 

till barnen på förskolan sköte om djuren under dessa dagar. Genom arbetsfördelningen, som 

Lantbruksförskolan använde sig av, påverkades alla delar i ”Aktiv itetstriangeln”. Eftersom att 

utan denna arbetsfördelning, som även sträcker sig till vårdnadshavarna, skulle inte artefakterna 

kunna finnas i miljön på förskolan. 

6.4 Planerade lärandeaktiviteter 

Djurparksförskolan hade oftast planerade lärandeaktiviteter på förmiddagarna beroende på hur 

många barn som var schemalagda den dagen. Förskolan planerade att minst en gång i veckan 

utföra häst vård eller interagera med djurvårdarna som fanns i djurparken. Lantbruksförskolan 

däremot använde sig mer av spontana än planerade lärandeaktiviteter. Planeringsskillnaden 
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mellan förskolorna skulle kunna bero på att när Djurparksförskolans verksamhet hade 

lärandeaktiv iteter med djuren krävdes det ofta planering med djurvårdarna. På båda förskolorna 

skede spontana lärandeaktiv iteter men på Lantbruksförskolan hände det mer naturligt eftersom 

att djuren befann sig i verksamhetens miljö. Genom det sociokulturella perspektivet skulle 

artefakterna kunna medieras av  förskolorna på olika sätt. Men oavsett om förskolorna använder 

sig av  spontana eller planerade lärandeaktiv iteter så tillämpade båda den mänskliga medieringen. 

Eftersom båda förskolorna anpassar sina lärandeaktiv iteter efter barnens indiv iduella proximala 

utvecklingszoner. 

6.5 Dokumentation 

På Djurparksförskolan var dokumentationen något som förskollärarna v isade stolthet över 

genom att v isa upp deras senaste projekt, som var om manvargarna. Det fanns även mycket 

andra olika sorters estetiska dokumentationer kring aktiviteterna med djuren. Estetiska 

dokumentationer kunde bland annat vara teckningar, collage och andra konstruktioner. Även 

Lantbruksförskolan hade en del estetiska dokumentationer uppsatta på väggarna. En av  

dokumentationerna fanns handlade om ett projekt om djurens spillning. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet påverkas subjektet av  objektet som medieras i den kulturella kontext 

som råder i förskolan vilket sy nliggörs genom redskapet dokumentation.  Det är därför v iktigt att 

använda sig av  redskapet dokumentation i förskolans verksamhet v ilket båda förskolorna gör. 

Fortsättningsv is var det arbetet kring dokumentationerna som var v iktig för att djuren ska bli en 

del av  verksamheten. Det kan ske genom en symbolisk mediering eftersom att 

dokumentationerna kan användas som ett symboliskt redskap. En av  förskollärarna på 

Lantbruksförskolan påpekade att djuren ska bli en naturlig del av  vardagen i verksamheten. 

6.6 Hållbarhet och kretslopp 

Ett kretslopp och olika livscy kler kan lätt påv isas genom olika aktiv iteter med djur. På 

Lantbruksförskolan genomfördes detta till exempel genom att barnen var med och matade 

kaninerna, med förskolans matrester. Djurparksförskolan hade inte samma förutsättningar för 

spontana aktiv iteter utan behövde planera sådana aktiv iteter med djurskötarna på djurparken. 

Livscy keln tydliggjordes på Lantbruksförskolan genom till exempel uppfödningen av  kaninungar. 

Även Djurparksförskolan påvisade lärandeaktiv iteter kring livscy kler då de talade om hur de hade 

varit med v id fårens lamning. Utifrån ”Aktivitetstriangeln” använde förskolorna djuren som 

artefakter för att kunna mediera kretsloppet och livscy kler.  I en sådan här aktivitet påverkas hela 

kedjan av  ”Aktivitetstriangeln” vilket innebär att alla delar spelar en viktig roll.  

6.7 Värdegrundsarbete 

Vid samtal med båda förskolorna nämnde de att de ansåg att djur är en tillgång till verksamheten 

och att det sociala mötet mellan djuren och barnen är v iktigast. Djuren som artefakter kan hjälpa 

barnen att med hjälp av  mediering skapa ny a kunskaper genom lärandeaktiv iteter. Bland annat 
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menade förskollärarna att djuren kunde bidra till att skapa ett meningsfullt sammanhang för att 

förskollärarna skulle kunna påvisa värdegrunden. Till exempel för att påvisa värdegrunden fick 

barnen besöka djurparkens veterinär där barnen kunde lära sig medkänsla och empati för andra 

levande varelser. Ett exempel på det sociala mötet mellan djuren och barnen visades när barnen 

var med kaninerna. Barnen v isade då tydligt att det var något de tyckte om genom sitt verbala och 

kroppsliga språk. En förskollärare på Djurparksförskolan tog upp att med djuren kommer empati 

automatiskt och att om förskollärarna var engagerade i djuren var barnen det också. Denna kedja 

som förskolläraren tog upp startade via förskolläraren som subjekt som använde sig av  mediering 

av  artefakten djur för att förmedla kunskap till barnen som subjekt. En annan förskollärare 

framhöll att ”barngruppen styr verksamheten, det ska vara en flexibel och trygg verksamhet”. 

Förskolläraren förmedlade här kunskap om att barnen som subjekt kunde påverka kedjan i 

”Aktiv itetstriangeln” v ilket i sin tur kunde  påverka förskolan. 

7. Resultatsammanfattning 

Genom resultat framkom det att förskolorna som observerades hade fler skillnader inom sin 

speciella djurinriktning än likheter. Det hittades sex stycken betydelsefulla skillnader och två 

stycken likheter. Skillnaderna var: 

 Om förskolan låg i en offentlig miljö eller inte. 

 Vilket hälso- och säkerhetstänk förskolan hade utifrån den speciella djurinriktning som 

finns på förskolan. 

 Hur förskolan tänkte om att ha djur inomhus i verksamheten. 

 Om fokus i verksamheten ligger mer på de planerade eller spontana aktiv iteterna. 

 Hur djuren sy ntes i de dokumentationer som fanns på väggarna inomhus. 

 Resonemanget av  förskolorna kring fokus på kretslopp och livscy kler. 

Likheterna var: 

 Förskolornas synsätt på pälsdjursallergi. 

 Hur förskolorna påvisar att det sociala mötet och värdegrunden är v iktigt i samarbetet 

med djuren i verksamheten. 

Utifrån dessa skillnader och likheter gick det sedan att se hur förskolorna använde olika 

lärandeaktiv iteter i samband med djuren, som till exempel att påvisa livscy keln genom att besöka 

veterinären och i arbetet med de sociala mötena och värdegrunden. Det skapade funderingar över 

hur dessa aktiv iteter skulle kunna överföras till en traditionell förskola. Vi anser att några av  

dessa skillnader och likheter påverkar förskolornas verksamhet på olika sätt  genom att 

förskolorna har olika sy nsätt på hur djur ska interageras i verksamheten. På grund av  detta 

kretsade resonemanget kring om det skulle kunna påverka en traditionell förskola på samma sätt. 

Därför kommer diskussionen att handla om: 

 Hur lärandeaktiv iteterna som v isas i skillnaderna och likheterna utifrån en förskola med 

djurinriktning skulle kunna överföras till en traditionell förskola och 
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 Hur skillnaderna och likheterna utifrån en förskola med djurinriktning skulle kunna 

påverka en traditionell förskola. 

7.1 Hur lärandeaktiviteterna som visas i skillnaderna och likheterna 

utifrån en förskola med djurinriktning skulle kunna överföras till en 

traditionell förskola 

7.1.1 Hållbarhet och kretslopp 

Resultatet v isar att förskolorna arbetade olika med påvisandet av  kretsloppet och livscy kler. 

Anledningen skulle kunna vara att förutsättningarna ser olika ut eftersom verksamhetens roll v id 

skötseln av djuren är olika. Lantbruksförskolan hade djuren i verksamheten och därför fick de en 

mer naturlig roll i vardagen, medan Djurparksförskolan behövde besöka sina djur v ilket innebär 

att de var mer beroende av  planerade aktiviteter.  

Även om förutsättningarna skiljde sig mellan de båda förskolorna när det kom till att v isa barnen 

olika livscy kler utförde de det ändå på ungefär samma sätt, genom bland annat uppfödning av  

olika djur, till exempel kaniner och får. Nilsson och Sauer (2011) tar upp att en livscy ke l lättast 

påv isas genom liv  och död. Att ha djur i verksamheten kan bidra till en återko mmande situation 

där detta kan påvisas genom att djuren föds och dör. Författarna påpekar därför att det är v iktigt 

att förskollärarna och djurvårdarna betraktar dessa händelser som något naturligt i vardagen för 

att inte förstora upp händelsen. Detta är ett bra påstående men det är också v iktigt att ta upp alla 

frågor som barnen har och där med utgå från barnens v isade intresse. Eftersom djur kan 

användas som medierande artefakter för barnen och bidra till att fördjupa deras förståelse.  Säljö 

(2014) skriver att mediering innebär att tankar och föreställningar, som människan har om 

världen, växer fram från kulturen och dess intellektuella och fy siska redskap. 

Conezio och French (2002) menar att vuxna oftast ser på utforskandet som en ansträngande 

uppgift där kunskap ska samlas in, medan det för barnen handlar om att utforska allt som omger 

dem på ett undersökande och lustfyllt sätt. Författarna anser också att många försko llärare tvekar 

för att ta in aktiv iteter som kan bidra till barnens utforskande kring livets olika mysterium , till 

exempel liv  och död. I studien fram kom det att aktiv iteter som handlar om livscy keln kan utföras 

även i en traditionell förskola lika väl so m en förskola som har valt att ha djur i verksamheten. 

Detta eftersom personalen i den traditionella förskolan kan ta med sig barnen ut för att påvisa till 

exempel en mask eller ett träds livscy kel. Däremot skulle ett påvisande av en livscy kel komma 

mer naturligt när djuren finns i verksamheten, trots att det också i sådana situationer finns v isa 

nackdelar. Björnehammar (2005, s.4) tar bland annat upp att “det innebär naturligtv is en stor 

sorg att tv ingas avliva [...] sin bästa vän”. 

Ett redskap för att påvisa de olika livscyklerna skulle kunna vara dokumentation. Resultatet visar 

att båda förskolorna använde sig av  olika sorters estetiska dokumentationer som till exempel den 
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om manvargen, men att det skiljde sig när det kom till hur dokumentationen v isades upp. Det 

kan vara v iktigt att använda sig av redskapet dokumentation i förskolans verksamhet och genom 

observationerna synliggörs detta. Att dokumentera kan vara v iktigt för att förskolorna ska kunna 

sy nliggöra verksamheten för både barn och vårdnadshavare . Utifrån resultatet kan 

dokumentationerna kring djuren bli avgörande för att djuren ska bli en del av  verksamheten.   

Vid påvisandet av kretsloppen skiljer sig som tidigare nämnts förutsättningarna åt. Här går det 

att upptäcka att skillnaden även kan bero på att förskollärarna ser djurens roll i verksamheten på 

olika sätt. Det var något som framkom under observationerna genom att förskollärarna på de 

olika förskolorna beskrev  kretsloppet på olika sätt. I läroplanen för förskolan står det att : 

Förskolan ska lägga stor v ikt v id miljö och naturvårdsfrågor. [...] Förskolan ska medverka 

till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår 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, 2011, s.7)  

På Lantbruksförskolan genomförde de detta genom att ta med sig sina frukt- och matrester till 

djuren. Djurparksförskolan hade löst det genom att barnen fick följa med djurvårdarna och mata 

djurparkens olika djur.  

7.1.2 Värdegrundsarbete 

Resultatet v isar bland annat att det sociala mötet mellan djuren och barnen bidrar till att skapa 

ett meningsfullt sammanhang för att förskollärarna ska kunna påvisa värdegrunden. Walsh 

(2009) beskriver hur djur har en positiv  påverkan på det psy kologiska, fy siologiska och sociala 

beteendet eftersom att barn ofta kan relatera till djurens beteende. Detta kan vara en orsak till att 

det kan vara bra att använda flera olika sorters djur i verksamheten (a.a.). Vi är alla olika och 

barn skulle kunna vara sig själva i samband med ett djur som de känner tillhörighet till påtalar 

Johansson & Andersson (2005). I en traditionell förskola skulle det innebära  att värdegrunden, 

som påvisas genom det sociala mötet med djuren i en förskola med djurinriktning, måste komma 

in på ett annat sätt än med djur. Det skulle till exempel kunna vara utpekande eller outtalade 

regler som finns i en traditionell förskola. Krause (1980) menar att om en förskola inte har djur i 

verksamheten är en lösning att hälsa på i en djurpark eller en lantgård. Författaren skriver att det 

även kan bli ett bra komplement till en förskola med djur att få se andra sorters djur. Detta var 

inget som förskollärarna tog upp under observationerna, men det skulle kunna vara ett 

komplement till verksamheten. Nilsson och Sauer (2011) påpekar dock hur viktigt det är att 

barnen tidigt vet hur djuren ska behandlas, bland annat att tolka djurets signaler och att 

behandla djuret med respekt. Dock har det i resultatet v isat sig att förskollärarna inte talar om 

respekt. Walsh (2009)  påpekar dock att genom att behandla djuren med respekt förs detta 

beteende över till medmänniskor. Under observationerna framkom det att förskolorna v isade på 

respekt till djuren genom att de varsamt hanterade de djur som de fick vara med som till exempel 

kaninerna.  
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Empati var något som förskollärarna tog upp att det kommer automatiskt med djuren i förskolan. 

Att ha en förståelse för andra människor och att kunna respektera dem är viktigt. Dock påpekar 

Paul (2000) att om empatin blir för stor för djuret kan empatin för medmänniskor bli mindre och 

djuret sätts i första rum för barnet. Paul beskriver att empati mot en annan människa eller mot  

ett annat djur är av  samma karaktär även i olika miljöer . Förskolläraren i studien som tidigare 

argumenterade om empati är i linje med Pauls påstående. Carlson (2006) framhäver att djuren 

kan lära barnen empati och respekt men anser att det är v iktigt att  en vuxen hjälper dem att 

förstå hur barnet ska bete sig. Författaren fortsätter att ”genom djurens tydlighet så kunde de 

förstå sitt eget beteende och få en insikt om vad som var positiv t och vad som var negativ 

beteende” (Carlson, 2006, s.23). Även fast djuret inte kan använda ett verbalt språk visar djuren 

ofta med kroppsspråk vad som är okej. Förskollärarna påvisade detta genom aktiv iteter med 

djuren, det framkom till exempel hos kaninerna när förskollärarna var tydliga med v ilket 

beteende som de ville framhäva hos barnen. Tidman och Jansson (2011) instämmer i det och 

skriver att djur i verksamheten främjar barnens empatiska och emotionella förmåga men även 

barnets kroppsuppfattning. Förskolorna arbetade med respekt och empati när djuren var med i 

aktiv iteten och värdegrunden blev  då en naturlig del i det sociala mötet mellan barnen och 

djuren. Det sociala mötet mellan djur och barn kan ge positiva erfarenheter för framtida 

interaktioner med människor för barnet (Werner Hallgren, 2014).  

Som tidigare nämnts menar Werner Hallgren (2014) att det är hormonet oxytocin som påverkar 

kroppen v id beröring, som till exempel av  djur. Förskollärarna påvisade det genom de sociala 

möten med djur, som till exempel att barnen kelade med kaninerna. Enligt resultatet är det 

v iktigt att barnen får vara med och styra verksamheten för att skapa en flexibel och trygg vardag, 

det ska vara centralt oavsett om det finns djur i verksamheten eller inte. 

7.2 Hur skillnaderna och likheterna utifrån en förskola med 

djurinriktning skulle kunna påverka en traditionell förskola 

7.2.1 Hälsorisker och säkerhet 

Analy sen av  resultatet v isar att förskolorna hade olika syn på hälsorisker och säkerhet. Paul och 

Serpell (1996) tar upp i sitt resultat att barn som umgås med djur under sin barndom kan vara 

mer sjuka än barn som inte umgås med djur. Även om sy nen på hälsoriskerna varierade mellan 

förskolorna fanns tankarna där kring hälsoriskerna utifrån verksamhetens förutsättningar. 

Jordbruksverket (u.å.-b) menar att det är viktigt att vara medveten om vilka hälsorisker som 

finns för att smittspridning bland djur kan förekomma, oavsett om djur finns i verksamheten 

eller om djuren besöks. Dessutom tar Jordbruksverket (u.å.-a) upp att det ofta inte hjälper med 

bara handdesinfektion före och efter djurkontakt om händerna är synligt smutsiga eller kladdiga. 

Det krävs också att vatten och tvål används ofta. Resultatet kan tolkas som att förskolorna är 

medvetna om dessa förordningar som Jordbruksverket tar upp, eftersom att resultatet påvisar att 

förskollärarna talar om säkerhetsrisker och v isar därmed förskolans sy nsätt på hälsa. Det kan 

bero på v ilka förutsättningar som förskolan har angående djuren, till exempel om djuren finns i 
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eller utanför verksamheten. I en traditionell förskola utan djur finns det också smittorisker. 

Jordbruksverket (u.å.-c) tar upp tre olika sätt på zoonoser som är en sjukdom som smittar mellan 

människa och djur. Det första är v ia livsmedel, det andra är direkt kontakt med smittbärande 

djur och det tredje är indirekt kontakt med smittbärande djur, som insektsbett. Dessa zoonoser 

kan förekomma på traditionella förskolor men även på förskolor med speciell inriktning på djur. 

En annan hälsorisk är om ett barn lider av  allergi. I resultatet kom det fram att allergier var något 

som båda förskolorna hade tänkt på och båda förskolorna var överens om att det inte var något 

problem inom deras verksamhet. De ansåg att det berodde på att en vårdnadshavare inte skulle 

välja en förskola med djurinriktning om barnet var allergisk mot djur. Även studiens bakgrund 

v isar att allergier inom verksamheten inte kommer skapa något problem eftersom det är upp till 

vårdnadshavarna att välja den förskola som barnet ska befinna sig i. Tidman och Jansson (2011) 

och Westin (2009) tar upp att många verksamheter använder allergier som en ursäkt för att inte 

ta in djur i sin verksamhet. Författarna påpekar samtidigt att allergier inte borde vara något 

problem då det finns djur som inte framkallar allergiska reaktioner och att aktiviteter som sker 

inne även kan utföras utomhus. Däremot bör det påpekas att det finns en skillnad när det 

kommer till att ta in djur i en traditionell förskola. På grund av  att en traditionell förskola oftast 

inte har någon djurinriktning kan det istället vara bättre att låta barnen möta djuren på andra 

sätt som att till exempel besöka en djurpark eller en lantgård. 

Säkerhet var något som förskolorna uttryckte sig olika om. En förskola var väldigt medveten om 

v ilka säkerhetsrisker som finns i samband med kontakten med djur. Wibäck (2009)  tar upp både 

fy siska och psy kiska risker. Fy siska risker som författaren beskriver är att djuren kan bli 

aggressiva och att det är viktigt att djuren som barnen umgås med ska ha en mental lämplighet 

som lämpar sig för verksamheten. Detta är enligt studien domesticerade djur eftersom de oftast 

har en lämplig mentalitet v ilket inte v ilda djur har. Psykiska risker som Wibäck (2009) beskriver 

är skador på ett känslomässigt plan hos barnet. Författaren skriver att det kan vara att djuret drar 

sig undan från barnet och därigenom kan det bidra till en sämre självkänsla hos barnet. Wibäck 

fortsätter med att förskolläraren måste ha ett ly ssnande och ett öppet sinne för att omvärdera 

sina förväntningar och bedömningar i lärandeaktiv iteter med barnen. Säkerhetsriskerna som 

finns behöver tas i beaktning av  en traditionell förskola om de skulle börja använda sig av djur. 

Säkerhetsrisker kan vara att inte ha kunskap om v ilka djur som gy nnar barnen i vardagen och 

v ilka djur som är aggressiva.  

7.2.2 Planerade och spontana aktiviteter 

En skillnad som kom fram v id analysen av resultatet var att förskolorna använde sig av  olika sätt 

att planera verksamheten. En förskola hade mer spontana aktiv iteter allteftersom de märkte att 

det passade in i den dagliga verksamheten, medan den andra förskolan hade mer planerade 

aktiv iteter och besök hos djuren. Skillnaden skulle kunna bero på att när den ena förskolan ska ha 

aktiv iteter med djuren krävs det ofta planering med annan personal för att det ska passa in. På 

den andra förskolan blir det mer naturligt att göra spontana aktiviteter med djuren eftersom 
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djuren fanns i verksamheten. Förutsättningarna för att vara med djuren är olika eftersom djuren 

antingen är i eller utanför verksamheten. Samtidigt sker även spontana aktiviteter i förskolan 

som mest planerar sina aktiviteter. De är dock mer på eftermiddagen för att återigen anpassa 

verksamheten efter de barn som är schemalagda den dagen. En verksamhet utan spontana 

aktiv iteter kan vara svår att uppnå i och med att förskolans verksamhet skall utgå från barnen och 

deras intresse, eftersom barnens intresse snabbt kan ändras från det ena till det andra .  

Det finns andra anledningar till att olika verksamheter har många planerade aktiv iteter. Zasloff, 

Hart och DeArmond (1999) tar bland annat upp i deras studie att många lärare uppgav  att djur i 

verksamheten krävde mycket extra arbete. Resultatet visade att detta var en pågående diskussion 

med olika lösningar beroende på v ilken roll djuren har i förskolan. Tissen, Hergovich och Spiel 

(2007) framhåller att när en verksamhet funderar på att ha djur som ett pedagogiskt redskap är 

det viktigt att tänka över de höga krav  som följer. Författarna menar att det antingen måste 

anställas en tränare till djuret för att uppfylla dessa krav  eller så måste en av personalen ta på sig 

ansvaret för djuret.  

Trots att djur har visat sig kunna bidra med mycket till förskolans verksamhet finns det 

fortfarande v isa nackdelar som inte får glömmas bort, till exempel vem som tar hand om djuren 

under helger och lov. När personalen överväger att ta in ett djur i sin verksamhet måste 

fördelarna noga vägas mot nackdelarna (Zasloff, Hart & DeArmond, 1999). 

7.2.3 Lokalitet 

I resultatet framkom det att en av  de största skillnaderna mellan de olika förskolorna var att den 

ena ligger i en offentlig miljö medan den andra inte gjorde det. Förskolan som låg i en offentlig 

miljö behövde ibland byta lokaler eftersom miljön även var till för besökare och en del lokaler 

delades vilket gjorde att verksamheten behövde fly tta. Att den ena låg i en offentlig miljö och den 

andra inte, påverkade förskolornas olika förutsättningar. Dessvärre fanns det ingen forskning 

kring v ilka fördelar och nackdelar som följer med att verksamheten finns i en offentlig miljö. 

Därför skulle detta kunna vara ett område som v i anser att det skulle behövas mer forskning runt. 

Det skulle kunna vara en fördel att byta lokaler för att ett miljöombyte skapar ny a kreativa 

utmaningar för förskollärarna. Det kan också vara en nackdel att behöva byta lokaler eftersom att 

allt innehåll i verksamheten inte går att ta med sig till en annan lokal. Ytterligare en nackdel med 

att ha verksamheten i en offentlig miljö är att förskolan behövde dela v issa lokaler, som till 

exempel toaletterna, med besökarna. Det här bidrar till att barnen ibland behöver vänta en längre 

tid för att få gå på toaletten. Slutsatsen blir därmed att det kan vara både positivt och negativt att 

ha en förskoleverksamhet i en offentlig miljö. 

En traditionell förskola ligger sällan i en offentlig miljö, så den kommer troligen inte stöta på 

samma problem som en förskola som ligger i en offentlig miljö. Som det tidigare har diskuterats 

kan ett miljöombyte vara positiv t för både barn och personal. Därför kan det kanske vara värt att 

överväga att ta med sig iallafall de äldre barnen på utfly kter där de kan få komma i kontakt med 

andra djur än de som finns i deras närmiljö. Folke-Fichtelius (1995) skriver att barn mår bra av  
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att vara i kontakt med djur på en regelbunden basis och författaren ger en del tips på hur en 

förskola som inte har tillgång till djur kan lösa det. Till exempel kan förskolan besöka en 

bondgård som har ett kontrakt med LRF (a.a.). Ett annat förslag från både Folke-Fichtelius 

(1995), Krause (1980) och Zasloff, Hart och DeArmond (1999) är att besöka en djurpark där 

barnen kan få upptäcka ny a djur som de inte får träffa i det vardagliga livet. Att få klappa och 

interagera med djur som barnen kanske endast har sett på tv  kan bidra till att stärka barnens 

självkänsla. Folke- Fichtelius (1995) anmärker också att om det verkligen inte finns någon chans 

att åka iväg med barngruppen finns det självklart djur att upptäcka tillsammans med barnen i 

förskolans närområde, som till exempel humlor, fjärilar och fåglar. ”Vi behöver inte ge oss långt 

iväg för att uppleva djuren i naturen. Äventyret finns redan utanför husknuten. Det gäller bara att 

upptäcka det!” (a.a. s. 107). 

8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Utifrån observationerna, samtalen och studiens resultat blir det tydligt att det finns skillnader 

mellan förskolorna som observerades, men det finns även några likheter som var mindre tydliga. 

Den tydligaste skillnaden som framkom var att förskolorna låg i olika miljöer v ilket påverkade 

dem på olika sätt, eftersom att de därmed måste utgå ifrån olika förutsättningar. På grund av  att 

de har olika förutsättningar tänkte de olika utifrån till exempel säkerhets- och hälsorisker. 

Eftersom att en av  förskolorna låg i en offentlig miljö och hade mer icke domesticerade djur 

behövde de tänka mer på säkerheten runt barnen. Den andra förskolan som enbart hade 

domesticerade djur tänkte mer på hälsoriskerna som barnen kunde utsättas för genom olika 

smittorisker. Det bidrog till att förskolorna jobbade på olika sätt med bland annat  

lärandeaktiv iteterna kring kretslopp och livscykler eftersom de, på grund av de olika 

förutsättningarna, hade tillgång till djuren på olika sätt. Det skapade också olikheter mellan om 

förskolan utförde flest planerade eller spontana aktiviteter inom verksamheten. De olika 

förskolorna tänkte också olika utifrån om de skulle kunna tänka sig att ha djur inomhus eller inte. 

Det fanns en medvetenhet hos de förskollärare som deltagit i studien om v ilka förmåner som ett 

djur i verksamheten skulle kunna bidra med, den ena förskolan hade redan en ödla som de v ill 

anv ända mer. Förskollärarna ansåg att barnens intresse hos ödlan kunde utvecklas och att det 

därmed kunde skapas fler lärandeaktiv iteter kring den. Däremot var de också medvetna om de 

hinder som fanns för att kunna ha djur inomhus. En annan skillnad var att förskolorna använde 

dokumentationen på olika estetiska sätt genom bland annat teckningar, kollage och andra 

konstruktioner. Dessa dokumentationer runt djuren demonstrerades på olika sätt i 

verksamheterna.  

De likheter som fanns mellan förskolorna var att de  båda var medvetna om och hade tänkt runt 

pälsdjursallergier hos barnen. Men båda förskolorna ansåg att det inte var något problem då 

vårdnadshavarna väljer vilken förskola som deras barn ska söka till  med tanke på sina barns 
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förutsättningar. Den sista likheten var att båda förskolorna lade v ikten v id de sociala mötena och 

värdegrunden när det kom till att inkludera djuren i de dagliga lärandeaktiv iteterna. 

Utifrån dessa skillnader och likheter har vi funderat över hur djur skulle kunna inkluderas i en 

traditionell förskola och hur lärandeaktiviteterna skulle kunna se ut. Vi anser att ha djur i 

verksamheten kan vara positivt för både barn och personal, även om det finns en hel del att tänka 

på innan djuren introduceras i verksamheten. Om det inte skulle vara  möjligt att ha djur i 

verksamheten på grund av  till exempel tidsbrist eller liknande finns det andra möjligheter. Som 

tidigare nämnts kan förskolan besöka en bondgård eller en djurpark istället. Skulle det vara  för 

långt att åka för att utföra de aktiv iteterna, finns det gott om möjligheter att upptäcka djuren i 

förskolans närområde. Till exempel skulle en aktivitet kunna vara att ta in en förpuppad fj äril och 

se den utvecklas. Studiens slutsats blir därför att djur i en traditionell förskola är möjligt me n hur 

det kan tillämpas och hur lärandeaktiv iteterna skulle kunna se ut beror på förskolans enskilda 

förutsättningar. 

Med denna studie har vi bidragit till att påv isa hur djur skulle kunna tillämpas i den traditionella 

förskolans verksamhet och hur lärandeaktiviteterna skulle kunna se ut. Studien har även bidragit 

till att ge förslag på hur olika lärandeaktiv iteter skulle kunna utformas om det inte finns möjlighet 

att integrera med till exempel domesticerade djur i förskolans verksamhet. Vidare ser v i att 

slutsatsen har bidragit till förståelse och kunskap om vad som måste övervägas innan integrering 

av  djur sker i verksamheten. 

8.2 Metoddiskussion 

De metoder som valdes ansågs vara lämplig för analy sen av  transkriberingar, av  samtal och 

observationer. Genom en tematisk analysmetod kunde v i lätt hitta olika teman som kunde 

användas. Utifrån de teman som framkom var det enkelt att hitta liknelser och skillnader och 

sedan sammanställa dessa. Att bara använda en tematisk analy smetod gav  inget djup i resultatet 

och därför användes även en narrativ  analy smetod för att fördjupa resultatet.  

Utifrån de teman som framkom valde v i att sätta ihop dem till en berättelse (bilaga 4 och 5) för 

att förtydliga resultatet. Berättelserna följer dagen då observationerna skedde på de båda 

förskolorna. Vi valde att använda en narrativ  analy smetod på grund av att v i genom den kunde 

fördjupa resultatet utifrån studiens frågeställningar. Vi hade inte någon erfarenhet kring narrativ  

analysmetod men genom våra berättelser kunde v i snabbt sätta oss in i analysmetoden.  

8.3 Diskussion kring teoretiskt ramverk 

Efter flera diskussioner kring valet av  teoretiskt ramverk valde vi till slut att använda ett 

sociokulturellt perspektiv . Detta perspektiv  valdes på grund av att det kunde kopplas samman 

med djur som artefakter och med studiens resultat. Perspektivet gav  oss också möjlighet att se på 

resultatet utifrån en djupare analys. För att genom de tankar som Vygotskij har haft om barns 

utvecklig kan v i se att kontexten och sammanhanget som barnet  lever i formar indiv iden. 
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Vygotskijs och Leotyevs ”Aktiv itetstriangel” som Engeström har grafiskt utvecklat, har bidragit 

med en fördjupad syn av  hur de olika delarna i förskolans verksamhet interagerar med varandra 

och hur de påverkar varandra i en slags kedja. Men ett sociokulturellt perspektiv  skulle också 

kunna bidra till att barnet/ förskolläraren som indiv id försvinner in i mängden och tanken om att 

alla utvecklas lika finns. Vilket vi anser inte finns i studien eftersom studiens resultat visar på att 

människan som indiv id kan växa i miljön och den kulturella kontexten som individen finns i. 

9. Fortsatt forskning 

Vi anser att det skulle behövas mer forskning kring hur djur kan tillämpas i förskolans 

verksamhet, framförallt djupare studier som kan påvisa djurens påverkan i verksamheten under 

en längre tid. Forskare (Johansson & Andersson, 2005; Walsh, 2009) menar att djurens 

inflytande på samhället har en positiv  framtidstro.  

Vi upptäckte även ett annat forskningsområde som v i anser skulle behövas for ska djupare kring, 

v ilket är hur miljöerna som förskolorna ligger i kan påverka förskolans verksamhet.  

  



 

31 

 

Referenslista 

Allergiguiden. (2016). Pälsdjursallergi. Hämtad 14 maj, 2016, från 

http://www.allergiguiden.com/palsdjursallergi/ 

Alnervik, K. (2013) ”Men så kan man ju också tänka” Pedagogisk dokumentation som 

förändringsverktyg i förskolan (Doktorsavhandling, Högskolan i Jönköping, Högskolan för 

lärande och kommunikation). 

Beck, A. & Katcher, A. (1996). Between pets and people: the importance of animal 

companionship. West Lafayette, Ind: Purdue University  Press. 

Björklund, E. & Elm, A. (2003). “De är bara å leta efter maskar”. I: E. Johansson & I. Pramling 

Samuelsson. (Red.), Förskolan - barns första skola (s. 137-157). Lund: Studentlitteratur AB 

Björnehammar, U. (2005). 1 . Inledning. I Manimalis (Red.), Manimalisrapporten 2005. Hämtad 

2 maj, 2016, från: http://www.halsansnatur.se/images/media/manimalisrapporten%202005.pdf 

Bodrova, E. & Leong, D. (2003). 8 Learning and development of preschool children from the 

Vygotskian perspective. I Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V. & Miller, S. (red.), Vygotsky´s 

educational theory in cultural context . (s. 156-176). Cambridge: Cambridge University  Press. 

Bry man, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (Upplaga 2). Stockholm: Liber AB. 

Carlson, M. (2006). Djur som verktyg i socialt arbete. C-uppsats, Stockholms Universitet, 

Instutitionen för socialt arbete. 

Claesson, S. (2007). Spår av teorier i praktiken - några skolexempel (Andra upplagan). Lund: 

Studentlitteratur.   

Conezio, K. & French, L. (2002). Science in the Preschool Classroom - Capitalizing on Children’s 

Fascination with the Every day  World to Foster Language and Literacy  Development. Young 

Children, september, 12-18. 

Dirfeldt, R. & Persson, C. (2007). Läsa för hunden –en metod för läsfärdighetsträning? 

Examensarbete i lärarutbildningen på avancerad nivå, Högskolan i Skövde, Institutionen för 

kommunikation och information. 

Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: an activity-theoretical approach to 

developmental research. Helsinki: Orienta-konsultit 

Folke-Fichtelius, M. (1995). Barn och djur. Stockholm: Liber Utbildning AB. 

Gee, N., Belcher, J., Grabski, J., DeJesus, M. & Riley , W. (2012). The presence of a therapy dog 

results in improved object recognition performance in preschool children. Anthrozoös: A 



 

32 

 

multidisciplinary journal of the interactions of people and animals, 25(3), 289-300. DOI: 

10.2752/175303712X13403555186172 

Gee, N., Crist, E. & Carr, D. (2010). Preschool children require fewer instructiona l prompts to 

perform a memory  task in the presence of a dog. Anthrozoös: A multidisciplinary journal of the 

interactions of people and animals, 23(2), 173-184. DOI: 10.2752/175303710X12682332910051  

Gee, N., Harris, S. & Johnson, K. (2007). The Role of therapy  dogs in speed and accuracy  to 

complete motor skills tasks for preschool children. Anthrozoös: A multidisciplinary journal of 

the interactions of people and animals, 20(4), 375-386. DOI: 10.2752/089279307X245509 

Johansson, N. & Andersson, M. (2005). Hälsofrämjande effekter av sällskapsdjur - en 

litteraturstudie. C-nivå, Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle. 

Jordbruksverket (u.å.-a) Allmänna hygienregler. Hämtad 17  maj, 2016, från 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittsky dd/bestammelsero

mhy gien/hygienreglerforalladjurhallare/allmannahygienregler.4.2ae27f0513e7888ce228000980

5.html 

Jordbruksverket (u.å.-b) Hygienregler för alla djurhållare. Hämtad 17  maj, 2016, från 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/ sjukdomarochsmittsky dd/bestammelsero

mhy gien/hygienreglerforalladjurhallare.4.2ae27 f0513e7888ce2280007855.html 

Jordbruksverket (u.å.-c) Smitta mellan människa och djur. Hämtad 17  maj, 2016, från 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittsky dd/smittamellanma

nniskaochdjurzoonoser.4.4eea2b6311f3b931ba4800032.html 

Kozulin, A. (2003). 1  Psychological tools and mediated learning. I Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, 

V. & Miller, S. (red.), Vygotsky´s educational theory in cultural context . (s. 15-38). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V. & Miller, S. (2003). Introduction: Sociocultural theory and 

education: students, teachers, and knowledge. I Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V. & Miller, S. 

(red.), Vygotsky´s educational theory in cultural context. (s.1 -11). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Krause, L. (1980) Session I - Student (and Animal) Welfare. I H. McGiffin & N. Brownley  (Red.), 

ANIMALS IN EDUCATION - Use of animals in high school biology classes and science faris. 

(s.17-22). Washington, D.C.: The Institute for the Study  of Animal Problems. 

Kullberg, B. (2004). Lust- och undervisningsbaserat lärande - ett teoribygge. Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, S. (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I B. Starrin & P-G. Svensson (red.), 

Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (s.163-190). Lund: Studentlitteratur AB. 



 

33 

 

Leontyev, A. N. (1977). Activity and consciousness (A. Blunden, Övers.) Pacifica, CA: Marxists 

Internet Archive.  

Lärn- Nilsson, J. (u.å.-a). domesticering. Hämtad 17  Maj, 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ency klopedi/l%C3%A5ng/domesticering 

Lärn- Nilsson, J. (u.å.-b). husdjur. Hämtad 17  Maj, 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ency klopedi/l%C3%A5ng/husdjur 

Melson, G. (2003). Child development and the human-companion animal bond. The American 

Behavioral Scientist, 47(1), 31-39. DOI: 10.1177/0002764203255210 

Manimalis. (2009). Manimalisrapporten 2009. Hämtad 18 maj, 2016, från 

http://www.vardhundskolan.se/Filer/Manimalisrapp%202009.pdf 

Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod  (B. Nilsson, Övers.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Nationalency klopedin. (u.å.). sällskapsdjur. Hämtad 17  Maj, 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ency klopedi/l%C3%A5ng/s%C3%A4llskapsdjur 

Nilsson, J. & Sauer, M. (2011). Djur och barn i förskolans verksamhet.  Examensarbete på 

grundnivå i lärarutbildningen, Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås.  

Paul, E.S. & Serpell, J.A. (1996). Obtaining a new pet dog: Effects on middle childhood children 

and their families. Applied Animal Behaviour Science 47 , 17-29. Hämtad från 

http://www.appliedanimalbehaviour.com/article/0168-1591%2895%2901007 -6/pdf 

Paul, E. (2000). Love of pets and love of people. I Podberscek, A., Paul, E., & Serpell, J. (Red.), 

Companion animals & us – Exploring the relationships between people & pets  (s. 168-189). 

Cambrige: University  Press. 

Rud Jr., A. & Beck, A. (2003). Companion animals in Indiana elementary schools.  Anthrozoös: A 

multidisciplinary journal of the interactions of people and animals, 16(3), 241-251. DOI: 

10.2752/089279303786992134 

Serpell, J. (2003). Anthropomorphism and Anthropomorphic Selection—Beyond the "Cute 

Response". Society and Animals 11:1, 83-100. doi:10.1163/156853002320936926  

SFS (1990:782). Arkivlag. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtad från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-

1990782_sfs-1990-782 

SFS (1998:204). Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet.Hämtad från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-



 

34 

 

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-

204/?bet=1998:204 

Skolverket. (2011). Läroplanen för förskolan [Lpfö] 98 reviderad 2010. Stockholm: Fritzes. 

Stake, R. (2000). Case studies. I Denzin, N. & Lincoln, Y.  (red.), Handbook of qualitative 

research (second edition). (s.435-454). California: Sage Publications Inc. 

Säljö, R. (2005). L. S. Vygotsij – forskare, pedagog och v isionär. I A. Forssell (Red.), Boken om 

pedagogerna (Femte upplagan). (s. 108-132). Stockholm: Liber AB. 

Säljö, R. (2012). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I Lundgren, U., Säljö, R. & 

Liberg, C. (red.), Lärande skola Bildning - Grundbok för lärande (Andra utgåvan). (s.139-198). 

Stockholm: Natur och Kultur.  

Säljö, R. (2013). Lärande & kulturella redskap – om lärprocesser och det kollektiva minnet  

(Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv (Tredje upplagan). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Säljö, R. (2015). Lärande - En introduktion till perspektiv och metaforer.  Malmö: Gleerps 

Utbildning AB. 

Tidman, C. & Jansson, E. (2011). Djur som stöd inom den specialpedagogiska verksamheten. 

Examensarbete inom lärarutbildningen, Göteborgs Universitet, Sociologiska institutio nen. 

Tissen, I., Hergovich, A. & Spiel, C. (2007). School-based social training with and without dogs: 

Evaluation of their effectiveness. Anthrozoös: A multidisciplinary journal of the interactions of 

people and animals, 20(4), 365-373. DOI: 10.2752/089279307X245491 

Uvnäs-Moberg, K. & Petersson, M. (2004). Oxytocin – biokemisk länk för mänskliga relationer. 

Mediator av  antistress, välmående, social interaktion, tillväxt, läkning …. Läkartidningen, 

101 (35), 2634-2639. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningsed (Vetenskapsrådets rapportserie 1 :2011). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Walsh, F. (2009). Human-Animal bonds I: The relational significance of companion animals. 

Family process, 48(4), 462-480. DOI: 10.1111/j.1545-5300.2009.01296.x 

Werner Hallgren, S. (2014). Sällskapsdjurens betydelse för människans hälsa och välbefinnande 

- effekter av oxytocin. Kandidatexamen, Uppsala, Institutionen för anatomi, fysiologi och 

biokemi. 

Westin, A. (2009). Djur och natur i förskolan. C-nivå, Högskolan i Gävle, Instutitionen för 

matematik, natur- och datavetenskap. 



 

35 

 

Wibäck, J. (2009). Projekt Pedadoggen – Hunden som pedagogisk resurs i daglig verksamhet. 

Magisterprogrammet, Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle. 

Yin, R. (2007). Fallstudier: Design och genomförande (Nilsson B. Övers.). Malmö: Liber AB. 

Zasloff, Lee R., Hart, L. & DeArmond, H. (1999). Animals in elementery  school education in 

California. Journal of applied animal welfare Science,  2(4), 347 -357. 

DOI:10.1207/s15327604jaws0204_8 

  



 

36 
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10.2 Bilaga 2  
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10.3 Bilaga 3 

Fördjupningsfrågor 

 Vad har du för utbildning och när tog du examen?  

- Vad har du jobbat med innan? 

 Är förskolan privat eller kommunal? 

 Hur länge har du jobbat inom förskolan?   

 Hur ser verksamheten ut?  

 Kan du beskriva någon aktivitet där ni använder djuren 

tillsammans med barnen? 

 Varför väljer föräldrar just er förskola? 
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10.4 Bilaga 4 

Lantbruksförskolan 

När v i kom till förskolan vid nio på morgonen satt barnen och förskollärarna och hade samling. 

Då började förskollärarna att presentera oss. Efter samling spreds barnen i olika grupper till de 

aktiv iteter som de skulle göra. Vi gick med förskollärarna och hade samling med ena gruppen. I 

slutet av  samlingen åt de frukt och förskolläraren berättade att hönorna och kaninerna får 

resterna efter frukt och mat. Förskollärarna berättade för oss v ilka djur som fanns på förskolan. 

Det var en ödla, höns, kaniner och får men det hade tidigare funnits ankor och en gris. Ödlan var 

inomhus och därför v isade förskolläraren den för oss först. Denne tog upp den ur akvariet och 

började berätta att det var många barn som gillade att se på ödlan i akvariet men det var nästan 

ingen som vågade känna på den. Däremot var barnen med och hjälpte till att göra rent hos ödlan. 

Förskolläraren berättade att varje avdelning var namngett efter olika djur v ilket speglade sig i de 

dokumentationer som fanns på väggarna. Denne pratade också om att barnen får vara med och 

göra rent hos djuren men det är frivilligt.  

Förskolläraren fortsätter med att ”jag känner inte att det är det”. Då förskolläraren sy ftar på att 

det är jobbigt att ta hand om djuren. Efter detta går gruppen ut till utemiljön. Väl ute ledde några 

barn oss till där kaninerna befinner sig och v i gick där. Ett barn sade “jag vill klappa”. 

Förskolläraren sade ”man får gärna klappa dem men de v ill inte alltid, du får krypa in och se 

efter”. Barnet började testa att krypa in i en av  de mindre burarna som fanns inne i den stora 

buren, men kröp snart ut igen och sade “ jag v ill klappa”. Förskolläraren ly fte upp en av  

kaninerna och höll den i sitt knä och lät barnen komma fram och klappa kaninen. De började 

prata om kaninens utseende som till exempel öronen, att man måste vara försiktig när man 

klappar en kanin och varför kaninen var rädd. Efter att v i har gått ut ur kaninburen berättade 

förskollärarna att de äldre barnen brukade försöka göra cirkuskonster med kaninerna och fåren. 

Förskolläraren försöker demonstrera detta med ett av  fåren men blir distraherad av  de andra 

fåren. På grund av  detta stänger förskolläraren in de andra fåren i deras inhägnad och försöker 

med tricket en gång till. Under tiden stod ett annat barn utanför hönsgården och använde sina 

ord medan denne kollade på hönorna. En av  förskollärarna plockar upp en höna och satte sig  på 

marken v id två barn med hönan i famnen. Barnen klappade hönan och började prata med 

förskolläraren. Barnen kände på fjädrarna och sade att ”hennes fjädrar är lena”. Förskolläraren 

frågade ”har du känt på klon”. Förskolläraren och barnet pratade om hur klon och benet ser ut på 

hönan. Det andra barnet lutade sig då mot hönan och sade ”kissar hon”. Varpå förskolläraren 

ly fte upp hönan och sade ”nej men i så fall torkar jag bort det”. De fortsatte att prata fram och 

tillbaka om hönans utseende. Sedan frågade förskolläraren oss om v i hade sett en hönstunga 

innan. Förskolläraren v isade tungan på hönan men barnen såg inte den, förskolläraren sade då 

att den är ganska liten men de skulle försöka se på en annan höna. Kort där efter har 

förskolläraren en ny  höna i famnen och denna höna sprattlade ganska mycket. Förskolläraren 

öppnade munnen på den nya hönan och forskaren sade att ”den ser ju inte alls ut som våran 

tunga” och ett av  barnen sträckte då ut sin tunga för att v isa. Det andra barnet sade då att ”den är 
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trasig”. Förskolläraren vecklade sedan ut v ingen på hönan och de började samtal kring vingarnas 

och fjädrarnas storlekar och hur många fjädrar hönan har.  

I ett samtal med en annan förskollärare kom det fram att de brukar mata djuren tillsammans med 

barnen när verksamheten tillåter det. Till exempel om verksamheten har en aktivitet som inte 

tillåter att det tar tid att mata djuren så gör en förskollärare det själv  istället. Förskolläraren ser 

djuren som “familjära och sociala” till barnen. För de små barnen anser förskolläraren att det är 

främst det sociala som är fördelen och att för de äldre är det skötseln som är det främsta. Sedan 

sade förskolläraren att främst är det kaninerna som de små kan ta hand om och vara med. Medan 

fåren är ofta med i vardagen på uteleken och ”finns där”. Vi frågade efter någon planerad aktivitet 

där djuren specifikt är med och förskolläraren tar då upp påsken som hönsen kom in i. Där 

förskollärarna använde hönsen och äggen som planerad aktiv iteter. En annan planerad aktiv itet 

som förskolläraren tar upp är att tillsammans med barnen var att plocka får bajs som fanns på 

gården för att sedan kunna använda det som gödsel i örtagården. Förskolläraren fångar sedan in 

en tupp som gruppen tittade på och såg att ett ben var fel på benet. Fö rskolläraren tittade på 

tuppens ben och förklarade att felet på tuppens ben var att horn plåtarna hade rest sig och det 

skapade problem för tuppen. Förskolläraren förklarade för barnen att tuppens ben behövde 

smörjas in för att det ska kunna lägga sig. Barnen fick hjälpa förskolläraren att smörja in tuppens 

ben. Detta startade en diskussion om tuppens sporrar och varför tuppen har dem. Det här ledde 

sedan till att barnen började prata om vilka djur de hade hemma.  

Sedan gick gruppen in för att äta lunch. Under lunchen gick v i undan för att diskutera igenom 

data som vi samlat in under förmiddagen och om v i saknade något utifrån våra 

fördjupningsfrågor (bilaga 3). Vi kom fram till att v i behövde samtala med förskollärarna för att 

få en sammanhängande data. Samtalen ägde rum när verksamheten tillät det.  

Under samtal med förskollärare tog förskollärarna upp att det inte får finnas några pälsdjur 

inomhus på grund av  att de måste vara separat från köket, enligt hälsoinspektionen. Dessutom 

påpekar förskollärarna att det kan bli ett problem om barnet är allergier mot djur men samtidigt 

sade de att ”är man allergisk söker man inte till en djurförskola”. Dessa ansåg att lärandet om 

djuren sker v ia barnen där det finns mycket kompetens och kunskap att lära tillsammans. Vidare 

sade de att förskollärarna inte är utbildade i hur djuren ska tas om hand men de lär varandra. 

Förskollärarna tar upp ett exempel där de skulle klippa fårens ull och hade aldrig gjort detta 

innan. Förskollärarna påpekade att de vill att det ska bli en naturlig del av  verksamheten att 

djuren lever med dem. Vidare sade förskollärarna att mål som denne v ill uppnå är att ha 

kaninhoppning med kaninerna, att få ägg från hönsen och även där se livsprocessen med ägg, 

kyckling och höna. En annan livscy kel som förskollärarna v ill få fram är att föda upp kycklingar, 

använda äggen och sedan äta hönan. Dessutom v ill förskollärarna att ullen från fåren ska få 

större betydelse i verksamheten och att ödlan som finns på förskolan ska få annorlunda betydelse 

än vad den har idag bland annat med skötseln. Förskollärarna berättade att de kaninungar som 

förskolan nu har var ett misstag då de trodde att kaninerna var kastrerade men förskolan valde 

att behålla alla kaninungar för att påv isa kretsloppet för barnen. Förskollärarna tog upp de ankor 

som innan fanns på förskolan och att det då var intressant att se skillnaden i storleken på äggen. 

Förskollärarna sade att om något mer djur skulle komma till verksamheten skulle det vara för att 
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främja barnen v ilket är det som verksamheten går ut på.  

Planerade aktiviteter var något som förskollärarna talade om och det var att använda koppel på 

kaninerna och att göra hinder till djuren för att ha kaninhoppning. Förskollärarna anser att det är 

positivt med djur i verksamheten då det blir ett inkluderande arbete. Förskollärarna tog upp att 

”barngruppen styr verksamheten, det ska vara en flexibel och trygg verksamhet”. 
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 10.5 Bilaga 5 

Djurparksförskola 

Vi kom till förskolan v id nio på morgonen var barnen och några förskollärare på utegård en. Vi 

presenterade oss för personalen och de v isade oss in till förskolechefen och en förskollärare. De 

berättade vad som skulle hända under förmiddagen vilket var ett besök till amfibiehuset med en 

grupp barn. Förskolläraren och förskolechefen visade upp en dokumentation som de har arbetat 

med tidigare. Den handlade om Manvargen och dennes ungar. I samband med detta berättade de 

också om att de fick hjälpa till att flaskmata Manvargsvalparna på  grund av att deras mamma dog 

v id valparnas födelse.  

Efter detta gick v i ut till resten av  gruppen. Förskolläraren samlade ihop barnen som skulle följa 

med till amfibiehuset. Där även en praktikant från högstadiet ingick i gruppen. Det förskolläraren 

gjorde var att samla ihop barnen i en grupp där denne förklarade v art de skulle och vad som 

skulle hända där. På vägen samtalar v i med förskolläraren om aktiv iteter som brukar ske på 

förskolan så som att mata kor och höns. Vi frågar hur det bestäms vilka barn som ska med. 

Förskolläraren börjar prata om att de använder sig av  djurvårdargrupper. Denne nämner då förra 

terminen då denne var ansvarig för en “getgrupp”. Förskolläraren tar upp att de då smidigt fick in 

områden som matematik, språk och värdegrund. Denne berättar v idare att de nu delar in 

grupperna beroende på intresse, kunskap och personlig utveckling för att barnen ska utmanas på 

sin egen nivå. Dessutom förklarade förskolläraren att barngrupperna ändras varje termin för att 

få in alla delarna från läroplanen. Senare på vägen till amfibiehuset tar förskolläraren u pp att det 

v iktigaste är det sociala i relationen mellan djuren och barnen.  

Lite senare stannar barnen framför en inhägnad och förskolläraren gick fram och berömde 

barnen för att de var ty sta eftersom att innanför inhägnaden fanns det två ugglor. Men enbart en 

var tydligt synbar. Förskolläraren började beskriva ugglan egenskaper som att kunna vrida på 

huvudet. Denne frågar barnen om de kan se den andra ugglan. Varpå ett barn sade “där”. 

Förskolläraren förhöll sig ty st. Varpå barnet fortsatte pekande “där i  det röda huset”. 

Förskolläraren frågade då om barnen v isste vad den ugglearten hette. Ett barn svarade efter en 

stund ”Lugglalugguggla” varpå förskolläraren svarade ”Lappuggla heter den”.  

Därefter kom v i fram till en inhägnad för hästar och barnen började räkna. Tillsammans kom de 

fram till att det var tre hästar i inhägnaden. Vi kom därpå fram till amfibiehuset och såg 

grodornas inhägnader. Barnen började då prata om “min groda”. Förskolläraren började berätta 

om att paddorna hade börjat komma fram i sko gen och undrade om något barn hade sett någon 

padda. Ett barn började då peka och sade “där är en” varpå förskolläraren sade det är en sten 

groda. Vidare fortsätter förskolläraren att pekade på skräddarna ovanpå vattnet och förklarade 

sedan hur en skräddare ser ut. Varefter räknade förskolläraren skräddarna på vattnet. 

Gruppen samlades för en “minifika” bestående av  morötter, russin och vatten. Förskolläraren 

började fråga barnen v ilket djur som gillar morötter. Barnen svarade “kaniner”. Förskolläraren 

började ljuda “mmmmmorötter” och “nu får v i leka kaniner och äta morötter”.  

Komradion började då att låta och v i frågade varför förskollärarens hade en komradio på sig. 
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Förskolläraren berättade då att det är viktigt att de har koll och om det händer något i d jurparken 

till exempel om ett djur blir akut sjukt och gruppen inte får besöka dem eller om något djur 

smiter från sin inhägnad. På grund av  att djur kan smita har förskolan även kris övningar med 

barnen berättar förskolläraren.  

Därefter vände sig förskolläraren mot barnen och frågade vad v ill ni lära er nu. Ett barn svarade 

“vad de äter för något”, “kan de äta kött?” förskolläraren svarade “vill du veta vad de äter?”, 

barnet “Ja”. Förskolläraren nickade och fortsatte “kanske om de har fått några ungar, ko mmer ni 

ihåg hur gammal en sköldpadda blir?”. Ett barn svarade ”långsamma”. Förskolläraren frågade 

igen ”hur gamla blir de” och barnet sade nu “gamla, trötta”.  

Djurvårdare som skulle v isa gruppen runt i amfibiehuset kom. Denne frågade gruppen om de 

v ille följa med och mata amfibierna. Varpå v i går in i byggnaden. Djurvårdaren började berätta 

vad de skulle göra och vad de skulle använda. Djurvårdaren frågade barnen “ vad tror du att de 

äter?” ett barn svarade “kött”. Djurvårdaren svarade då “nja, ja. Men vad för sorts kött tror du att 

de äter? Köttbullar och korv  som vi?” Inget barn svarade. Djurvårdaren sade då “Jag ska gå och 

hämta den maten nu, är det någon som vågar följa med?”. Nästan alla barn v ille följa med. 

Djurvårdaren gick och plockade upp en syrsa och började berätta om den som att det är paddor 

som äter dem. Denne frågade om något barn v ille hålla i en syrsa varpå barnen svarade nej. 

Vidare frågar denne om någon vågade klappa den. Gruppen fortsatte föra ett samtal och utbyta 

kunskap om djuren.  

Efter att barnen hade matat amfibierna förfly ttade gruppen sig upp en våning. Där mötte v i en 

majs orm som var i ett terrarium. Praktikanten förklarade för barnen hur de skulle uppföra sig i 

närheten av  ormen som till exempel att gruppen skulle vara lugn. Denne berättar också hur en 

orm beter sig och frågar gruppen om de vet vad en orm äter. Varpå barnen säger “majs”. 

Förskolläraren svarade “Nä, de äter andra djur”. Djurvårdaren tar då också upp v ilken färg som 

majsormen hade. Nu fick även barnen chans att hålla i ormen om de v ille. Förskolläraren började 

prata om snokar som finns ute i skogen och barnen svarade att de inte vet vad en snok är. Efter 

besöket hos ormen får barnen fritt undersöka och upptäcka djuren som finns på våningen som till 

exempel den långhalsade sköldpaddan. Fler barn börjar säga “det här är mitt djur”.  

Vi skulle nu gå tillbaka till förskolan men djurvårdaren erbjöd gruppen att åka på en kärra efter 

en fy rhjuling som denne hade tillgång till. Vi började att prata med förskolläraren under  turen 

tillbaka till förskolan. Förskolläraren berättade att arbetet med djuren i verksamheten är 

säsongsanpassat och beror på hur mycket besökare som djurparken får. Som till exempel får 

djurparken många besök från skolklasser. Vid dessa tillfällen besöke r förskolan ofta skogen 

istället. På grund av  djurparkens besökarmängd under sommarperioden flyttas verksamheten till 

en stuga i skogen som ligger i närheten av djurparken. Eftersom att verksamheten delar några 

lokaler med besökarna som till exempel toaletter. Vidare berättade förskolläraren att eftersom att 

det finns många risker med att arbeta nära djuren har förskolan utformat dokument som 

vårdnadshavarna måste fy lla i för att barnen ska få delta i aktiv iteterna i och runt djurparken. Till 

exempel att få klappa kaninerna, vara nära geparden och åka i en kärra efter fyrhjulingen.  

När v i kom tillbaka till förskolan var det dags för lunch på förskolan. 

Under lunchen gick v i undan för att diskutera igenom data som v i samlat in under förmiddagen 
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och om v i saknade något utifrån våra fördjupningsfrågor (bilaga 3). Vi kom fram till att v i 

saknade fakta om verksamheten och v i hade några frågor kvar till förskollärarna. 

Efter lunchen hade barnen v ila och vi satt med de stora barnen som lyssnade på en saga om bland 

annat en häst och en katt. I sagan fick barnen vara med och agera som att göra ljud för att få en 

häst att gå framåt och stanna.  

Efter v ilan valde en av  förskollärarna ut tre barn som skulle gå och klappa kaninungarna. På 

vägen dit gick v i förbi fåren och deras lamm.  Varpå ett barn och en förskollärare började samtala 

kring när de fick vara med och se när ett får lammade. Förskolläraren frågade barnen v ilka 

kaniner de skulle välja “de stora eller de små”. Ett barn svarade jag vill hålla den lilla vita. 

Förskolläraren svarade då “jaha dom små”. Vi kom fram till rummet där kaninernas burar fanns. 

Förskolläraren började förfly tta över kaninungarna till en transport bur och de räknade 

kaninungarna tillsammans, de kom fram till att det var fem kaninungar. Gruppen tar med sig 

kaninerna till en stallbox som några barn hade gjort i ordning med bland annat halm på golvet.  

När v i befinner oss i boxen berättar förskolläraren att barnen lär sig respekt av  denna aktiv itet 

genom att barnen får veta att v i är “gäster hos  djuren”. Ett av  barnen sade ”jag v ill ha den vita, 

lilla”. Förskolläraren svarade då ”albino” barnet fortsatte med ”jag v ill klappa”. Ett annat barn 

sade ”de har röda öron” och förskolläraren svarade att ”de har inget färgpigment i öronen, det är 

blodkärlen ni ser”. Ett barn sade då att ”de har blixt ögon”. Förskolläraren förklarade då att ”man 

ser blodkärlen där också, det röda”. Vidare förklarade förskolläraren för oss att anledningen till 

att de klappade kaninerna är för att djurvårdarna v ill att kaninungarna ska bli tama. På grund av  

att djurparken besökare ska få möjlighet att klappa kaninerna utan att de springer iväg. 

Förskolläraren frågade sedan barnen ”Hur ska man göra om man v ill klappa kaninerna”. Ett barn 

svarade ”vara snäll mot dem”, förskolläraren svarade ”ska man stå upp eller sitta ner” varpå 

barnet sade ”sitta ner”.  

Efter en stund byter de barn som var hos kaninerna plats med tre andra barn. På grund av  att alla 

barn ska få chans att klappa kaninerna. För att förskolläraren inte ville att alla barnen skulle vara 

där inne samtidigt till följd av att boxen var liten och för att inte stressa kaninungarna. 

Förskolläraren förklarar att genom denna aktiv itet lär sig barnen att sitta stilla, ta det lungt och 

slappna av. Medvetenheten finns eftersom barnen till exempel måste ha ridhjälm och rid väst v id 

häst vård.  

Ännu en gång byter de barn som var hos kaninerna plats med tre andra barn. Ett av  dessa barn 

frågade “varför kan kaniner skutta” Förskollärare svarade att ”titta på bakbenen”. Ett annat barn 

frågade ”vart är mamman och pappan”. Förskolläraren svarade ”hon är där borta” och pekade 

ditåt. Efter en stund gick denna grupp tillbaka med kaninungarna till deras bur. Vi gick sedan 

tillbaka till verksamheten.  

Vi valde att ha samtal med förskollärarna i verksamheten för att utv idga vår data. Samtalen ägde 

rum när verksamheten tillät det.  

 

Under samtalen kom det fram att alla som arbetar inom verksamheten har fått söka aktivt till 

förskolan eftersom de v ill ha personal som är intresserade av  verksamheten.  
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Ett problem som förskollärarna ser med att vara en privat förskola är att det kan vara svårt att 

hänga med i utvecklingen som sker genom kurser och forskning. Men tack vare att förskolan har 

ett bra samarbete med kommunen får de tillgång till v idare utbildningar inom förskolans 

verksamhet. 

Under förmiddagarna sker planerade aktiviteter på grund av  att det är då femtontimmars barnen 

befinner sig i verksamheten. En planerad aktivitet kan vara att besöka djurparkens 

veterinärklinik. Det är främst på eftermiddagarna som de spontana aktiv iteterna sker och då 

främst med djuren på lantgården. När barnen är med djuren är de sociala sammanhanget i fokus. 

Aktiviteterna runt djuren är en bonus men prion ligger i att vara utomhus men förskollärarna 

anser att djuren är en tillgång. Förskollärarna anser att det är v iktigt att höra vad barnen v ill och 

att sedan arbeta utefter läroplanen. Dessutom anser förskollärarna att det är en unik barngrupp 

att arbete utifrån läroplanen. Förskollärarna anser att de kunskaper som barnen och 

förskollärarna får kan de lära sig hos djuren lika väl som om de skulle vara någon annanstans. 

Som till exempel att ha matematik eller teknik hos djuren. Det fanns en tanke bland 

förskollärarna att det skulle vara möjligt att ta med sig något djur ut till skogen till exempel häst 

och vagn. Men samtidigt anser förskollärarna att möjligheten att istället leka djur finns i skogen. 

 De anser att det är viktigt att tänka på säkerhetsriskerna men de påpekar att det är lättare att gå 

till djurens inhägnad på djurparken. Förskollärarna har även haft tankar om att ha djur inomhus 

i förskolans verksamhet. Det kan till exempel vara bra för v issa barn att ha ett djur att kela med. 

Men på grund av  att förskolan är relativt ny startad och fortfarande är under utveckling har annat 

prioriterats. De ser även problemet med vem som skulle ta hand om dem under helger och 

semestrar. Djurvårdarna hjälper ofta till med lärandet runt djurparkens djur. Men förskollärarna 

skulle vilja vara mer delaktiga i djurparkens verksamhet runt djuren. De skulle även vilja 

v idareutbilda sig inom djuren i djurparken till exempel genom att praktisera. Förskollärarna tar 

också upp att det är v iktigt att barnen får tillfälle att sitta ner, slappna av  och det kommer 

naturligt under situationer så som med kaninerna. Barnen kan då också få lära sig och praktisera 

empati. Förskollärarna poängterar att eftersom förskolan ligger i en del  av  djurparken som är en 

offentlig miljö har de bara tillgång till djuren under lågsäsong. Under dessa perioder fokuserar de 

mer på djuren i skogen istället. Det finns alltid risker med djuren och det är v iktigt att vara 

medveten om detta och göra bedömningar därefter. 

 


