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Sammanfattning  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare på ett naturbruksgymnasium ser på användningen av djur i undervisningen. Arbetets tre 
huvudfrågor är:  

Hur ser naturbrukslärarna, utifrån sin yrkesprofession, på att använda djur i undervisningen? 

Vad säger litteraturen när det gäller hur djur påverkar människor?  

Hur kan djur användas i undervisning? 

Datainsamlingen gjordes genom intervjuer samt litteratur jag sökt på internet och bibliotek. Jag intervjuade sex lärare från ett 
naturbruksgymnasium via telefon, då detta sparade tid för både mig och de intervjuade. Samtalen spelades in och analyserades sedan av mig 
för att få ut väsentliga fakta. På internet och bibliotek har jag sökt efter böcker, tidsskrifter samt rapporter som innehåller information som jag 
kan koppla till mina intervjuresultat.  
 
Utifrån resultatet av intervjuerna och den litteratur som jag studerat kom jag fram till att samtliga lärare ansåg att detta var ett bra 
undervisningssätt. Jag fann stöd i lärarnas synpunkter i litteraturen, både utifrån problemen som lärarna ansåg kunde finnas, så som 
skaderisker och smittorisker, samt utifrån de positiva effekterna dom kunde se, som exempelvis motivation och ett större lugn hos eleverna 
samt förtydligande i just den specifika undervisningssituationen. Då det hela tiden är en utmaning för oss lärare att finna vägar att nå 
eleverna är detta något som jag anser har varit ett mycket fängslande ämne att skriva om. Det vore intressant att se en större forskning 
kring detta ämne för att se hur långt eller om det över huvudtaget går att generalisera mina slutsatser. 
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Förord 
Efter snart tre och ett halvt års studier är jag nu inne på sluttampen med examensarbetet. Jag har under hela min 
uppväxt haft djur omkring mig och även gått kurser och utbildningar om sällskapsdjur. Jag har på senare år haft en 
tanke om att kunna använda djur på fler sätt än när det gäller lärande om djur. Den erfarenhet jag själv har när 
det gäller djur i skolan/undervisning, är från när min mamma jobbade på ett högstadium för tonåringar i behov av 
särskilt stöd utanför ordinarie skolmiljö. Där hade mamma vissa dagar med sig familjens blandrashund Fox, som 
fungerade som elevernas bästa vän. Fox kunde när som helst oavsett tidpunkt på dagen, tillfälle och situation, gå 
fram till en elev och lägga sitt huvud i elevens knä eller bara sätta sig tätt intill en elev som nyss haft ett utbrott. 
När ingen personal eller andra kamrater kunde gå fram till eleven efter till exempelvis ett raseriutbrott, gick Fox fram 
till eleven varpå han eller hon sträckte ut sin hand och bara klappade och rufsade i Fox långa päls. Sedan satt 
eller låg eleven tyst i en soffa och bara klappade eller kramade Fox en lång stund, tills personal kunde börja prata 
med eleven i fråga. 
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1. Inledning 
Skollagen säger att det är skolans uppdrag att ge eleverna kunskap och färdighet samt främja deras harmoniska 
utveckling till ansvarstagande medmänniskor och samhällsmedlemmar (SFS 1985:1100, 1 kap. 2 §). Att hitta en 
arbetsform som kan ge eleverna detta kan bland annat vara genom att utveckla arbetsmetoderna för oss lärare. Att ta 
vara på djurens positiva effekt på oss människor tror jag kan vara ett sätt, bland många andra. Med ett brinnande 
intresse för djur föll det sig naturligt för mig att kombinera detta intresse med mitt examensarbete. Jag har funderat 
på lärares olika sätt att förmedla och förhålla sig till eleverna i klassrumsmiljön för att få den optimala lärandemiljön.  
Med det yrke vi har följer också förmånen att själv kunna prägla undervisningen så länge vi följer de styrdokument 
skolan har. Djur har i alla tider ingått i människans livsmiljö som en naturlig del i olika former, beroende på hur 
samhället har sett ut, och är därför en viktig del av människans liv. – Varför inte använda oss av djur i 
undervisningen och i elevernas lärandemiljö, för att ta vara på de resurser och alternativa vägar till elevers lärande 
som finns i samhället, i de fall där det är praktiskt möjligt? – Det skulle vara ett ypperligt sätt att individualisera 
skolan på, utefter elevernas behov på många olika plan. Dels när det gäller att använda djur i själva undervisningen, 
men också att ha djur i lärandemiljön med alla positiva effekter som följer med djur i människors omedelbara närhet. 
I samhället kan vi idag se exempel på andra ställen där man anammat tanken, bland annat i äldrevården, då djur 
på ålderdomshem har en positiv effekt när det gäller äldre människors välbefinnande. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare på ett naturbruksgymnasium ser på användningen av djur i 
undervisningen. 
 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur ser naturbrukslärarna, utifrån sin yrkesprofession, på att använda djur i 
undervisningen? 

2. Vad säger litteraturen när det gäller hur djur påverkar människor?  

3. Hur kan djur användas i undervisning? 

 

1.4 Teorival 

De lärandeteorier som inspirerat mig i detta arbete är det sociokulturella, det situerade och det kontextuella lärandet. 
Illeris (2007) skriver att lärande inte är något som enbart förekommer inom den enskilda personen utan att lärande 
alltid är inbäddat i sociala sammanhang. Då djur och människa genomgått en utveckling tillsammans där samspel och 
interaktion varit viktiga förutsättningar för att detta samspel skulle fungera i samhället, har djur och människor utvecklat 
ett starkt band mellan sig. Eftersom människa och djur ingår i varandras livsmiljöer, ingår djur automatiskt i 
människans sociala miljö, och därigenom blir umgänget med djur en social interaktion (Håkansson, 2009). 
 
Situerat lärande är något som Illeris (2007) tar upp då han menar att lärandet inte bara påverkas av lärosituationen 
utan även utgör en del av lärandet. Att integrera djur i undervisningen är en speciell lärosituation och påverkar därför 
lärandet. Claesson (2007) menar att det är i en kontext, i ett sammanhang, som ett lärande sker. Alltså är ett 
kontextuellt lärande när eleverna får deltaga i ett sammanhang i det dom skall lära sig. På ett naturbruksgymnasium 
är detta något som sker konstant då de flesta kurser på skolan även har en praktisk del.  
 
Anna Klerfelt (i Carlgren, 1999) skriver att när det skulle skapas samverkan mellan verksamheterna förskola, skola och 
fritidshem, var förslaget för att kunna förändra skolans inre arbete, att införa mer praktiska och skapande aktiviteter. 
Detta för att forma en pedagogisk miljö där eleverna gavs utrymme att förstå kopplingen mellan teori och praktik. Hon 
menar att kunna möta förändringar och dra nytta av autentiska aktiviteter är två viktiga parametrar när det gäller 
miljöer för lärande (i Carlgren, 1999). För att införa användningen av djur i undervisning krävs en förändring där man 
har mer praktiska lektioner. Carlgren (1999) skriver att lärares olika sätt att organisera lektionerna och motivera 
eleverna på, förenar och ger eleverna mening i det dom gör och det blir på så sätt ett lustfyllt lärande. Till exempel 
genom att få bygga en bur åt ett djur i verkligheten istället för att endast få göra det på ett papper. Genom detta 
anser jag att det skapas just den motivation och vilja att lära hos eleverna, som jag eftersöker. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 

Med sällskapsdjur menar jag i detta arbete hästar, hundar, katter och smådjur. 
Med praktiskt arbete menar jag lektioner där djur används i undervisningen. 
 

1.6 Avgränsning 

Intervjuerna har jag genomfört med lärare som undervisar om djur på ett naturbruksgymnasium, eftersom detta var den 
grupp lärare som har den kunskap jag efterfrågar i min undersökning. Jag valde just denna specifika skola för att 
öka mina chanser till fler antal intervjuer, då det inte finns så många andra skolor som jobbar med djur i 
undervisningen. Även om det är erfarenheter från deras specifika gymnasieelever som dessa lärare utgår ifrån, 
avgränsas inte arbetet till att gälla gymnasieelever, utan elever överlag då det inte finns förhinder att tillämpa dessa 
lärares tankar och idéer på yngre barn. 
 

1.7 Mitt val 

Professor i kognitiv neurofysiologi, Martin Ingvar skriver:  
Det är heller ingen tillfällighet att Sverige nu faller i den internationella konkurrensen. Det är helt i sin linje med att man 
inte har ett kvantitativt förhållningssätt i den tidiga färdighetsträningen … Hjärnans utvecklas snabbt mellan 6 och 15 
årsåldern. Ju tidigare man identifierar de som behöver extra stöd desto effektivare blir insatta åtgärder. Det finns tydliga 
internationella data som visar att tidig intervention är mycket effektivare än sen. Desto färre får dessutom en tagg i sin 
självbild om att inte duga eller kunna (Ingvar, 2006).  

 
En elev med dålig självbild behöver stöd i att bygga upp förtroendet och sin självbild igen. Att få lyckas i 
skolan med hjälp av exempelvis både teoretisk och praktisk undervisning kan vara lösningen till att eleven 
ändrar sin självbild igen. 
 
Trots att det finns kunskap om att husdjur förekommit genom alla tider i barns livsmiljö saknas det kunskap om och 
erkännande av, i vilken utsträckning djur har betydelse för barns utveckling. Med hänsyn till kunskapen om att lärandet 
äger rum i alla typer av situationer och att fysisk beröring, gemenskap, upptäckarglädje samt nyfikenhet stimulerar 
lärande bör man överväga och kartlägga betydelsen för djurs kontakt med barn. Här trotsas de skapade synsätten 
inom pedagogiken (Håkanson, 2009). 
 

2. Litteraturgenomgång 
I Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) framgår det att skolan har i 
uppgift att låta varje elev hitta sin specialitet. På ett naturbruksgymnasium kan djur i undervisningen vara nyckeln till 
att eleverna hittar sin specialitet.  
 
Det har varit svårt att hitta litteratur och forskning som rör ämnet djur i undervisning, därför bygger litteraturdelen till 
stor del på material som publicerats via Manimalis. Manimalis är en ideell organisation som har i syfte att öka 
människors kännedom av sällskapsdjurens positiva effekt på människan. Detta i samarbete med företag samt 
organisationer som har anknytning till djur. Manimalis tillhör det internationella nätverket IAHAIO (International Association 
of Human-Animal Interaction Organizations). Kapitel två och tre i Manimalisrapporten 2009 har Margareta Håkansson, 
legitimerad sjukgymnast och projektledare för projektet ”Djur och människors hälsa” vid Sveriges Lantbruksuniversitet, 
författat.  
 

2.1 Styrdokumenten 

Lpo 94 
I styrdokumentet Lpo 94 framgår det att genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll skall skolan 
främja elevernas harmoniska utveckling. Det framgår vidare att varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter i skolan. Vidare skriver 
Lpo 94 att utbildningen skall vara saklig och allsidig samt ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Detta 
kan göras på olika sätt. Det framgår också i Lpo 94 att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har 
svårigheter att nå målen för utbildningen och att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Det är lärarnas 
uppgift att sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former (Lpo 94).  
 
I Lpo 94 framgår det att varje elev skall få utveckla sina möjligheter att kommunicera genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva. För att gynna ett aktivt lärande är skapande arbete och lek två viktiga delar (Lpo 94). Det 
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är skolans uppgift att sträva efter ett erbjudande av daglig fysisk aktivitet till alla elever samt att skolan ska bidra till 
elevernas harmoniska utveckling och utforskande. Nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grund för undervisningen (Lpo 
94). Läraren skall planera och utföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt (Lpo 94). 
I Lpo 94 framgår det att för att det skall ske utveckling på skolan krävs det att undervisningsmålen ständigt prövas, 
att resultaten följs upp och utvärderas samt att nya metoder prövas och utvecklas. 
 
Lpf 94 
I Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) framgår det att ett miljöperspektiv i undervisningen skall ge eleverna 
insikt i hur de själva kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan samt att undervisningen bör fokusera på hur 
samhällets funktioner och sättet att leva på kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. I Lpf 94 framgår det 
också att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Vidare framgår det i Lpf 
94 att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att varje elev ska få stimulans att 
växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Det framgår också att varje elev ska möta 
respekt för sin person och sitt arbete samt att eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 
förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att 
återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Den skriver också att det är upp till lärare 
att skapa en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande (Lpf 94). Skolan ska 
stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. Lpf 94 menar liksom Lpo 94, att när det gäller för en 
skola att utvecklas måste den hela tiden ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer samt utvärdera sina resultat 
och pröva nya metoder.  

 

2.2 Människan och naturen 

Människan och djuren har varit med om en gemensam utveckling där det varit viktigt att sampel och kommunikation 
har fungerat. Djur ingår i människans livsmiljö och ingår då automatisk i den naturliga miljön och därmed även i 
människans sociala miljö (Håkansson, 2009).  
Håkanson, Palmgren Karlsson, Sallander och Henriksson (2008) menar att människan har haft följe av husdjur större 
delen av den mänskliga historien. När samhället präglades av jordbruket var djur och natur ett självklart inslag och 
arbetsredskap i vardagen. Genom detta har vi lärt oss att samspela med varandra. Livsstilen hos människan har de 
senaste fyra fem generationerna förändrats stort, vilket lett till att fler barn är uppvuxna i stadsmiljö. Detta har lett till 
att det blivit ett avstånd mellan människan och naturen i vardagen. Förr användes djur i vardagen och var 
livsnödvändiga för att människan skulle överleva och klara av tillvaron. Nu har husdjuren blivit sällskapsdjur eller 
produktionsenheter. Förr var vi tvungna att ha vetskap om hur djurs signaler skulle tolkas samt hur djuren fungerade 
fysiskt, medan vi idag fortfarande har djuren i vår vardag men på helt andra premisser (Håkansson m fl., 2008). 
 

2.3 Lärande 

Birgitta Davidsson (i Carlgren, 1999) beskriver en förekommande praktisk matematikövning med teori inbakad. Hon 
beskriver en uppbyggd affär i klassrummet med olika tillbehör i för att eleverna skall kunna handla med papperspengar 
och på så sätt träna sig på att räkna. Detta blir ett lärande där eleverna automatiskt får två olika övningar; dels 
praktiskt med affären i sig och teoretiskt när det gäller ordinarie mattekunskaper för att på så sätt öka förståelsen. 
Säljö (2007) menar att den elev som har bekymmer i en specifik situation, mycket väl kan ha lätt för sig i en 
annan.  
 
Claesson (2007) beskriver en autentisk aktivitet på så sätt att genom de aktiviteter som eleverna engagerar sig i 
vinner dom förståelse i. Håkansson (2009) menar för att utveckla färdigheter är förutsättningen just lärandesituationer 
och för det växande barnet är alla situationer en möjlig lärandesituation, alltså inte bara i skolan. Några saker som 
Håkansson (2009) menar stimulerar lärande är fysisk beröring, gemenskap, upptäckarglädje och nyfikenhet. En italiensk 
studie beskriver att där förskolebarn fick lära sig mer om sällskapsdjur resulterade detta i större intresse samt större 
respekt för djur överlag. Studien genomfördes på grund av den ökade mängden misskötta smådjur som ofta saluförs 
på marknader i Italien (Håkansson, 2009). 
 
Meijer (2005) menar att det förmodas att inkluderande undervisning till huvudsak beror på hur läraren handlar i 
klassrummet. Men vad lärare gör i klassrummet är en följd av deras egna kunskaper, utbildning, erfarenheter, 
värderingar och så vidare. Även Vernersson (2007) menar att lärarens roll och förhållningssätt i klassrummet är en 
stor del i ett inkluderande perspektiv. Vernersson (2007) pekar på att den svenska skolan har kommit långt när det 
gäller inkluderande undervisning om man jämför med andra länder. Hon tror det kan vara den demokratiska lärarrollen 
och det öppna förhållningssättet mot eleverna som bidragit till detta. En grundförutsättning för elevers lärande i ett 
inkluderande förhållningssätt är variation i undervisningen och arbetssätt menar Vernersson (2007). 
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Wallin och Ahlström (i Säfström och Svedner 2009) menar att när det gjordes forskning, av de forskare som inriktade 
sig på psykologiska aspekter kring didaktik vid omsvängningen från positivismen och behaviorismen 1968, blev det 
viktigt att belysa hur elever uppfattar ett undervisningsinnehåll och vilka föreställningar dom bär med sig. 
 
READ, Reading Education Assistance Dogs, är ett projekt där hundar används som hjälpmedel när barn med 
svårigheten att lära sig läsa skall knäcka den alfabetiska koden (Håkansson, 2009). Organisationen Intermountain 
Therapy Animals (2009) förklarar att i READ projektet är det inte vilka hundar som helst som används, utan READ 
hundar är frivilligt utbildade terapihundar som utbildats tillsammans med sina ägare. Ekipaget går till skolor, bibliotek 
och andra ställen för att barn skall få läsa högt för dom. Samtidigt som barnen läser för hunden klappar och smeker 
dom den, vilket är avslappnande för barnen och sänker barnens blodtryck och hjärtfrekvens. Detta leder till att barnen 
glömmer bort hur svårt dom upplever läsningen och istället ser fram emot att läsa. Detta ger både lust och 
motivation som i sin tur ger befäst lärande i högre grad (Intermountain Therapy Animals, 2009). Håkansson (2009) 
skriver att när djur stimulerar människan betyder det inte enbart ett möte rent fysiskt mellan djur- människa, utan ett 
stort intresse för djur i sig, stimulerar också till lärande om djur. Här ser man ytterligare en väg till att finna 
motivation särskilt för elever i olika svårigheter i skolan. DATTEN är ett projekt där barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar får stöd i sin utveckling med hjälp av olika djur (häst, hund och kanin) som ökar deras lust 
och motivation att utvecklas vidare. Det läggs stor vikt i att matcha rätt barn med rätt djur (Håkansson, 2009).  
 
Östman (i Säfström och Svedner 2009) menar att eftersom grundskolan är obligatorisk och riktar sig till alla ungdomar 
i en årskull, kan inte läraren räkna med att alla elever är intresserade och motiverade av sina studier. Något som är 
viktigt att ha i beaktning i sin lärarroll. Kullberg (2004) menar att om det i undervisningssituationen finns gott om 
rörelseövningar, vilket ger syresatt blod, kan lärandet uppfattas som lustfyllt.  
 
Bergem (2000) menar att det är viktigt som lärare att ha kunskap om maktutövningens roll och betydelse lärare-elev. 
Han menar att utmaningen för läraren inte ligger i att bryta ner maktförhållandet i sig, utan bedöma hur man på ett 
positivt sätt kan använda detta förhållande för elevens bästa. Vidare säger han att det är varje lärares 
uppgift/utmaning att stimulera den enskilde elevens självständighet, mognad och utveckling. Bergem (2000) menar att 
det därför inte bör finnas tvivel i vad som är rätt förhållningssätt när det gäller detta maktförhållandet. Utveckling hos 
eleven ligger i om läraren använder sin makt i att frigöra dom, inte låsa fast eleverna (Bergem, 2000). 
 
Carlgren (1999) hävdar att ordet lära inte är något nytt eftersom det ingår i vårt vardagsspråk. Samtidigt är det starkt 
associerat till skolan. Men det är två olika slags lärande man talar om enligt Carlgren. Hon menar att det formella 
lärandet är det lärande som pågår i skolan och det informella lärandet är det som sker utanför skolan, oftast 
integrerat som en del i något annat vi gör därav kan man kalla en praktisk lektion i skolan för ett informellt lärande. 
I den nya diskursen i skolan är den goda pedagogiska verksamheten en autentisk tillämpning som gör lärandet 
genomförbart med hjälp av varierande nivåer av deltagande i praktiken (Carlgren, 1999). Kullberg (2004) menar att 
lärandet i en utbildning är kontextberoende och kontextbestämt. Hon menar att det inte finns en färdig kontext från 
början där man kan placera in eleven och tro att denne skall anpassa sig, utan kontexten är något som läraren själv 
får bygga upp med tiden i just den klassen. 
 

2.4 Djurs betydelse för hälsa och lärande 

I en studie som presentras av Håkansson (2009) har det visats sig hur djur kan hjälpa människor att bättre 
kontrollera sina känslomässiga reaktioner. Studien gjordes på barn i en förstaklass under en period där det ingick 
hundträning varje vecka. Resultatet blev att den barngrupp som hade hundträning varje vecka klarade av att hantera 
sina känslor betydligt bättre än gruppen som inte hade hundträning på schemat. 
 
Kotrschal och Ortbauer (2003) skriver om REDE materialet som är ett speciellt undervisningsmaterial som används för 
lågstadiet i Malmsjöskolan, Stockholm, för att lära barn empati och respekt för allt levande i naturen. Materialet 
används för att förhindra att barn i oförstånd plågar och misshandlar djur i sin närhet då barnen får lära sig att tolka 
djurs beteende och signaler på rätt sätt. Det är ett material där alla kan vara med, både de som har 
koncentrationssvårigheter, de som har bristande självförtroende och de som har humörsvängningar. Man ser att när djur 
används i undervisningen ökar motivationen för barnen att deltaga i den (Kotrschal & Ortbauer, 2003). Håkansson 
(2009) skriver om Green Chimneys School i USA, en skola som vänder sig till ungdomar i behov av särskilt stöd. 
Skolan erbjuder olika slags terapier så som djurassisterad terapi, djurassisterade aktiviteter, trädgårdsterapi och 
naturbaserad terapi. Syftet är att stödja och förbättra den utbildningsmässiga, sociala, känslomässiga och empatiska 
förmågan hos barn i åldern 5-15 år. Varje elev har speciellt utvalda djur som stöd i just sin individuella utveckling 
(Håkansson, 2009). 
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Ett annat projekt Håkansson (2009) tar upp är POOCH, Positive Opportunities Obvious Change with Dogs. Detta är ett 
program där ungdomar i fängelse blir rehabiliterade genom att träna omhändertagna hundar genom dressyr, 
hundhållning, skötsel och vård, för att hundarna sedan skall få en andra chans i livet och bli bortadopterade. Beck-
Friis (2010) beskriver Prison Pet Partnership Program, ett program som uppstod då Leo Bustad, amerikans soldat i andra 
världskriget, togs till fånga av tyskarna. Leo Bustad tämjde en mus för att stå ut med att leva i fånglägret och få 
en mening med tillvaron. Detta ledde till att när han senare blev frigiven utbildade han sig till veterinärprofessor. Hans 
enda sätt att överleva vistelsen i fängelset, genom att tämja en mus, utvecklades senare till ett program som används 
idag för att förbättra stämningen, minska våld och droger samt minska återfall på amerikanska fängelser (Beck-Friis, 
2010). Även om min studie inte behandlar ungdomar i fängelse, kan man i förlängningen tänka sig vilken effekt djur 
generellt kan ha på människan.  
 
De människor som har sällskapsdjur är oftast medvetna om att djur löser spänningar (Beck-Friis, 2010). Amerikansk 
forskning har visat att genom den trygghet som djur förmedlar har barn med sällskapsdjur större tillit till sig själva, 
vilket bidrar till att barns livskvalitet höjs då det i och med detta lockar till lek, ger nyfikenhet samt ökar barnens 
självständighet (Beck-Friis, 2010). Han skriver även att forskningen visat att barn som har djur lättare lär sig och tar 
till sig undervisning samt har en större benägenhet att slutföra projekt som är påbörjade.  
 
KOSAM, Kommun och sjukvård i samverkan, är ett projekt för barn med autism i förskole- samt tidig skolålder 
(Håkansson, 2009). Här använder man sig av en tidig och intensiv sampel- och kommunikationsbehandling med hjälp 
av hästar. Behandlingens syfte är att utveckla kommunikation och samspel genom att väcka barnens nyfikenhet och 
intresse för samspel kring djur och naturupplevelser (Håkansson, 2009). Gail F Melson (pensionerad professor inom 
området barns utveckling) har en teori gällande konsekvenserna som uppstått med dagens syn på barns uppväxtvillkor 
i takt med att vi får allt mer kunskap kring hur djur och människans samspel förhåller sig/fungerar. Han menar att 
det saknas beskrivningar av sällskapsdjuren och värdering av dess betydelse för barn, när man gjort beskrivningar av 
barns uppväxtvillkor i samband med teorier om barns utveckling. Barnen har i dessa studier nämnt två till tre djur i 
sin beskrivning av de tio viktigaste personerna i deras liv. Genom århundraden har det förekommit djur, och gör det 
fortfarande i majoriteten av alla barns livsmiljö, på ett eller annat sätt (Håkansson, 2009). Han skriver vidare att man 
antar att barn utvecklar empati genom att interagera med djur. Denna utveckling inom empati gäller inte enbart mot 
djur utan är en generell förmåga att sätta sig in i andras känslomässiga reaktioner (Håkansson, 2009). Madsen (2001) 
menar att sällskapsdjur representerar fler känslor än vad som ingår i deras egen biologi, så som kamratskap, 
samvaro, naturlighet, status och så vidare. Djuren representerar det mesta som ryms i en mänsklig relation (Madsen, 
2001). Djuren är inte bara en familjemedlem eller ett hjälpmedel, de är ett sällskap och brygga till social identitet (Mc 
Nicholas, Ormerod, Gilbey, Rennie, Ahmedzai & Dono, 2005). 
 
När det gäller spridningseffekten menar Taube (2007) att vid både framgång och misslyckanden hos individen, sker en 
viss spridningseffekt. Vid framgång kan ökad självvärdering ske både inom det aktuella ämnet men även inom andra 
områden. Taube (2007) menar att samma sak sker hos individen när det gäller misslyckanden, fast tvärtom. 
Exempelvis om en elev på en naturbruksskola lyckas bra i en praktisk övning kring ett ämne känner han/hon sig 
lyckad och motiverad att lyckas även i de teoretiska ämnena. Denna teori stärks av Kullberg (2004) som menar att 
”positiva tankar skapar fysiologiska möjligheter till lärande” (s 25). Hon skriver också att negativt bemötande ofta leder 
till oförmåga och kan visa sig genom osäkerhet och kroppsliga förhållanden. 
 
Effekter när det gäller barns uppförande vid närvaro av hund i klassrummet har Kotrschal och Ortbauer (2003) 
studerat. För att testa idén om att hundar har ett positivt inflytande när det gäller socialt uppförande av skolbarn i 
klassrummet, placerade man en hund i en klass i Wien i Österrike. Med videodokumentation visade det sig sedan att 
barngruppen blev socialt mer homogen och fick minskade extrema beteenden så som hyperaktivitet samt aggressivitet 
(Kotrschal & Ortbauer, 2003). Intermountain Therapy Animals (2009) menar att några av de dokumenterade fördelarna 
med djurterapi är sänkt blodtryck, minskad hjärtfrekvens, ökad avslappning, samt tendens att glömma smärta och 
begränsningar. I en forskningsstudie som gjordes för ungefär 30 år sedan visade det sig att när barn blev nervösa, 
framförallt i samtal med andra, höjdes deras blodtryck avsevärt. Men om barnen fick sällskap av en hund på scen, 
sjönk blodtrycket istället. Det spelade ingen roll om hunden satt tyst bredvid dem eller om barnet läste för hunden. 
Förmodligen beror delar av detta på att hunden upplevs som pålitlig och som människa behöver du inte ha dåligt 
självförtroende, vara orolig eller generad när du är tillsammans med en hund (Intermountain Therapy Animals, 2009). 
 
I en tysk studie som utfördes under ett år på ungdomar med svåra sociala problem, visade det sig att den 
empatiska förmågan ökade hos samtliga ungdomar genom användandet av djurassisterad pedagogik. Det kunde alltså 
bekräftats genom detta att ett samband mellan empati och attityder till djur och anknytning finns (Håkansson, 2009). 
Det har också gjorts en studie på barn i förstaklass där det ingick hundträning i det ordinarie schemat. Studien 
visade att djur kan hjälpa människor att öka sin förmåga att styra sina känslomässiga reaktioner. Den visade även ett 
ökat moget beteende hos dessa barn (Håkansson, 2009). Vernersson (2007) menar att det i den svenska skolan kan 
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noteras en ökning av elever i behov av stöd. Hon menar att orsaken till detta kan vara samhällets många 
sinnesintryck från media samt vårt höga livstempo.  
 
Sjödin (2009) menar att frid och harmoni bäst kan beskrivas genom att höra en katt spinna, och se den förvandlads 
till ett rovdjur sekunden senare när den skall smyga sig på flugan på den smala fönsterbrädan för att slå tassen 
efter den. Detta är några anledningar till att ett nära umgänge med katt ger en källa av glädje och förundran (Sjödin, 
2009). I en rapport från statistiska centralbyrån [SCB] (2007) visar det sig att i övre tonåren är det psykiska 
välbefinnandet sämre än hos de yngre barnen. Stress, huvudvärk, ont i magen och sömnproblem är vanligt 
förekommande framförallt hos flickor. Stress är den faktor som kvarstår med åren och blir allt vanligare (SCB, 2007). 
Håkansson (2009) menar att det finns forskning som visar att det finns två hälsofrämjande effekter som djur har på 
människan. Den direkta effekten är sådant som uppstår vid beröring, relation och genom icke verbal kommunikation. 
Den indirekta effekten är sådant som uppstår via en ökad hälsofrämjande livsstil som det innebär när man har hund, 
samt genom den sociala identitet som människan och djur får i samverkan med varandra. Vid den fysiska kontakten 
mellan djur och människa frisätts oxytocin hos människan, och på detta sätt stimuleras både social interaktion och har 
samtidigt en lugnande och läkande effekt hos individen. En annan effekt oxytocin för med sig är att ett band mellan 
individer skapas, exempelvis mellan människa och hund. Anledningen till detta är evolutionen som människan och 
djuren varit med om tillsammans då oxytocin är av betydelse för bindningen mellan exempelvis hund och människa 
(Håkansson, 2009). 
 
Håkansson (2009) anser att när det gäller att ta till vara på sällskapsdjurens positiva effekt för människan ligger 
Sverige fortfarande efter övriga världen. Inom vård, omsorg, skola och kriminalvård har USA, England och Frankrike 
använt sig av sällskapsdjur i stor utsträckning under flera decennier. Håkansson (2009) menar att dela sin vardag med 
djur är en världsomspännande företeelse som man gjort under alla tider och inom alla kulturer. Alltså är det inhumant 
att hindra människor från att få ha djurkontakt, likväl som att det är oetiskt att inte låta människor ha möjlighet att 
engagera sig i djur och därigenom kunna njuta av de positiva effekterna som uppkommer i samspelet djur-människa 
(Håkansson, 2009).  
 
Håkansson (2009) pekar på ett växande problem runt om i världen mellan djur-människa och det är bettskador. The 
Blue Dog är ett program som genomfördes för att minska frekvensen av hundbett hos barn i åldrarna 3-6 år. Man 
ansåg att både barn och föräldrar behövde få ökad kunskap i hur man handskas med hundar. Denna ökade kunskap 
försökte man ge genom en CD-rom skiva som barn och föräldrar skulle arbeta tillsammans med (Håkansson, 2009) 
vilket senare visade sig ha en positiv inverkan. Något som också påverkat livsstilens förändring är allergier och astma. 
Formgren (1998) skriver att genom studier från skilda världsdelar har det visats sig att allergier och astma är mer 
frekvent förekommande hos innerstadsbefolkning jämfört med landsbygdsbefolkning. Det finns misstankar om att det är 
miljöfaktorer såsom till exempel luftföroreningar som påverkar utveckling av astma och allergier (Formgren, 1998). 

 

3. Metod 
 
Jag började med att söka information som till exempel forskares avhandlingar, facktidskrifter, samt böcker på internet 
som hade något samband med mitt ämnesval. Stukat (2005) menar att det finns ett stort urval med information på 
internet då forskare har ett stort behov av att kommunicera med varandra och då ofta använder sig av internet som 
forum. Jag har även sökt efter böcker som tar upp olika teorier om lärande som jag tycker är relevant till ämnet. 
Jag fann information på nätet samt i olika böcker och tillsammans med det jag hittat i bibliotekets olika databaser har 
jag bearbetat samt kompletterat informationen under arbetets gång.  
 
Det var inte en självklarhet för mig om eller vilken intervjumetod jag skulle använda mig av i mitt arbete men i 
samråd med min handledare kom vi fram till att jag skulle intervjua lärare på ett naturbruksgymnasium. De 
intervjufrågor jag ställde utgick från mina frågeställningar för att lättare kunna hålla en röd tråd genom hela arbetet. 
Alla lärare har fått samma frågor i samma ordning, liknande en strukturerad intervju som Stukat (2005) skriver om. 
Dock är det inga slutna frågor i intervjun utan respondenten har getts möjlighet att svara utifrån sina egna tankar. 
För att registrera intervjuerna som gjordes över telefon, valde jag att spela in dem på en ljudfil med hjälp av datorn. 
Stukat (2005) menar på att de flesta intervjuer registreras på detta sätt för att senare transkriberas. När jag 
transkriberade intervjuerna valde jag bara ut den relevanta informationen som fanns för att som Stukat (2005) skriver, 
spara tid då tidsschemat varit pressat. 
 
 

3.1 
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Intervjuerna 

Jag började med att skriva ett missiv till rektorn på skolan, där jag berättade vem jag var, vad jag ville göra och 
syftet med min förfrågan. Ett missiv är enligt Stukat (2005) ett informationsblad. Skolans rektor hänvisade mig vidare 
till biträdande rektor men tyckte att det var både roligt och intressant att jag ville göra intervjuer på hans skola. Jag 
pratade med biträdande rektor och fick 10 namn av honom på lärare som undervisade i olika djurämnen. Jag 
kontaktade dessa 10 lärare via mail och frågade om dom ville ställa upp i en intervju. I mailet skrev jag syftet med 
intervjuerna och att man var anonym i uppsatsen. Jag skrev även att lärarna själva fick avgöra om dom ville göra 
telefonintervju eller om dom ville träffas på valfritt ställe för att genomföra intervjun. Av de 10 lärare som jag skickade 
förfrågan till, var det 6 lärare som svarade och ville delta i intervjun. Då det oväntat blev vinter med mycket snö 
som följd, samtidigt som jag arbetade under tidspress när intervjuerna senast behövdes vara klara, bestämdes i 
samtycke med alla inblandade att vi skulle göra telefonintervjuer. Stukat (2005) skriver att telefonintervjuer kan vara 
användbara för att spara tid, då man slipper resvägar. Lärarna fick själva skicka förslag på tider som passade och 
jag pusslade sedan ihop tiderna efter bästa förmåga. Detta gjorde jag för att som Stukat (2005) skriver, eftersträva en 
ohotad och lugn miljö för respondenten. Jag har sedan ringt upp lärarna på avtalad tid och spelat in hela intervjun 
för att kunna analysera och bearbeta den i lugn och ro.  
 

3.2 Urval 

Eftersom mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur lärare ser på att använda sig av djur i undervisningen 
var det lämpligt att intervjua lärare som använder sig av djur på just det sättet. Då det är mycket få grundskolor 
som använder sig av djur i undervisningen och jag sökte 10 lärares synpunkter, tog jag tillfället i akt att använda 
mina kontakter på ett naturbruksgymnasium. Stukat (2005) säger vidare att ett högt antal personer vid 
intervjuundersökningar inte är lika viktigt som vid andra undersökningsmetoder.  
 
Jag anser inte att detta vinklar mitt arbete endast till gymnasiet, då ett lärande är livslångt och i grund och botten 
har samma utgångspunkt vare sig det är 7 åringar eller 17 åringar som skall lära sig. Styrdokumenten, Lpo 94, Lpf 
94 samt Lpfö 98, är i princip uppbyggda på samma sätt och skriver att skolans uppgift bland annat är att stimulera 
elevernas utveckling till ansvarstagande människor. Detta anser jag ger stöd åt att det går att använda likvärdig men 
givetvis åldersanpassad undervisning mellan förskola och gymnasie och därför är inte min studie riktad enbart för 
gymnasielever.  
 

3.3 Etisk hänsyn 

För att allt skulle kännas korrekt för både mig och de lärare jag intervjuade har jag utgått från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. De skriver om fyra individskyddande krav som finns när det gäller skydd för dom intervjuade; 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att jag som forskare måste informera deltagarna i forskningen om dess syfte. Det är min 
uppgift att på något sätt informera den deltagande om dess rättigheter det vill säga om rätten att avbryta sitt 
deltagande när han/hon vill, samt informera att jag endast kommer att använda den insamlade informationen i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjorde jag genom det missiv jag skrev till rektorn samt i mailet när jag 
tog kontakt med lärarna.  
 
Samtyckeskravet innebär att de deltagande i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan samt 
hur länge de vill medverka. Om den deltagande vill utgå från undersökningen skall detta ske utan påtryckning från 
forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). När jag skickade missivet till rektorn och informationsmailet till de lärare jag ville ha 
kontakt med, fick jag tillbaka medgivande både från rektorn och de lärare som skulle delta.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om medverkande i forskningen skall ges konfidentialitet samt att 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). Alla 
mina intervjuade lärare har blivit informerade om att jag varken nämner namn eller skola i forskningen. Trots att det 
inte är något etiskt känsligt material i mina intervjuer har jag valt att anonymisera deltagarna.  
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda personer jag samlat in endast får användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav har jag samlat allt material på ett ställe där ingen obehörig kan 
komma intill.  
 
Tillförlitlighet 
 
Reliabilitet  
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Då jag använt mig av intervjuer i mitt arbete finns det alltid en viss risk för att feltolkning hos respondenten eller 
hos mig som intervjuare kan ske, vilket i sin tur kan ses som en brist i reliabiliteten. Att intervjuerna gjordes på 
telefon innebär att det kan ha varit störningar hos respondenten som jag inte varit medveten om vilket enligt Stukat 
(2005) kan ses som en risk i att reliabiliteten inte är så hög. För att öka reliabiliteten utefter den vinkel jag gjort 
intervjuerna på, har jag spelat in intervjuerna för att inte missa viktig information. Jag har låtit respondenterna 
bestämma tid och plats samt även på vilket sätt intervjun skulle på för att lärarna skulle känna sig så bekväma som 
möjligt med/i situationen. Jag försökte få tag på 10 lärare som ville bli intervjuade men trots mailutskick fick jag 
endast svar från 6 lärare. Att 4 lärare avstod från att bli intervjuade kan bero på flera faktorer; de kanske inte ville 
vara med på intervju, inte hade läst sin mail eller inte hade tid. Eftersom det finns väldigt få skolor som använder 
djur i sin undervisning och som inte är naturbruksskolor, valde jag de lärare som är så nära den undervisningsformen 
som möjligt. 
 
Validitet 
Syftet med min uppsats var att undersöka hur lärare på ett naturbruksgymnasium ser på användningen av djur i 
undervisningen. Därför valde jag att intervjua lärare som arbetar med djur, då det kan vara svårt för en lärare i till 
exempel en kommunal grundskola utan djurprofilering att svara på mina frågor. Intervjufrågorna var baserade på 
arbetets frågeställningar för att få en röd tråd och överhuvudtaget få svar på syftet. Något som dock kan ha gjort 
validiteten svag är som Stukat (2005) skriver att jag inte kan vara helt säker på att respondenterna svarat ärligt på 
mina frågor.  
 
Generalitet 
Då det endast var 6 lärare som jag fick intervjuat och alla dessa jobbar på ett och samma Naturbruksgymnasium, 
finns en viss risk att min undersökning kan tyckas enbart gälla hur naturbrukslärare just på den skolan, ser på 
användningen av djur i undervisning och att det inte var tillräckligt många intervjuade för att få en rättvis bild. Dock 
anser jag att deras svar var såpass överens med varandra att det inte stör det få antalet av intervjuade. Stukat 
(2005) skriver att detta arbete inte kan klassas som generellt utan endast för gruppen naturbrukslärare på just denna 
skola. 

4. Resultatredovisning 
Nedan kommer jag redogöra för de resultat utifrån de 6 intervjuerna jag fått genom att ha intervjufrågorna som 
rubriker. Vid analys av intervjuerna visade det sig att flera intervjufrågor berör varandra såpass nära att de näst intill 
blir samma fråga. För att hålla isär lärarna vid citat är dom benämnda med F, G, H, I, K och L. 
 
 
1. Vad har du för utbildning? 
Alla lärare har någon slags utbildning med naturbruksämne i grunden såsom husdjursagronom, biologi, lantmästare eller 
husdjursvetenskap.  
 
2. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
Tre lärare undervisar i lantbruksdjurskursen och tre lärare undervisar i sällskapsdjurskursen. Två lärare undervisar i 
djurhållning i park och etologi. Endast en av de intervjuade undervisar i ämnena djur, instruktör i djurhuset, hund, 
djursjukvård, husdjur och häst, djurkunskap, mikrobiologi och genetik samt nötköttsproduktion. 
 
3 Vilka klasser undervisar du i? 
Samtliga lärare undervisar klass två, fyra lärare undervisar också klass tre, två lärare undervisar klass ett och två av 
lärarna undervisar också i fjärde årskursen som är gymnasiesärskola. 
 
4. Vad ingår det för moment i dina ämnen/kurser? 
Samtliga lärare har både teoretisk undervisning i sal samt praktisk uteundervisning på sina kurser. Lärare G förklara 
det med ”I lantbruksdjurskötsel är det en halv dag praktiskt i djurstallarna och sen är det en halv dag teoretiskt”. 
Lärare H svarade ”Det är både teori och praktik i stallarna”. Lärare K menade att ”Det som är övergripande i alla 
kurser är att det är både praktiska och teoretiska moment”. Tre lärare använder dessutom salsundervisning med 
praktiskt arbete och vise versa. Som lärare F sa;” Det kan vara teoretiska övningar fast vi är nere i ladugården”. 
 
5. Hur ser du på användningen av djur i undervisningen rent allmänt? 
Samtliga lärare tycker att användning av djur i undervisningen är mycket bra. En lärare (L) svarade ”jag tycker det är 
jätte viktigt, dels så tar det in något nytt i klassrummet”. Tre lärare tycker att det är lättare med levande varelser i 
undervisning istället för enbart böcker. Lärare G ansåg att ”det praktiska arbetet bygger egentligen upp kursen om 
man säger så, teorin är ju egentligen bara ett sätt att öka förståelsen.”  
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Två lärare menade att praktiskt arbete i dessa kurser är ett måste. Lärare K menade ”det är jätte positivt, det är en 
enormt bra greja att kunna få läsa om någonting och sedan få göra det på riktigt.”Tre andra synpunkter som lärarna 
hade var att det blir ett autentiskt lärande. En lärare (F) sa” jag tycker det är jätte bra, för det blir väldigt…så här 
autentiskt lärande liksom.”, att både läsa och göra är ett mycket bra sätt, som lärare H påpekade ”det befäster 
kunskapen mycket bättre”. Samt att använda djur i undervisningen ger en djupare förståelse. Där lärare I uttryckte sig 
”Jag tycker ju såklart att det är bra, det ger en djupare förståelse”  
 
6. På vilket sätt använder du dig av djur i din undervisning? 
Två lärare använder det praktiska arbetet med djur för att bygga upp kursen, sedan teorin för att öka förståelsen. 
Prov i praktiken istället för i sal har två lärare använt sig av. Lärare I berättar ”att gå runt bland djuren och ha 
prov, man går runt och kollar på djuren och så får eleverna säga vad det är för djur och så vidare.” Även att 
minska grupperna vid praktiskt arbete har två lärare använt sig av. Andra sätt som lärarna undervisar på är 
exempelvis att eleverna får inreda akvarium/burar och köpa in materialet till detta, sköta om ett speciellt djur för en 
viss tid genom att kolla allmäntillstånd och så vidare. Som lärare L sa ”Dels så är det de att dom lär sig hantera 
olika djur, sen istället för att göra allt teoretisk gör man praktiska moment av det.”  
 
En lärare låter eleverna använda sina egna djur vid vissa lektionstillfällen och en lärare poängterar att det är mycket 
bra att vara beredd på oplanerade tillfällen som uppstår vid praktiskt arbete exempelvis om en ko kalvar eller om 
veterinären kommer. Lärare F förklarar )” även om det inte är planerat, är man nere i ladugården och kanske håller 
på med någon annan övning men så händer det något, veterinären kommer eller någon kalvning eller något sådant 
där, så går vi och kollar på det.” Och lärare K berättar ”i hundkursen använder vi så att de både får träna hundar, 
och då använder dom oftast sina egna hundar, och även använder jag mina hundar på teorilektionerna.” 
 
6a)Vilka fördelar ser du? 
Fördelar som lärarna har tagit upp är inbakade i de andra frågornas svar men tre saker som 
inte tagits upp där är att eleverna skapar empati, en lärare menar att (F)”Själva miljön, man är 
… det känns lite mera som neutral mark än att sitta i ett klassrum, man kommer eleverna 
närmare, förklara jag samma saker ute i ladugården som jag gör inne i klassrummet så känns 
det som, vi är ju oftast mindre grupper också, dom lärs sig lite mer av det.” och även lärare H 
menar att ” empati är också viktigt att känna”. 

Att dom får byta undervisningsmiljö är också en fördel enligt Lärare L, som säger ”Det är ju 
de jag tycker är bra att arbeta med djur, just det att det blir en ny undervisningsmiljö, dom 
sitter inte längre och bara lyssnar på en lärare som pratar.” samt att dom får ett helt annat 
ansvarstagande när de får jobba med djur gentemot om de bara skulle suttit vid skolböckerna. 
Lärare K ”Man får se det i verkligheten, det man pratar om. Det blir verklighet och dom får 
lära sig ta ansvar på ett annat sätt.” 

6B)Vilka problem kan uppstå? 
Alla lärare påpekade att skaderisken kan vara ett problem då det är levande djur man arbetar 
med. Lärare F säger ”Det är ju levande varelser så det kan ju vara olycksrisker.” och lärare H 
menar också att ” Det är ju djur, så det kan ju hända vad som helst, det finns ju en viss risk”. 
Två lärare menade på att ovana elever, som ofta finns i förstaklassen innan eleverna vant sig 
vid att arbeta med djur, kan ta mer tid och behöver hållas ett extra öga på. Lärare G förklarar 
det med ”om eleverna är orutinerade och inte är vana vid att tänka på att det hela tiden är 
riskmoment, just det här att man måste läsa av djuret.” En lärare menar att om djuren inte är 
vana vid hantering är det svårare att undervisa med dem. Risken för smitta mellan djuren på 
skolan samt de djur som eleverna/lärarna själva har hemma är stor därför är det extra viktigt 
att bara använda ”stallkläderna” när man är bland djuren på skolan påpekar en lärare noga. 
Lärare I svarade ”smittskyddsproblem, att det är elever som har djur hemma som kommer 
hit.” 

Två lärare poängterade att det är svårare att få de elever som inte är intresserade av djur att 
engagera sig i lektioner som handlar om djur. Vid mindre grupper, oftast när praktiskt arbete 
skall utföras, tycker en lärare att det ibland kan vara svårt att hitta uppgifter till de resterande 
elever som senare skall göra det praktiska arbetet. Lärare L menade att ”man kan inte ha för 
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stora grupper när man arbetar med djur, i och med att både elevernas och djurens säkerhet, 
då blir problemet att man är tvungen att sysselsätta de andra eleverna på något sätt.”  

Något annat som kan kännas som en självklarhet men inte alltid är så lätt, är att alla djuren givetvis måste ha en 
plats att bo på när de används i undervisning. Lärare K tog upp detta ” Problemen vi har på hundkursen är att 
dom här hundarna måste ha något förvaringsutrymme och sådana saker, när dom inte kan vara med.” 
 
7. På vilket sätt tror du djur kan underlätta i undervisningen för dig som lärare? 
Tre lärare påpekade att eleverna blir mer engagerade och detta underlättar undervisningen för läraren. Lärare I sa 
”eleverna blir mycket mer intresserade tycker jag”. Lärare K sa ”jag tror att det är mycket lättare att få upp ett 
intresse när man har djur med.” 
Några andra saker som minst en av de intervjuade tog upp är att det blir lättare då eleverna kan knyta an teori 
och praktik och att undervisningen ger verkliga situationer (L)”helt enkelt att det är ett levande undervisningsmaterial, 
istället för att berätta om hur någonting fungerar så kan man visa, såhär håller man, såhär ser det ut och så 
vidare.” Lärare G sa” du måste ha med dig det praktiska för att få förståelse för djur, man kan aldrig bli en 
komplett djurskötare med att bara läsa teori” Lärare H menade att ”Det är ju många elever som har vårt för det 
teoretiska som lär sig bättre om dom får gå ut i stallarna.” Eleverna mår bra av miljön som finns bland djur. En 
lärare menade också på att då det finns så många tillfällen där det är smågrupper i undervisningen stärks elev- 
lärarrelationen. (F) ”man kommer närmare varandra, det är väldigt bra för den här elevrelationen, elev- lärarrelation 
också tycker jag.” 
  
8. På vilket sätt tror du djur kan underlätta i undervisningen för eleverna? 
De elever som har svårare i teoretiska moment får chans att visa vad dom kan praktiskt. Många gånger är dom 
mycket duktiga praktiskt menar en lärare. (I) ” att man knyter an det teoretiska till det praktisk, att det ger en 
djupare kunskap”. Samma som för lärarna underlättar det för eleverna att få både teori och praktisk undervisning 
anser en lärare. Hon säger (H)”Ja alltså det befäster kunskapen mycket bättre om man får göra det både praktiskt 
och teoretiskt”. En lärare tycker det är mycket positivt att eleverna får tillfälle i de praktiska övningarna att göra 
misstag och därefter lära sig och inte behöva göra samma misstag när dom kommer ut i arbetslivet. Lärare K ”Jag 
tycker det säger sig lite själv, jag menar, det är mycket roligare att få hantera ett djur än att få läsa om ett djur 
på papper.” 
 
Att eleverna ger mer respons samt har frågor vid praktiska övningar är något som en lärare har uppmärksammat och 
eleverna upplever inte de praktiska lektionerna som lektion utan som arbete, alltså dom känner ett större ansvar. 
Lärare G säger ” Många av de nya ettorna säger att: Det är så roligt det här, jag trodde det skulle vara som i en 
vanlig skola, att man bara skall sitta i klassrummet och ha lektion”. Detta har en lärare fått bekräftat av en elev att 
det beror på miljön dom är i, en lektionsmiljö för en elev är vid bänken i en skolsal. En lärare tycker det är 
mycket bra att ha levande undervisningsmaterial istället för bara böcker och även att eleverna inte behöver sitta stilla 
vid en bänk hela lektionen utan blir fysiskt aktiverade. Som lärare L säger ”Dom behöver inte bara sitta vid 
skolbänken i klassrummet utan dom får arbeta praktiskt också.” 
 
9. På vilket sätt tror du användningen av djur i undervisningen kan vara motiverande för eleverna? 
Förutom det som svaren innefattar ovan, påpekar en lärare att det finns elever som tack vare en glänsande stund 
inom det praktiska får motivation att även kämpa mer i andra ämnen. Lärare G och L har bra exempel på detta. 
(G) ”I det praktiska arbetet som han är van vid får ju han glänsa”. (L)”även elever som haft det svårt tidigare får 
nu helt plötsligt en chansa att ”gläns”, visa att det här är jag bra på. Det har sporrat dom att kämpa i andra 
ämnen”. 
 
10. Vilken fördel tror du det är för elever med ”svårigheter” att få ta del av djur i undervisningen? 
På denna fråga var det tre lärare som sa att genom erfarenhet vet dom att elever med svårigheter ofta har extra 
svårt med teorin och därför uppskattar och växer dom så mycket med de praktiska lektionerna. Lärare K ”dom 
eleverna är oftast duktigare på att göra än att lära sig, och att då får vara med och hantera djur och lära sig 
mycket av det man får lära sig i teorin också men göra det praktiskt istället.” En lärare sa att närheten av djur har 
ett slags ”läkande” effekt på eleven och gör lektionerna mer avslappnade. Lärare F ”Jag tror just det här att liksom, 
närheten av djuren, att det på något vis har någon slags läkande effekt”. Även lärare G menade på det att ” 
Eleverna blir lite mer avslappnade.” 
 
Variationen i både teoretisk och praktisk undervisning under kortare pass hjälper många av dessa elever att kunna 
fokusera sig bättre. Lärare I berättar ”På fyraår är det jätte bra att varva teori och praktik så att dom orkar läsa tre 
timmar, dom orkar inte ha föreläsning i tre timmar.” Likt vad lärare H ansåg ” att använda sig av flera intryck, inte 
bara läsa och skriva”. 
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11. Vilken nackdel tror du det är för elever med ”svårigheter” att få ta del av djur i undervisningen? 
Här var det endast fyra lärare som kunde komma på någon nackdel och det dom tänkte på var säkerheten. Dom 
menade på att elever med ”svårigheter” ofta har svårt för att läsa av djur, och om man inte är uppmärksam på hur 
djuret reagerar hela tiden så uppstår lätt olyckor, stora eller små. 
De svarade:  
(F) ”Då kan det ju vara igen den här säkerhetsaspekten ”.  
 (H) ” det finns ju en del elever som har svårt att avläsa djuren, på grund av olika diagnoser, där kan det ju 
finnas en risk, där får man vara med lite mer och se så det inte händer saker.” 
(I) ”Ja det är väl om det finns elever som inte har förståelse för hur djuren mår eller inte ser när de inte vill 
längre.” 
 (L)”Ja, dels nackdelen med elever som inte förstår att det är riktiga djur. ” 
De andra lärarna svarade:  
(G) ”Nej, jag kan inte se det, inte från mitt sätt att tänka eller mitt sätt att se.” 
(K) ”Nä jag tror inte det.” 
 
12. Är det något annat du skulle vilja ta upp som vi inte talat om hittills? 
En lärare berättade speciellt om en elev som gick på skolan som PRIV (Programinriktat individuellt program) elev, 
alltså en elev som var underkänd i svenska, matte eller engelska från grundskolan men som fick extra stöd i dessa 
ämnen samtidigt som de deltog i gymnasiets övriga ämnen och kurser. Denna elev hade under sin tidigare skolgång 
knappt fått godkänt i något ämne på grundskolan då allt där var teoretiskt. Som läraren (G) uttryckte sig ” han har 
väl alltid jobbat i motvind, men han är så fantastiskt duktig”.  På gymnasiet visade han mycket goda kunskaper när 
han var i stallarna och arbetade praktiskt, när det var dags för prov på kursen lantbruksdjur gjorde denna lärare ett 
muntligt prov med eleven istället för att sätta honom i den kniviga sits som han skulle hamnat i vid ett skriftligt 
prov. Eleven som annars var ganska tuff och hård började näst intill att gråta av glädje när denne fick VG på 
provet. Tack vare att eleven fick göra provet muntligt var det dennes tur att få glänsa även inom det teoretiska 
området.  

 

4.1 Studiens huvudresultat 

Alla lärare jag har intervjuat undervisar i något ämne som innefattar djur och är utbildade inom sitt/sina ämnen med 
pedagogik som tillägg. Under de kurser/ämnen dom håller i ingår både praktiskt och teoretiskt lärande. Det förekom 
även lärare som använde praktik i det teoretiska lärandet. Några lärare använde sig av djur i undervisningen genom 
att bygga upp ämnet och varva teori med praktik. Som lärande teori var samtliga lärare var överens om att 
användning av djur i undervisning är ett bra pedagogiskt verktyg. De tyckte bland annat att det är lättare att 
undervisa när det är levande varelser som är stoff istället för endast böcker. 
När det gäller didaktik var det några lärare som lät eleverna göra uppgifter i verkligheten åt djuren, som till exempel 
bygga burar eller, istället för att bara låta eleverna göra det på papper vid skolbänken. En lärare gav som exempel 
att man kan låta eleverna använda sina egna djur i lärande syfte samt att man som lärare skulle vara uppmärksam 
på att ta vara på oplanerade tillfällen som exempelvis veterinärbesök, som lärandesituation.  
 
Lärarna ansåg att dom kunde se en personlig utveckling hos eleverna både inom empati och ansvarstagande när 
eleverna deltog i undervisningen där djur var involverade. Dom kunde även se att elever som hade svårigheter i 
teoretiska ämnen oftast var väldigt duktiga praktiskt och växte genom detta. En elev fick chansen att glänsa inom det 
teoretiska som denne tidigare aldrig fått göra, genom att göra ett muntligt prov på något som eleven var mycket 
duktig på. Resultatet blev VG och eleven blev rörd till tårar av glädje, vilket inte var väntat hos den annars mycket 
tuffa eleven. En lärare uppmärksammade att det kom mer frågor och respons från eleverna när de hade praktiska 
lektioner. Eleverna upplevde inte heller dessa lektioner som vanlig skollektion utan som arbete. Detta uppfattade lärarna 
som en källa till motivation hos eleverna. En lärare uppmärksammade att med minskade grupper, som automatiskt 
uppstod vid de praktiska lektionerna, medförde det bättre elev-lärarrelation. 
 
Miljön som djur vistas i är annorlunda jämfört med den ordinarie lektionsmiljön som annars dominerar undervisningen. 
Eleverna upplevde inte de praktiska lektionerna som lektioner utan som arbete, vilket gjorde att elevernas 
ansvarstagande ökade. Elevernas lärandemiljö var annorlunda jämfört på en icke naturbruksskola. En spridningseffekt 
skedde hos eleverna. Då dom fick chans att glänsa i ett ämne gjorde detta att han/hon blev motiverad att kämpa för 
att få chansen att glänsa i även andra ämnen. De elever som har svårt inom den teoretiska delen i undervisningen, 
blir lättare inkluderade i praktisk undervisning, då dom oftast är mycket starkare inom detta område. Lärarna 
anpassade lektionsuppläggen på fyraårskursen för att passa till så många elever som möjligt, genom att varva ett tre 
timmars lektionspass med både teori samt praktik utefter elevgruppens förutsättningar. De praktiska lektionerna innebär 
att eleverna får använda kroppen fysiskt och inte bara sitta still vid en bänk. Skaderisken, för eleverna orsakad av 
djur, upplevde samtliga lärare som ett eventuellt problem, även smittorisken ansåg lärarna kunna vara ett problem. 
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5. Diskussion 
Resultatdiskussionen är uppbyggd av två rubriker utifrån arbetets synvinkel, det positiva samt det negativa med att 
använda djur i undervisning. Jag kommer att diskutera vad lärarna sagt och vad jag själv anser i kombination med 
stöd från litteraturen. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare på ett naturbruksgymnasium ser på användningen av djur i 
undervisningen. 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur ser naturbrukslärarna, utifrån sin yrkesprofession, på att använda djur i 
undervisningen? 

2. Vad säger litteraturen när det gäller hur djur påverkar människor?  

3. Hur kan djur användas i undervisning? 

 
Syftet har genom arbetes gång varit detsamma men frågeställningarna har jag ändrat allt eftersom arbetet växt fram 
då den från början hade en tendens att innefatta samma fråga formulerad på ett annat sätt. Detta upptäckte jag i 
samband med analyseringen av intervjuerna. Som jag tidigare nämnt bestod intervjufrågorna från arbetets 
frågeställningar, då det var svårt att få svar på alla frågor. Om jag skulle valt att behålla de första frågeställningarna 
skulle det ha lett till att resterande av arbetet skulle varit svårt att strukturera upp. 
 
Då intervjufrågorna inte innehöll några direkt stötande frågor tror jag att samtliga lärare har svarat ärligt och inte känt 
någon press under intervjuerna. Eftersom jag sedan tidigare har haft kontakt med denna skola blev intervjuerna 
smidiga att genomföra. Det finns alltid en viss risk för tolkning och missförstånd som ökar när man pratar över 
telefon. Jag tror dock inte detta ställde till med några större problem och missförstånd mellan mig och de intervjuade 
på grund av att jag kände till kontexten genom min tidigare kontakt med detta naturbruksgymnasium.  
 
Eftersom jag skriver arbetet själv och inte har stor tidsmarginal hade det säkert varit ett större och mer omfattat 
arbete om jag antingen hade haft mer tid eller om jag hade haft en studiekamrat att skriva med, både gällande 
litteratur och intervjuer. Jag fick endast genomfört 6 av de 10 intervjuer jag planerat då jag inte fick svar från fler 
lärare, men trots detta tror jag inte att själva resultatet blivit missvisande eller skulle visat ett annat resultat, då de 
lärare jag intervjuade hade likadana tankar och synsätt. Fler intervjuer med lärare från samma naturbruksgymnasium 
hade gett mig mer tillförlitlighet men jag tror inte det hade gett mig så mycket annorlunda resultat.  
 

5.1 Resultat diskussion 

 

Vilka positiva effekter finns med att använda djur i undervisning? 

 
Samtliga intervjuade lärare använde sig av både praktisk utomhusundervisning samt teoretisk salsundervisning. Tre lärare 
kombinerade också dessa två typer av undervisning genom att ha praktisk undervisning inne i lektionssalen. Något 
som upplevdes som positivt av eleverna var att när teori och praktiskt arbete varvades blev det samtidigt ett miljöbyte 
för eleverna. Detta ledde till att eleverna visade större intresse vid lektionerna. Att få lektionerna till ett autentiskt 
lärande samt varva teori och praktik ledde till djupare förståelse hos eleverna enligt hälften av lärarna. Som Kullberg 
(2004) menar är det inte bara att placera in eleverna i en färdig kontext och förvänta sig att dom skall anpassa sig 
utan det är lärarens uppgift att bygga upp kontexten runt eleverna. Det framgår i Lpo 94 att genom en balanserad 
sammansättning av innehåll, skall skolan främja elevernas harmoniska utveckling. Det står också att läraren skall sträva 
efter att integrera olika kunskaper i sina olika former på ett balanserat sätt. 
 
Håkansson (2009) tar upp Sveriges svaga punkt när det gäller att ta vara på sällskapsdjurens positiva effekt hos oss 
människor. I USA, England och Frankrike har dom under flera decennier använt sig av detta inom både vård, omsorg, 
skola samt kriminalvård. Hur kommer det sig att vi i Sverige inte har kommit längre inom detta område? Den 
gemensamma utvecklingen som människan och djuren tillsammans varit med om förutsatte att samspel och 
kommunikation skulle fungera (Håkansson, 2009). Detta visar att människan och djuren ingått/ingår i varandras världar 
och att vi har stor inverkan på varandra. I Lpf 94 framgår det att ett miljöperspektiv i undervisning skall ge eleverna 
insikt i hur de själva kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan. Vad kan bättre ge eleverna insikt i hur den 
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verkliga miljön fungerar än att låta dom ta del av det som ingår i miljön och upptäcka den stora inverkan som 
miljön har på människor.  
 
I Italien gjordes en studie på grund av den ökande mängden misskötta djur som ofta saluförts på marknader. I 
studien fick förskolebarn lära sig mer om sällskapsdjuren och detta resulterade i större intresse samt större respekt för 
djuren (Håkansson, 2009). Detta visar på att det inte är svårt att få elever medvetna om miljön bara de får ett 
sammanhang.  
Håkansson m fl. (2008) berättar hur människan har haft följe av husdjur nästintill hela sin mänskliga historia. De visar 
att utan djur i vårt liv under den tid samhället präglades av jordbruk, hade människan inte kommit långt i 
utvecklingen. Under den tidsepok som människan var beroende av djur var människan också tvungen att ha vetenskap 
om djurs signaler samt vad det betydde medan vi nu inte lägger någon större vikt i det eftersom djuren numera 
oftast är sällskapsdjur eller produktionsenheter (Håkansson m.fl. , 2008). Här ser man tydligt att människan i dagens 
samhälle gått miste om de fördelar vi skulle kunna haft om vi använt oss av djuren som en del av vårt liv i större 
utsträckning. Exempelvis att använda oss av djurens positiva inflytande hos ungdomar och barn i skolan.  
 
Håkansson (2009) tar upp fyra olika projekt där djur varit i fokus för att hjälpa barn. DATTEN och KOSAM är två 
program där barn med någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får hjälp med att utvecklas och lära sig 
samspel och kommunikation med andra människor. Allt detta görs med hjälp av olika sällskapsdjur som tack vare sina 
egenskaper skapar nyfikenhet och trygghet hos barnen. READ är det tredje projektet Manimalis tar upp, där syftet är 
att barn med lässvårigheter skall knäcka den alfabetiska koden. I detta projekt är det specialutbildade hundar samt 
deras förare som går runt till bland annat skolor och bibliotek för att barn skall få läsa för hunden (Intermountain 
therapy animals, 2009). Här finns det stöd i Lpo 94 för det projektet då det står att varje elev skall få utveckla sin 
förmåga till kommunikation, samtala, och läsa. Att få sitta och läsa och samtidigt klappa en hund anser jag vara en 
mycket rik möjlighet. Det fjärde projektet Håkansson (2009) tar upp är POOCH, ett program där ungdomar som sitter i 
fängelse blir rehabiliterade genom att träna omhändertagna hundar för att hundarna skall få en andra chans i livet 
och kunna bli bortadopterade. Enligt Vernersson (2007) har det noterats en ökning av elever i behov av stöd i någon 
form på de svenska skolorna. Orsaken till detta kan vara samhällets många sinnesintryck från media samt det höga 
livstempot.  
 
Beck-Friis (2010) tar upp att det har visats sig att barn som har djur har lättare att lära sig samt att de strävar 
efter att slutföra projekt som är påbörjade, i större utsträckning än vad barn utan djur gör. En av de intervjuade 
lärarna ansåg att eleverna utvecklar empati samt att de får ett helt annat ansvarstagande med djur i undervisningen. 
En lärare talade om att på vissa av hennes lektioner får barnen använda sina egna djur. Läraren som menar att 
eleverna skapar empati när dom är tillsammans med djur i undervisningssituationer, har stöd i detta påstående hos 
Håkansson (2009), som skriver om att man antar att barn utvecklar empati i interaktion med djur. Denna empati är 
inte endast gentemot djur utan även mot människor. En tysk studie som gjordes under ett år med ungdomar som 
hade svåra sociala problem, kring bandet empati - djur och anknytning, resulterade i att man såg att den empatiska 
förmågan ökade hos samtliga ungdomar (Håkansson, 2009). REDE materialet som används i Malmsjöskolan för att lära 
lågstadiebarnen empati samt respekt för allt levande, går att använda på elever i alla åldrar och har visat goda 
resultat (Kotrschal & Ortbauer, 2003).  
 
Den pensionerade professorn Gail F Melson tar upp problemet med att sällskapsdjurens betydelse för barn inte har 
tagits hänsyn till när det har gjorts undersökningar i barns uppväxtvillkor samt beskrivningar om barn utveckling. Detta 
trots att det vid undersökningar om de tio viktigaste personerna i ett barn liv, av barnen själva, har nämnts två till 
tre djur (Håkansson, 2009). Håkansson menar att det finns forskning som visar att det finns två hälsofrämjande 
effekter som djur har på oss människor. Oxytocin är ett ämne som frigörs hos människan vid fysisk kontakt mellan 
människa-djur. Den sociala interaktionen samt den lugnande och läkande effekten stimuleras i denna kontakt samtidigt 
som det uppstår ett band mellan individerna. Håkansson 2009 menar på att anledningen till djurs starka påverkan på 
oss människor har att göra med den evolution människa och djur har genomgått tillsammans. Djuren ingår alltså i 
människans livsmiljö.  
 
En lärare i studien var mycket noggrann med att ta vara på spontana tillfällen och anpassa sin undervisning efter 
elevgruppen och aktuell situation, exempelvis om det var en ko som kalvade eller en veterinär spå besök. Läraren 
prioriterade den spontant uppkomna situationen istället för den planerade i lektionen. En lärare berättade att om det 
var något sjukt djur som behövde vård fick eleverna vara med och inte bara lära sig hur man kan sköta om ett 
sjukt djur utan också få se hur verkliga livet fungerar med att våra djur föds och sedan dör, naturens gång. 
 
Meijer (2005) och Vernersson (2007) menar att det är lärarens roll och förhållningssätt i klassrummet som styr hur 
inkluderande undervisningen är. Vernersson (2007) menar att vi i Sverige har kommit långt inom detta område och tror 
att det kan bero på lärarens öppna förhållningssätt mot eleverna. Flera intervjuade lärare ansåg att det är lättare att 
arbeta med levande undervisningsmaterial än att bara försöka stimulera eleverna med läroböcker. Att använda djur i 
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undervisning tyckte samtliga lärare vara ett mycket bra undervisningssätt. I intervjun berättade lärarna många olika sätt 
som dom använde sig av när de undervisade. Ett exempel var att låta eleverna inreda ett akvarium/terrarium med 
inköp av material och djur, detta kan liknas vid vad Davidsson (i Carlgren, 1999) beskriver som en typisk praktisk 
övning där både teori och praktik är inkluderat. För att elevers lärande i ett inkluderande 
förhållningssätt skall ske, är variation i undervisningen en förutsättning (Vernersson, 2007). 
 
I Lpo 94 framgår det att undervisningen skall vara saklig och allsidig samt att skolan skall ta hänsyn till elevers olika 
behov och förutsättningar. Den pekar på att det finns olika vägar att nå målen. Exemplen från de intervjuade lärarna 
är ett ypperligt bevis på att detta går att eftersträva och utföras. Djur i undervisningen gör eleverna mer 
engagerade anser tre lärare och detta underlättar deras arbete. En lärare upplever att mer 
respons samt fler frågor kommer från eleverna vid praktiska övningar. Om det är djurens 
positiva effekt som uppstår vid kontakt människa-djur, som Håkansson (2009) skriver om, eller 
om det är på grund av att som en lärare beskriver att eleverna inte upplever de praktiska 
lektionerna som lektion utan som ett arbete, kan jag inte uttala mig om. Kanske är det en 
kombination av båda delar. Håkansson (2009) menar att det till och med skulle var inhumant 
att inte låta människor umgås med djur och oetiskt att inte låta människor ha möjlighet i att 
engagera sig i djur.  
 
Madsen (2001) anser att sällskapsdjur visar fler känslor än vad som ingår i deras naturliga biologi. Kamratskap, 
samvaro, naturlighet och status är några exempel på detta och visar att djuren nästintill representerar alla känslor som 
ryms i ett mänskligt förhållande. Kanske är det detta som gör att undervisning med djur gör elever mer engagerade, 
för att de känner sådan gemenskap. För nästan 30 år sedan gjordes en studie som visade att när barn blev 
nervösa kunde blodtrycket höjas mycket. Men vid närvaro av en hund, vare sig den satt bredvid eller om barnet läste 
för den sjönk blodtrycket rejält. Det misstänks att delar av detta fenomen är på grund av att människan vet att en 
hund är en pålitlig ”publik”. Barnen känner att dom inte behöver ha dåligt självförtroende eller vara generande då 
hunden inte är dömande (Intermountain therapy animals, 2009). För att testa idén om att hundar har ett positiv 
inflytande på socialt uppförande såg Kotrschal, K och B Ortbauer till att det i en klass i Wien infördes hundar. 
Genom videodokumentation visade det sig att barngruppen blev socialare och minskade extrema beteenden så som 
hyperaktivitet samt aggressivitet (Håkansson, 2009). 
Några lärare ansåg att det var lättare att knyta an kunskap när det var både teori och praktik 
inkluderat, både för läraren som skulle lära ut och för eleverna som skulle förstå. Håkansson 
(2009) skriver att det inte bara sker lärande i skolan för de små barnen utan all slags fysisk 
beröring, gemenskap, upptäckarglädje och gemenskap är stimulerande för lärande. Jag tror 
detta är anledning till att just kombinerad undervisning ger så bra resultat på lärande. Det 
framgår till och med i Lpf 94 att eleverna skall få möjlighet att se samband för att 
kunskapsutveckling skall ske och att även överblick och samband är viktigt för att befästa 
lärande. En lärare menar också det tack vare att det blir en verklighetsbaserad lärandesituation 
underlättar det för eleverna då dom ser mening i det dom gör.  

Claesson (2007) menar att en autentisk aktivitet som eleverna får engagera sig i ger bättre 
förståelse. Håkansson (2009) menar att just lärandesituationen är en förutsättning för att barn 
skall lära sig. Hon menar att fysisk beröring, gemenskap, upptäckarglädje samt nyfikenhet 
stimulerar lärande. En lärare var övertygad om att eleverna mår bra av miljön tillsammans 
med djur och att djur har en slags läkande effekt på oss människor. Detta synsätt stärks av 
Håkansson (2009) som skriver att några anledningar till exempelvis att ett nära umgänge med 
en katt ger en källa av glädje och förundran är just djurets harmoni. Att lyssna på en katt som 
ligger och spinner i ena sekunden och nästa sekund smyger sig försiktigt, tyst och elegant på 
en fluga i fönstret, är rofyllt. Med tanke på rapporten från SCB där det visade sig att det 
psykiska välbefinnandet är sämre i övre tonåren än hos de yngre barnen kan man förstå varför 
läraren påpekar just den läkande effekten djur har på människor. Det var även gjort en studie 
på barn i en förstaklass som hade hundträning i sitt ordinarie schema. Denna studie visade att 
djur kan hjälpa människor att öka sin förmåga att styra sina känslomässiga reaktioner 
(Håkansson, 2009). Ytterligare forskning/program som styrker detta är Prison Pet Partnership 
Program som Leo Bustad utvecklade. För att få mening med tillvaron när han satt i fängelse 
tämjde han en mus som sedan blev början på Leos program som nu används i fängelser i 
Amerika för att förbättra stämningen, minska våld och droger i fängelset samt minska återfall 
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för före detta fångar. Dom som har sällskapsdjur vet att djur har en avslappnande inverkan på 
oss människor (Beck-Friis, 2010). 

En av lärarna menar att de smågrupper som uppstår vid praktiskt arbete stärker elev- 
lärarrelationen avsevärt då det blir ett annat undervisningsperspektiv. När Bergem (2000) 
beskriver elev- lärarrelation som en maktutövning som sker speglar han inte den elev- 
lärarrelation jag vill ha med eleverna. Även om jag som lärare har en viss makt då det är jag 
som planerar lektionerna och sätter eventuella betyg skall inte detta vara något som blir som 
en central del i min relation med eleverna. Bergem (2000) menar att läraren skall använda sin 
makt genom att stimulera den enskilde elevens utveckling, självständighet och mognad. Detta 
kan jag hålla med om men jag anser dock inte att det skall talas om makt i det sammanhanget.  

I Lpo 94 framgår det också att varje elev har rätt att få möjlighet och känna växandets glädje 
samt få erfara det välbehag som det ger att utvecklas och övervinna svårigheter i skolan. Ett 
lite annorlunda tänk, enligt min åsikt, som en lärare hade kring att arbeta praktiskt med djur 
på skolan är att eleverna då får chans att göra misstag innan de kommer ut i arbetslivet. 
Eftersom skolan är yrkesförberedande ser jag i efterhand den självklara fördelen läraren tar 
upp men jag gjorde det inte innan intervjuerna. Detta kopplar jag parallellt med det jag 
tidigare tagit upp kring att barn skall bli utbildade i hur dom skall hantera djur på rätt sätt så 
olyckor förhindras i största mån. 

När det finns levande undervisningsmaterial behöver inte eleverna sitta stilla vid bänkar i 
samma utsträckning som annars menar en lärare. Dom blir fysiskt aktiverade. Detta är något 
som man i Lpo 94 finner stöd i att utföra då den bland annat säger att det är skolans uppgift att 
sträva efter att kunna erbjuda daglig fysisk aktivitet. Använder man djur i sin undervisning 
sker detta naturligt. En lärare berättade att hon från eleverna fått höra att de lektioner dom 
hade utomhus inte upplevdes som lektion i deras ögon utan som ett arbetstillfälle. Vid 
forskning 1968 gjordes det upptäckter av forskarna som inriktade sig på de psykologiska 
utgångspunkterna inom didaktik, det blev viktigt för dom att belysa hur eleven uppfattade 
undervisningsinnehållet (Säfström & Svedner, 2009). Jag ser det fenomen forskarna inriktade 
sig på hos lärarens exempel i elevernas uppfattning av de praktiska lektionerna.  

En lärare upplever att elever med svårigheter i skolan, många gånger har svårare med de 
teoretiska delarna och lättare för de praktiska momenten. Utifrån detta uppskattar dessa elever 
praktisk skola och växer med det. Det framgår i Lpo 94 att läraren ska skapa en balans i 
undervisningen mellan teori och praktiska kunskaper så det främjar elevernas lärande. Att 
använda sig av att varva en och samma lektion med teori och praktik som en lärare berättar att 
dom gör på 4 årskursen hjälper eleverna att hålla fokus bättre. En annan lärare tog upp att 
elever som får chansen att glänsa inom de praktiska delarna i skolan som dom är duktiga på, 
får motivation att kämpa och vilja lyckas även i andra ämnen. Taube (2007) stödjer detta med 
att mena att det sker en spridning både vid misslyckande samt vid lyckande hos eleverna. 
Kullberg (2004) stärker detta med sin syn på att positiva tankar leder till en omfattning av 
möjlighet till lärande. En lärare berättade speciellt om en elev som gick som PRIV elev. Tack 
vare skolans satsning på att ta in även de elever som inte har behörighet till gymnasiet fick 
även denna elev chans att lyckas. På de praktiska lektionerna utomhus visade eleven mycket 
god kunskap och när det var dags för att göra prov i lantbruksdjur anordnade läraren ett 
muntligt prov och eleven som aldrig fått något bra betyg, i princip aldrig något betyg alls, fick 
VG på detta prov. Denna elev som annars var rätt tuff och hård började nästan gråta av glädje 
över sin prestation. Tack vare det muntliga provet fick eleven chans att lyckas och växa som 
individ även inom det teoretiska området. Enligt Säljö (2007) skulle detta inte vara något 
konstigt, då han menar att en elev som har bekymmer inom ett visst område i skolan, oftast 
har mycket lätt för sig inom ett annat. 

Som Håkansson (2009) skriver stimuleras inte människan av djuren bara när de fysiskt möts 
utan även ett stort intresse för djur stimulerar till lärande om djur och där kan man finna en 
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genväg till motivation även hos elever med svårigheter i skolan. Jag tror det är just detta som 
hänt på skolan när det gäller eleven som gjorde sitt prov muntligt med bra resultat. Att läraren 
var så engagerad och ordnade ett muntligt prov åt eleven räddade garanterat elevens 
självkänsla vid detta tillfälle. I Lpf 94 framgår det att varje elev skall få stimulans att växa 
med uppgifter och möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Eleven skall bli 
medveten om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta 
skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 
inställning hos elever med negativ inställning till skolan. Skolan skall stärka elevernas tro på 
sig själva och ge dem framtidstro (Lpf 94). Allt detta anser jag att denna lärare lyckats med 
bara genom en sådan enkel sak som att ge möjlighet till muntligt prov inom ett ämne som 
eleven praktiskt visats sig mycket duktig i. Amerikans forskning har visat att genom den 
trygghet djur förmedlar har barn med sällskapsdjur större tillit till sig själva (Beck-Friis, 
2010). Det kanske är detta som har skett hos eleven när den fått jobba med djur på skolan och 
därav också kunnat prestera bättre. 
 
Vilka problem finns med att använda djur i undervisning? 

Samtliga lärare påpekade att skaderisken kan vara ett problem då djur faktiskt är levande ting. 
De tänkte speciellt på nya och ovana elever som ännu inte lärt sig hur djuren fungerar och inte 
har förmåga och verktyg att kunna läsa av djuren än. Ett program som kallas The Blue Dog 
utfördes för att minska frekvensen hundbett hos barn i åldrarna 3-6 år. En kort insats på att 
utbilda både barn och deras föräldrar i hur man handskas med hundar hade stora positiva 
effekter när det gällde att minska bettfrekvensen i dessa åldrar (Håkansson, 2009). Om man 
med så små, enkla medel, kunde utbilda små barn samt deras föräldrar i hur man handskas 
med hundar tror jag inte det skulle vara något större problem att använda sig av samma metod 
gällande andra djur och på så sätt minska risken för skador hos djurovana elever.  

Något som gör att man inte kan lyckas fullt ut med ovan lösning, är de elever med svårigheter som har svårt att 
läsa av djuren på grund av en funktionsnedsättning.  
Att istället inte använda djur i undervisningen för de elever är inte en lösning då dom har minst lika stor, om än 
inte större nytta av att få arbeta med djur i undervisningen i ett större perspektiv. Det är bara att titta på Green 
Chimneys School i USA som vänder sig just till ungdomar med särskilda behov. Där erbjuds eleverna olika slags 
terapi, varav en sort är djurterapi. Detta gör dom för att stötta och förbättra den utbildningsmässiga, sociala, 
känslomässiga och empatiska förmågan hos barnen (Håkansson, 2009). Mc Nicholas m fl. (2005) skriver att djur är ett 
sällskap samt en brygga till social identitet. Därför tror jag att användning av djur i undervisning är bra för alla 
elever, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Det framgår dessutom i Lpf 94 att undervisningen skall 
utformas så att den passar varje elevs behov.  
 
En lärare menade att det kan bli problem om djuren de skall ha med i undervisningen inte är vana att bli 
hanterade, dock är de flesta djuren på skolan vana vid hantering. Utifrån resultatet är det viktigt att djur som skall 
användas i undervisning är vana vid att bli hanterade. Att även ha undervisning, likt The Blue Dog, i hur man 
hanterar djur och sedan får testa i praktiken vore ett optimalt sätt. Smittorisken mellan djur på skolan och elevers 
djur hemma är något man måste vara noggrann med menar en lärare. Genom att se till att alla djur är vaccinerade 
ordentligt minskar risken för smittospridning men självklart är det och kommer det alltid vara ett problem som man 
måste vara medveten om.  
 
Två lärare menade att det kan vara svårt att få de elever som inte är intresserade av djur att engagera sig i 
lektionerna som handlar om djur. Gymnasium är en frivillig skola där eleverna själva skall välja inriktning utifrån det 
dom vill läsa. De elever på naturbruksskolan som inte är intresserade av just det man läser om har helt enkelt inte 
hamnat på rätt utbildning. Kan det bero på intagningspoängen eller är det inte dom själva som fått bestämma valet 
av gymnasieinriktning? Säfström och Svedner (2009) menar att läraren inte kan räkna med att alla elever är 
motiverade och engagerade i sina studier på grundskolan då den är obligatorisk och riktad till alla ungdomar i en 
årskull. Jag anser att det är stor skillnad i vad själva lektionen handlar om, är det en lektion som handlar om djur 
och djur är medverkande kan det nog vara svårare att få dessa elever engagerade. Men om det skulle vara en 
mattelektion och djur skulle bidra till arbetsmaterialet tror jag att även de elever som inte är intresserade av djur 
skulle tycka det var intressant då det blir ett annat undervisningssätt.  
I tidskriften Anthorozoos ser jag stöd i denna metod då dom skriver att anledningen till att motivationen ökar hos 
eleverna med REDE materialet är för att det just är djur som medverkar (Kotrschal & Ortbauer, 2003). I Lpo 94 
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finner man stöd i detta då det är skolans uppgift att utgöra en grund för undervisning som ger elever nyfikenhet 
samt lust att utforska.  
 
Då lärarna på skolan arbetar praktiskt med sina elever är oftast grupperna mindre för att få en bättre 
undervisningssituation med bättre överblick av eleverna och det dom gör. En lärare menar på att det kan bli 
svårigheter ibland att hitta något att göra för de andra eleverna som för tillfället inte skall ha praktisk undervisning. 
Att använda sig av lärarlaget tycker jag här borde vara en självklarhet för att underlätta för varandra med planering 
av lektioner så att de blir bra. Det framgår i Lpo 94 att eleverna skall få uppleva att kunskap är meningsfullt genom 
att läraren planerar sin undervisning utifrån denna tanke. Ett annat problem som kom upp var hur man skulle förvara 
djuren undertiden dom vilar, äter och inte skall medverka på lektion. För ett naturbruksgymnasium kan jag tänka mig 
att det inte är ett något stort problem. Men att använda djur i undervisning på andra skolor skulle kunna generera 
detta problem. Att antingen stå för detta själv som lärare om det är ditt egna djur eller be skolan om att få ordna 
något slags skydd där djuren kan vistas i hade varit ett måste.  
 
Något som jag själv såg som ett möjligt problem men som ingen av lärarna tog upp handlar om allergier. 
Anledningen till att dom inte tog upp det kan kanske vara det att med tanke på att dom jobbar på en 
naturbruksskola där det alltid finns och måste finnas djur kanske elever med olika djurallergier inte söker sig hit? 
Formgren (1998) skriver att det gjorts studier i skilda världsdelar som visat att det förekommer mer allergier och 
astma hos människor som bor i städerna jämfört med människor som bor på landsbygden. Kan det då kanske vara 
ett extra stort problem om man vill använda djur i undervisningen i skolor där fler stadsbarn går jämfört med en liten 
skola på landsbygden? Finns bara viljan och kraften tror jag att det mesta går att lösa på något sätt, som genom 
att exempelvis ha ombyteskläder i skolan, bra ventilation i salarna man har djur i eller enbart använda sig av djur i 
undervisningen utomhus.  
 

6. Konsekvenser för läraryrket 
 

Att vara lärare och tillfredsställa alla elevers behov är inte lätt men det är vår plikt att göra allt i vår makt, från 
förskolan upp till universitet, för att försöka i största möjligaste mån med detta. Att inte vara rädd för att bryta 
mönster och testa nya teorier/infallsvinklar/metoder, tror jag är huvudnyckeln. Det framgår i Lpo 94 för att skolan 
ständigt skall utvecklas måste och mål och resultat följas upp samt nya metoder prövas regelbundet. I Lpf 94 framgår 
detsamma; för att en skola skall utvecklas måste den ifrågasätta sina mål och arbetsformer samt utvärdera resultat 
och pröva nya metoder. Största utmaningen när man är färdigutbildad lärare är att bibehålla sin syn på lärande och 
ha kvar sin drivkraft till att vilja förbättra.  
 

7. Slutsatser 
 

Mitt syfte med denna undersökning var att undersöka hur lärare på ett naturbruksgymnasium ser på användningen av 
djur i undervisningen. Med hjälp av frågeställningarna utformade jag intervjufrågor samt byggde upp arbetets röda tråd. 
Litteraturen i uppsatsen samt intervjuerna jag gjort har stämt överens mycket väl. Lärarnas syn på djur i undervisning 
är inte bara sådant dom hittat på själv utan det finns mycket stöd i litteratur kring deras tankar och synpunkter. Jag 
anser att det inte råder något tvivel om att användningen av djur skulle vara en stor tillgång för lärare samt elever i 
skolan enligt min studie.  
Man kan fundera på om detta är genomförbart i en kommunal skola eller om det krävs för mycket arbete att införa 
en arbetsmetod där djur ingår i undervisningen. Det jag tycker är viktigt att se i detta arbete är vikten som läggs på 
att påpeka att det finns olika vägar att nå målen, att alla elever inte fungerar på samma sätt och att vi lärare samt 
skolan inte får vara rädda för att göra förändringar och uppoffringar. Det är vårt ansvar som lärare att göra 
undervisningen så pass intressant att eleverna får lust att lära. 
Under arbetets gång har jag förvånats över all denna litteratur och forskning som finns kring djurs positiva effekt på 
människan, men som inte tagits till vara på av lärare i praktiken mer än på de skolor där eleverna skall lära sig 
om djur. Fördelen vi lärare har med vårt yrke, som är slöseri om vi inte tar vara på, är att vi kan ge en personlig 
prägel på vår undervisning.  
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8. Vidare forskning 
 

Utefter vad jag kommit fram till i mitt arbete, anser jag att det finns goda skäl till att forska vidare inom detta ämne 
och då göra ett större arbete med fler intervjuer av både lärare som arbetar med djur, lärare som inte arbetar med 
djur samt höra elevers egna tankar kring hur dom ser på detta. Anledningen skulle vara för att se om resultaten jag 
kommit fram till bara gäller inom det område jag undersökt eller om det går att generalisera.  
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Bilaga 1 
 

Missiv till rektorn 

 
Sociologiska institutionen               Göteborg 10 november 2010 
Göteborgs Universitet – GU 
Lärarprogrammet 
 
 
En studie om hur lärare ser på djur i undervisningen 
 
Till …......... 
Mitt namn är Maria Svensson och jag läser till lärare sista året på Göteborgs universitet. Jag 
är en tidigare elev på Naturbruksgymnasiet Sötåsen och har fortfarande ett brinnande 
djurintresse, detta vill jag nu kombinera med mitt examensarbete. 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare i ett Naturbruksgymnasium ser på 
användning av djur i undervisningen. Därför skulle jag vilja intervjua 10 st. lärare på Sötåsen, 
antingen genom att träffas någon stans eller genom telefonintervju.  
Jag önskar hjälp att få kontakt med 10 st. lärare som är intresserade av att bli intervjuade av 
mig snarast. Intervjuerna skall användas som underlag i mitt examensarbete. Skolans namn 
kommer inte att framgå i rapporten och jag garanterar anonymitet för dessa lärare. Det 
material som jag spelar in på ljudfil raderas efter analys är gjord.  
Vid frågor eller funderingar är det bara att ringa eller maila: 
Tel. 0701 52 35 55 
Mail: maria.i.svensson@gmail.com 

Tack på förhand 

Maria Svensson, Lärarstudent 
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Bilaga 2 
 

Mail till lärarna 

 
Mitt namn är Maria Svensson och jag läser till lärare sista året på Göteborgs universitet. Jag 
är en tidigare elev på Naturbruksgymnasiet ........ och har fortfarande ett brinnande 
djurintresse, detta vill jag nu kombinera med mitt examensarbete. 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare i ett Naturbruksgymnasium ser på 
användning av djur i undervisningen. Därför skulle jag vilja intervjua 10 st. lärare från .........  
Det är frivilligt att medverka och den intervjuade har rätt till att själv bestämma över sin 
medverkan. Intervjun går att avbryta när som och jag garanterar anonymitet, 
inspelningsmaterialet raderas så fort analysen är gjord.  
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 
 1. Vad har du för utbildning? 

 
 2. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 
  
 3. Vilka klasser undervisar du i? 
 
 4. Vad ingår det för moment i dina ämnen/kurser? 
  
 5. Hur ser du på användningen av djur i undervisningen rent allmänt? 
 
 6. På vilket sätt använder du dig av djur i din undervisning? 

 
 6.a Vilka fördelar ser du? 
 
 6.b Vilka problem kan uppstå? 
 
 7. På vilket sätt tror du djur kan underlätta i undervisningen för dig som lärare? 
  
 8. På vilket sätt tror du djur kan underlätta i undervisningen för eleverna? 
 
 9. På vilket sätt tror du användningen av djur i undervisningen kan vara motiverande för 

eleverna? 
  
 10. Vilken fördel tror du det är för elever med ”svårigheter” att få ta del av djur i 

undervisningen? 
 
 11. Vilken nackdel tror du det är för elever med ”svårigheter” att få ta del av djur i 

undervisningen? 
 
 12. Är det något annat du skulle vilja ta upp som vi inte talat om hittills? 
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