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Abstract 
The purpose of this work is to study children’s social interaction with animals and if it could 

be affected to any possible connections to interaction with animals, linked to a socio-cultural 

perspective. This survey was conducted by a kind of a case study. Interviews were conducted 

with two teachers where the answers then was analyzed and compared with observations. The 

results are discussed from the perspective of the sociocultural theory of children's learning, 

their development and previous research on children's interactions with animals.  

 

Scientific research with children and animals show that their relationship affects the child's 

development positively. This was made visible not only to children, but humans have a natural 

attraction to animals and which social relationships provide an expression of social learning in 

humans. Results from interviews and observations of this study indicate that children more 

easily create an understanding of his fellow human beings and that empathy is strengthened 

amongst the children because of their relationships with the animals. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra barns sociala samspel och ifall det kan 

påverkas genom interaktion med djur, sett ur ett sociokulturellt perspektiv. Denna 

undersökning genomfördes genom något som kan kallas för en fallstudie. Intervjuer har 

genomförts med två pedagoger där svaren sedan analyserats och jämförts i relation till 

observationer. Resultaten diskuterades i relation till den valda sociokulturella teorin om barns 

lärande, deras utveckling samt tidigare forskning om barns interaktion med djur.  

Studier med barn och djur visar på att deras relation påverkar barns utveckling positivt. Dessa 

synliggjordes att inte bara barn, utan människan har en naturlig dragning till djur och där 

sociala relationer ger ett uttryck för socialt lärande hos människan. Resultat från denna studies 

intervjuer och observationer tyder på att barn lättare skapar en förståelse för sina 

medmänniskor och att empatin stärks barnen emellan på grund av deras relationer till djuren.    

 

Nyckelord 
Barn-djur interaktion, barns samspel, social utveckling, sociokulturellt perspektiv på lärande   
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Inledning 
Jag har alltid haft ett intresse för djur och känt en frihet av naturen. Likaså har glädjen av att 

vistas bland djur fascinerat mig, och vad det gett mig genom min uppväxt. Jag har också känt 

ett samband med djur som kan vara precis lika starkt som till en annan människa. Ett annat 

intresse som ligger mig nära är barns lärande. Alla lär vi på olika sätt och som förskollärare 

ges möjlighet att hjälpa barnen att lägga en stabil och bra grund till lärandet och fortsatt 

utforskande intresse. Barnen ska också känna trygghet, glädje och meningsfullhet under dagen 

i verksamheten. Denna undersökning hoppas jag ska kunna bidra till att uppmuntra fler att ta 

del av det utforskande lärandet genom naturen.  

Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Läroplanen 

ligger till grund för förskoleverksamhetens utformning och arbete, och i läroplanen står det att 

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Skolverket, 2010, s.7). I denna 

undersökning utgår jag från det valda ämnet Biologi i förskolan. Biologi är ett brett ämne och 

tillhör naturvetenskap. Inom naturvetenskapen är biologi den del som berör bland annat läran 

om livet, livets processer, organismer samt dess struktur, funktion och evolution (Helldén, 

Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010). Det är viktigt att tidigt lägga grunden för en 

medvetenhet och att ta hänsyn till den biologiska mångfalden för att säkerhetsställa kriteriet 

för en hållbar utveckling (Helldén et al., 2010). 

Mitt intresseområde inom biologi finns främst inom både barn och djur samt sambandet dem 

emellan. Jag anser att detta är av vikt att studera, då det både ligger nära mig själv och då 

tidigare forskning visat att barns förmåga att ”läsa naturen” också utvecklas bättre när de 

vistas i naturen regelbundet. Genom att tidigt ge konkret erfarenhet av både djur- och 

växtriket ges en grund för en lättare förståelse för sammanhanget av vår existens. ”Det 

konkreta gör det möjligt att förstå det abstrakta” som Helldén et al. (2010, s.188) valt att 

uttrycka det. Genom mitt arbete vill jag kunna uppmärksamma andra och skapa en större 

medvetenhet kring barns utveckling i närhet och kontakt med djur och naturen. Detta har sin 

relevans i mitt framtida yrke som förskollärare, att berika barns lärande och ge dem möjlighet 

att på, inte bara ett psykiskt utan också, fysiskt sätt lära och ta in olika kunskaper. De flesta 

barn upplever utemiljön och naturen som en positiv sfär, där jag anser att det både är lättare 

att lära och öppnar för nyfikenhet när upplevelsen är intressant och positiv. Flera studier visar 

bland annat på att djur kan användas som terapihjälp och som stöttning vid svåra situationer 

(Tielsch Goddard & Jo Gilmer, 2015). Det är inte något nytt att djur både påverkar oss och 

kan hjälpa oss på olika sätt, men det jag finner mest intressant är just sambandet, hur ser det 

ut? Går det att se? Använder sig barn utav ett visst kroppsspråk vid kontakt med djur? Hur 

talar de till djuren eller kanske om dem? Visar djuren någon respons tillbaka vid kontakt och i 

så fall hur? Kan denna respons bidra till ett ökat socialt lärande? Med socialt lärande, menas 

att barn lär utav varandra, de som finns omkring dem och även den kulturella miljö de 

befinner sig i (Vygotskij, 2001). Dessa olika frågor är tankar som väckts hos mig och som 

ligger till grund för att ta mig vidare i denna studie, där jag valt att fokusera på just 

interaktionen barn och djur emellan.  

 

Jag anser att barn påverkas genom sociala sammanhang och ser därför på lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Med sociala situationer tänker jag på de tillfällen i vilka barn 

interagerar med andra, barn som vuxna. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande menas 

att mötet och samspelet med andra bidrar till barnets utveckling. Genom att redogöra vad som 
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menas med lärande enligt det sociokulturella perspektivet och genom att jag utforskat teorier i 

tidigare forskning om barn i umgänge med djur, har jag kunnat diskutera på vilka sätt djur 

påverkar barns utveckling och lärande. Inför mitt kommande yrke som förskollärare är det 

intressant att undersöka hur vida barn kan lära bättre i samband med djur, vilket också skulle 

komma att påverka den framtida synen på barnuppfostran och lärande i verksamheten.  

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att uppmärksamma och belysa interaktionen mellan barn 

och djur samt vilken betydelse interaktionen kan ha för barns sociala lärande. Begreppet 

interaktion, står helt enkelt för samspel, ett samspel mellan (minst) två parter. Jag har valt att 

använda teorin kring socialt samspel inte bara mellan barn och barn sinsemellan, utan också 

mellan barn och djur. För att förankra min undersökning till mitt kommande läraryrke, är det 

en intressant tanke att undersöka om kontakt med djur på något vis gynnar det sociala lärandet 

hos barnen. 

Frågeställningar 

För att nå syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur kan interaktionen mellan ett barn och ett djur se ut, i förskoleverksamheten? 

 Främjar interaktionen, barn och djur emellan, det sociala samspelet mellan barnen på 

förskolan?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I min undersökning baseras mina tankar och utgångspunkter ur en rad tidigare 

forskningsresultat, där en start bland annat kommer från den vetenskapliga artikeln Young 

children’s interest in live animals (Vanessa LoBue, Megan Bloom Pickard, Kathleen 

Sherman, Chrystal Axford & Judy S. DeLoache, 2013). De har studerat små barns intresse för 

djur samt reaktionen mellan attraktiva leksaker och djur. De har också jämfört mellan olika 

typer av djur som kan definieras som mer eller mindre hotfulla. Deras teoretiska 

utgångspunkt, är att det nyligen har föreslagits att ”människor kan ha en naturlig affinitet för 

djur som är uppenbart mycket tidigt i livet” (Bloom Pickard, Soska & DeLoache, 2012; 

DeLoache, Bloom Pickard & LoBue, 2011; Wilson, 1984. Refererad till i LoBue et al., 2013). 

Begreppet affinitet kan beskrivas som samhörighet eller empati. Studier har visat att barn 

redan tidigt i livet kan känna med djur, både empatiskt och en samhörighet. Barn och vuxna 

visar också ett genuint intresse för djur (LoBue et al,. 2013). 

 

Undersökningen till Young children’s interest in live animals (LoBue, et al., 2013) gick ut på 

tre olika experiment där målet var att undersöka barns naturliga samhörighet med djur. Enligt 

LoBue et al. (2013) blev studiens slutsats att barnen oftare hade interaktioner med djur än vad 

de visade intresse för leksaker. Barnen gjorde mer gester till djuren, och än mer övertygande 

var det faktum att de nämnde eller pratade med sina föräldrar eller försöksledaren om djuren. 

De frågade också fler frågor om djur än leksaker, vilket är samstämmiga tecken på att barnen 

var mest intresserade av djuren. Författarnas sammanfattande slutsats är att deras studie 

stödjer tanken att människor kan känna en viss samhörighet med djur som gör att 

uppmärksamhet hellre dras till djuren, än till de attraktiva leksaker som finns närvarande. 

LoBue et al. (2013) är en källa som styrker den vidare forskningen, samt studien av Tielsch 

Goddard & Jo Gilmer (2015) vilken beskriver djurs förmåga att fungera som en form av terapi 

inom sjukvården och för barn med både psykiska och fysiska handikapp. Resultat från 

sjukvården tyder på att där man använt terapihundar som stöttning för patienterna har det lett 

till minskad smärta och minskad ångest hos patienterna. Även att det psykiskt kan påverka 

självkänslan hos en person. Forskning har visat att det är av effektiv användning med djur för 

att underlätta samtal, leda diskussionen, eller bryta kommunikations hinder.  

 

An earlier study focusing on children hospitalized on a pediatric oncology unit 

found 89% of the children who received canine therapy had increased 

independence and appetite, as well as decreased fear and pain from treatment and 

procedures (Gagnon et al., 2004). A descriptive pilot study in hospitalized post-

operative 5- to 18-year-olds showed a significant decrease in physical pain and 

emotional distress as measured on a 1 to 10 scale with happy and sad faces on a 

ruler strip (p = 0.01) (Sobo et al., 2006). The AAT intervention in this study 

involved a therapy dog spending time with the child postoperatively (2015, s.69). 

I citatet ovan beskrivs hur en barncancerenhet resulterade i en studie (Tielsch Goddard & Jo 

Gilmer, 2015) där 89% av de barn som fick hundterapi hade ökad självständighet och aptit, 

samt minskad rädsla och smärta från behandling och operationer. De beskriver också hur en 

pilotstudie såg en betydande minskning av fysisk smärta och känslomässig stress hos 

patienterna som fick ha en terapihund hos sig. 
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Forskningsgenomgången ovan har inriktat sig kring djur, deras påverkan på människor, barn 

och tanken kring en naturlig samhörighet med djur, och leder vidare till tolkningen av djurens 

signaler. Då tolkningen av djurs signaler är just tolkningar, gjorda av människan, vill jag 

nämna Mark E. Laidre & Rufus A. Johnstone (2013) som skrivit en artikel om djurs signaler. 

De ställer sig frågan ”how and why did language arise as a communication system and why is 

it that no other animal signaling system has the power of human language?” (2013, s.5). Deras 

artikel handlar inte om något samband människa-djur emellan, men de tar upp våra tolkningar 

av djurs signaler och kraften i det mänskliga språket som gör att vi kan sätta ord på djurens 

språk. Till mitt studieområde krävs tankar även kring detta, då observationerna kan skapa rum 

för egen tolkning gällande djurs signaler. Detta är något som ska undvikas och Laidre & 

Johnstone (2013) är en hjälp på vägen att kunna analysera de kommande observationerna 

objektivt.  

  

Både människor och djur har vissa beteenden som går att utläsa ur signaler som sänds ut. Här 

tas essän What do animal signals mean? ur boken Animal behaviour (Rendall, Owren & 

Ryan, 2009) i åtanke vid fortsättningen av analyserandet av mina egna resultat. Rendall et al. 

(2009) förklarar bland annat i denna litteratur hur vi kan tolka djurens beteende genom vissa 

specifika mönster djuren uppger, genom studier gjorda kring djurkommunikation.  

Teoretiska utgångspunkter 

Till min egen frågeställning kring interaktionen mellan barn och djur ur ett sociokulturellt 

perspektiv, blir starten att finna teorier kring det sociokulturella och undersöka begreppet 

interaktion. Den ryske psykologen Vygotskij är främst känd för sin sociokulturella teori 

(Kroksmark, 2011). Kroksmark (2011) beskriver psykologens övergripande tankar kring att 

människan föds med reflexer och psykologiska funktioner, vilka förändras och utvecklas 

genom kulturella verktyg. Ett sådant viktigt verktyg är språket. Människan påverkas av det 

sociala sammanhanget. Kroksmark beskriver också Vygotskijs tankar som att ”Inlärningen 

sker som en social process, vilket medför att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen 

och kulturen kan därför sägas vara social” (2011, s.447). Genom denna teori, skapas tankar 

hos mig kring djurs kommunikation. Alla djur har någon form av kommunikation, om det så 

är med läten, kroppsspråk eller färger. Kan det tänkas vara så att dessa kommunikationer även 

ger starkt intryck mellan människa och djur? Vygotskij fortsätter sin teori med att människan 

endast blir människa i samspel med andra och i ett socialt sammanhang (Kroksmark, 2011). 

Många arter lever i flock och är beroende av varandra och det sociala sammanhanget. Kanske 

är det så att människan inte endast blir människa i samspel med andra människor, utan faktiskt 

kan använda sig utav samspel även med djur för att bli människa?  

Den sociokulturella teorin pekar också på att den sociala kulturen och de sociala relationerna 

är ett uttryck hos människan för socialt lärande. Vygotskij kallar en av sina utgångspunkter för 

medierat lärandet där det sociala samspelet i en gemensam uppgiftssituation överför strategier 

för lärande från den vuxne till barnet (Kroksmark, 2011). Detta leder mina tankar till lärande 

samspel mellan människor, oavsett ålder, och att det går att koppla till den typen av samspel 

som LoBue et al. (2013) kunde se mellan barnen och djuren, då barnen försökte få kontakt 

genom både gester och tal mot djuren och även talade med vårdnadshavarna om djuren. Så 

här beskriver Kroksmark (2011) Vygotskijs tankar kring den sociokulturella teorin: 
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Samspelet mellan människa och verktyg är centralt i ett sociokulturellt teoretiskt 

perspektiv genom att det psykiska och fysiska sammansmälter på så sätt att en 

dator på ett sätt kan uppfattas som ett fysiskt föremål men som i detta 

sammanhang måste förstås som en del av den mänskliga verksamheten. […] På 

samma sätt är det med vårt språk, en intellektuell artefakt, som medierar 

innebörder och som utvecklas och förändras genom de sociokulturella 

förutsättningar som för tillfället existerar (2011, s.454). 

 

Språket ligger till stor grund hos Vygotskij och likaså begreppet medierat lärande, där barnet 

på en första nivå utvecklas med hjälp av någon annan, för att sedan skapa sig egen kapacitet 

att lösa olika problem på egen hand. Andra begrepp som interaktion, kamratskap och sociala 

sammanhang är också centrala. Vygotskij såg lärandet som något som sker i sociala 

sammanhang, vilket nämnt tidigare som att inlärning sker som en social process. Detta har till 

följd att barnet görs delaktig i gemenskapens kultur och att kulturen på så vis kan sägas vara 

social. ”All utveckling hos människan är ett uttryck för socialt lärande, införlivande av sociala 

tecken samt internalisering av kultur och sociala relationer” (Kroksmark, 2011, s.450). 

Vygotskij ansåg också att kamratskap utgör en viktig del hos människan för att kunna 

utvecklas socialt, vilket innebär att man som människa tar del av den andres goda sidor för att 

utvecklas. Därav argumenterades det för en social gemenskap och det var till fördel om en 

utav kamraterna bar på högre kunskap kring något, vilket bidrar till det medierande lärandet 

(Vygotskij, 2001). Begreppet interaktion, står helt enkelt för samspel, ett samspel mellan 

(minst) två parter. Jag har valt att använda teorin kring socialt samspel inte bara mellan barn 

och barn sinsemellan, utan också mellan barn och djur. 

 

Säljö (2010) förespråkar Vygotskijs tankar. Han beskriver bland annat det sociokulturella 

perspektivet som att vi tolkar vår omvärld i ömsesidiga och gemensamma verksamheter. Säljö 

nämner också språket som medierande. Barn använder sig utav det språk de behöver för det 

sammanhang de befinner sig i (Säljö, 2010). Sammanfattningsvis beskrivs den sociokulturella 

synen på kunskap och lärande som något som uppstår mellan individer, och inte bara inom en 

individ. Man lär ständigt i alla situationer, både i konstruerade sammanhang och i vardagliga 

kulturella sammanhang. Vi kan alltid lära om och lära mer, lärandet förändras med tiden, 

invävt i olika sociala sammanhang (Ingela Elfström, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner, 

Christina Wehner-Godée, 2014). 
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Metodologisk ansats och val av metod 

Litteratur 

Den litteratur som är refererad i denna undersökning baseras främst på Kroksmark (2011), där 

han i stort beskriver Lev Vygotskijs teorier och huvuddrag kring hans tankar om barns 

lärande, samt Vygotskijs Tänkande och språk (2001). En del i min undersökning bygger också 

på tidigare teorier om förhållandet mellan barn och djur. Forskning om samspel mellan barn 

och djur är ganska begränsad. Jag använder mig av Young children’s interest in live animals 

(LoBue, et al., 2013) då den innehåller forskning kring barns naturliga samhörighet med barn. 

Likaså artikeln The Role and Impact of Animals with Peditric Patients (Tielsch Goddard & Jo 

Gilmer, 2015), som tar upp djurs effekt på patienter inom sjukvården som visats ge både 

lugnande effekt, kunna minska smärtan hos patienterna och hjälpa autistiska barn i vardagen.  

Efter att ha sammanställt teorier och litteratur kring det sociala lärandet och hur människor 

påverkas av djurs närvaro från några olika källor, fann jag att dessa tyder på att barn påverkas 

positivt i sin utveckling om de umgås med andra och även genom social kontakt med djur. 

Härefter följer utförligare beskrivning om hur datainsamlingen gått tillväga för att få fram 

mina resultat. 

Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att göra en fallstudie kompletterat med intervjuer, där man intensivt undersöker 

något eller någon mer specifikt för att få fram ett visst svar. Till den första forskningsfrågan 

Hur kan interaktionen mellan ett barn och ett djur se ut, i förskoleverksamheten? blev 

observation ett naturligt val då jag vill få syn på något. Observation kan kortfattat beskrivas 

som något som utförs med motivet att få studera hur verkligheten ser ut (Backman, 2008). Här 

valde jag sedan en icke-deltagande och strukturerad observation med hjälp av fältanteckningar 

och observationsschema (se bilaga 1) och att sedan utgå från några specifika fall, som 

kommer förklaras och analyseras mer djupgående. För att inte påverka barnens 

kommunikation och samspel med djuren, ville jag hålla mig icke-deltagande och valet av ett 

schema gav mig möjlighet att fokusera på det jag vill få svar på men också ett relativt fritt 

stöd i att hinna anteckna det som sker i stunden. Urvalet av djur var begränsat, men i 

förskoleverksamheten jag givits möjlighet att studera finns kaniner och hönor. I övrigt finns 

det sådana djur som man finner på de flesta utomhusområden, där jag syftar på olika spindlar, 

fåglar och insekter etcetera. Dessa djur avger inte den typ av signaler som större husdjur eller 

gårdsdjur ger. Här kommer hjälp av teorier och tidigare forskning behövas än mer grundligt 

för att analysera observationerna, ifall något barn skulle visa intresse för insekter eller andra 

mindre djur. På grund utav denna aspekt har jag också valt ut en förskola som har större 

ryggradsdjur, för att få signaler att läsa av från båda håll.  

 

Till min andra frågeställning och för att komplettera resultaten av min fallstudie, har jag valt 

intervju av pedagoger där några av pedagogerna slumpvis väljs ut med samtyckte till intervju. 

Frågan löd Främjar interaktionen, barn och djur emellan, det sociala samspelet mellan 

barnen på förskolan? Då den frågan inte passar att få svar på genom observation, blev valet 

att göra intervjuer. Strukturerad intervju ligger ofta till grund för kvantitativa undersökningar. 

Det är av stor vikt hur frågorna i en intervju formuleras för att få fram en så sann variation 

som möjligt i resultatet (Bryman, 2011). Med detta i åtanke, har det till intervjun gjorts några 
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grundfrågor (se bilaga 2) för att få stöd under samtalets gång, vilket gör intervjun till en 

strukturerad intervju med öppna frågor där respondenten ges möjlighet att svara öppet och 

motivera sina svar med egna ord (Bryman, 2011; Hjalmarsson, 2014). För att kunna 

transkribera materialet och inte missa något under skrivandet har jag också valt att, med 

tillåtelse, spela in samtalet med ljud. Mina observationer, intervjuer och granskning av 

litteratur ligger här till grund för det komna resultatet i denna fallstudie. 

Urval och begränsningar 

Till denna studie har jag befunnit mig på en förskola under en halv dag (eftermiddag) för att 

observera och sedan åter gjort ett besök för att intervjua personal. I första hand satte min 

frågeställning en stor begränsning av metodval, då det blev svårighet i att finna förskolor med 

djur i den dagliga verksamheten. Valet av förskola blev relativt begränsat då denna typ av 

inriktning inte hör till vanligheten. Detta är jag också medveten om kommer komma att 

påverka både mängden data och mitt resultats validitet, men gav också möjlighet till en 

fallstudie som från början inte var tänkt. Förskolan jag besökte är ett personalkooperativ som 

drivs av fem stycken engagerade pedagoger tillsammans med vårdnadshavarnas hjälp. Till 

undersökningen genomfördes fyra stycken observationer under eftermiddagen då barnen 

vistades utomhus och två pedagoger intervjuades vid det andra tillfället. Två observationer 

valdes ut som dataunderlag och vidare analys, där sammanlagt fyra barn deltog i åldrarna 4-5 

år. Utifrån båda mina metoder, är jag medveten om att arbetet från början inte ger särskilt stor 

generaliserbarhet på grund utav den begränsade tillgängligheten av förskolor med djur som 

inriktning.  

Etik 

Till min undersökning bör informationskravet och samtyckeskravet tas i beaktande. 

Deltaganden har alltid rätt att bestämma om hon/han vill delta och har också rätt att avbryta 

medverkan när som under forskningsarbetet. I allra första hand ska, i mitt fall, förskolechefen 

först informeras och godkänna att undersökningen genomförs på den förskola som valts ut. 

Även deltagarna i undersökningen ska alltid informeras om undersökningen och 

informationen bör bland annat innehålla information om skyddad identitet, en beskrivning av 

undersökningens bakgrund och syfte samt vad som krävs av de deltagande (Vetenskapsrådet, 

2011). För att uppfylla detta kontaktades förskolan i tid med en presentation av mig själv, mitt 

arbete och min undersökning samt mail med bifogade mallar över både intervjufrågor och en 

samtyckesblankett till vårdnadshavarna. Då förskolan är ett personalkooperativ, hölls all 

kontakt med chefen för kooperativet, som i sin tur gav information både till övriga pedagoger 

och vårdnadshavare. Förskolan ombads att be vårdnadshavarna att skriva under den 

utskickade blanketten, som jag fick ta emot vid mitt första besökstillfälle. På blanketten fanns 

också information kring vad arbetet handlar om, att de har all rätt att dra sig ur medverkan när 

som helst samt att barnen, personalens och förskolans namn fingeras. Ytterligare etiska 

svårigheter tillkommer vid användning av medier, till exempel filmning och fotografering 

(Löfdahl, 2014), vilket resulterat i att jag valt att inte använda mig utav dessa metoder.  

 

Alla uppgifter om deltagande personer i en undersökning ska ges konfidentiellt och förvaring 

av personuppgifterna ska vara så säker att utomstående som saknar formell behörighet inte 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011). Den insamlade data som innehåller information 

om enskilda personer får endast användas till undersökningen samt att forskaren inte får yppa 

sig om sin data i privata sammanhang eller till personal som inte ingår i den studie som sker 



 

8 

 

på den aktuella förskolan (Ami Hansson Cooper, föreläsning, 3 februari 2016). Här har jag 

valt att förvara fältanteckningar i ett låst skåp, samt att ljudfilerna från intervjuerna hålls i låst 

mapp på datorn.  

Andra etiska aspekter att ta hänsyn till i mitt eget arbete blir också djuren. Då tanken är att 

observationen utförs på en förskola, där djuren är en del av verksamheten, är de första 

funderingarna angående säkerheten redan genomtänka och godkända av pedagogerna på 

förskolan som arbetar med detta dagligen. Däremot finns en tydlig lag för ”etikprövning av 

forskning som avser människor, 2003:460, uppdaterades 2008” (Löfdahl, 2014, s.33), men 

finns en sådan för djur? Enligt Codex hemsida (http://codex.vr.se/forskningdjur.shtml, hämtad 

den 23 april 2016) finns lagar kring hur forskning på djur får utföras. Då min forskning utgår 

från observation av djur i en icke-deltagande form, strider det inte emot de etiska kraven för 

forskning på djur då djuret inte kan ta skada eller lida utav forskningen.  

Procedur 

Till min undersökning startades det hela i ett PM, med tankar och formuleringar kring tänka 

forskningsfrågor. När jag bestämt mig för två stycken forskningsfrågor, började sökandet efter 

en förskola med denna specifika inriktning. När jag funnit en, började jag med att maila ut 

kort information om mig själv, min utbildning och mitt pågående arbete, samt med en 

förfrågan att få besöka dem. Jag fick snabbt svar att min undersökning och mitt besök var 

välkommet. Därefter höll vi kontakten i bestämmandet kring när jag skulle komma ut på 

besök. För att ge dem tid att hinna informera vårdnadshavarna mailades en samtyckesblankett 

ut (se Bilaga 3) med information, där de även ombads att skriva under. Under tiden arbetades 

det på i letandet kring tidigare forskning och valet av teoretiska glasögon. Drygt 2 veckor 

senare åkte jag ut på mitt besök, där jag fick vara med under en eftermiddag. Jag fick ett 

varmt bemötande och tillbaka samtyckesblanketten med samtliga påskrifter. Efter en snabb 

rundvisning av verksamheten, höll jag mig utomhus bland barn och pedagoger, lite i 

bakgrunden av deras pågående verksamhet och observerade under tiden. Jag använde mig 

utav kollegieblock, penna och mitt observationsschema (Bilaga 1). Observationsschemat hölls 

ganska öppet för att ge mig stöttning men ändå en fri möjlighet att anteckna det som kändes 

betydande för min undersökning. Då det fanns hönor och kaniner på gården, valde jag att 

inrikta mig på de händelser som skedde runt dessa inhägnader. När jag var nöjd med 

observationerna och barnen började bege sig inåt, kom flera av vårdnadshavarna och hämtade 

sina barn och det blev dags för mig att bege mig därifrån. Vid mitt andra besök några dagar 

senare, startade vi med en intervju direkt där jag frågade om godkännande av ljudupptagning 

och använde mig utav frågorna i Bilaga 2. Jag fick möjlighet att intervjua ytterligare en i 

personalen kort där efter och sedan var det åter dags att avlägsna mig. Väl hemkommen från 

mitt besök, fördes ljudfilerna in på datorn från min mobiltelefons ljudinspelningsprogram. 

Filerna lades i en låst mapp. Anteckningarna, observationspappren och kollegieblocket 

förvarades inlåst hemma för endast min åtkomst, där allt kommer raderas/rivas efter 

godkännande av arbetet. 

Databearbetningsmetoder 

Till att börja med renskrevs varje observationsanteckning i detalj i ett dokument, där två av 

observationsresultaten klargörs nedan. En och en analyserades sedan de båda observationerna, 

i relation till den tidigare forskningen samt med de teoretiska glasögonen på. Därefter startade 

jag med transkriberingen av intervjuerna. Noga skrevs varje ord, paus och kommentar ned i 

http://codex.vr.se/forskningdjur.shtml


 

9 

 

ett nytt dokument på datorn från respektive respondent. Därefter slog jag samman svaren från 

respondenterna över respektive intervjufråga för att kunna ställa dessa svar i jämförelse till 

varandra. För att tydligare kunna redovisa mitt resultat, letade jag sedan efter samband i 

respondenternas svar, för att kunna kategorisera dem. Detta redovisas under Intervjusamtal. 

Intervjusamtalen analyserades sedan också med hjälp av tidigare forskningsarbeten och 

teorier. I Analys och Diskussionsavsnittet slogs sedan observationsanalyserna ihop och 

summerades, likaså gjordes med intervjuanalyserna. Därefter avslutades det med en 

gemensam sammanfattning med tankar kring det framkomna arbetet.  

 

Resultat 
Jag skriver följande om den första frågeställningen kopplad till de observationstillfällen som 

jag har observerat i förskoleverksamheten och har valt ut två stycken specifika observationer 

att redovisa som beskrivs ingående. Detta avslutas med en summering av resultatet från dem 

båda. Observationernas resultat kommer att sättas i relation till kompletterande intervjuer av 

pedagoger som redovisas kopplat till den andra frågeställningen. Efter redovisandet av 

samtliga resultat, kommer observationstillfällena och intervjuerna analyseras under Analys 

och diskussion, utifrån de teoretiska perspektiv och den tidigare forskning som jag tidigare 

tagit upp i min studie. Jag tar med sekvenser ur de observationstillfällen som jag anser vara 

relevant för mina frågeställningar. I min studie vill jag undersöka hur samspelet kan se ut 

mellan ett barn och ett djur. Jag vill även undersöka om barns sociala lärande tycks stärkas av 

kontakt med djur. Jag skriver barnets ålder inom parantes endast vid första gången jag nämner 

namnet i texterna. Barnens namn är fingerade. Ett observationstillfälle beskrivs som handlar 

om två barn som ska mata några hönor, och ett annat som handlar om två barn tillsammans 

med en kanin.  

Hur kan interaktionen mellan ett barn och ett djur se ut, i 
förskoleverksamheten? 

Observationstillfälle 1 – Mata hönorna (15 minuter) 

Klockan är 14:55 och jag har befunnit mig utomhus den senaste timmen för observation. Två 

av avdelningarna befinner sig ute och en har precis börjat gå in för att förbereda för 

mellanmål. Två flickor, Lisa (fem) och Julia (fem), springer före pedagogen mot hönorna då 

det är dags för dem att få mata hönorna och plocka äggen. Här börjar min observation och jag 

befinner mig tre meter bakom flickorna och hönsgården. Pedagogen står en bit ifrån dem, vid 

förrådet där hönsfodret finns. Flickorna hjälps åt att öppna dörren till hönsgården och går in 

bland hönorna. Det är ett tiotal hönor i hönsgården och en tupp. Pedagogen: -Har de fått 

vatten? Lisa böjer sig ned och tittar i vattenskålen och svarar: -Ja. Julia sätter sig på knä och 

kryper fram mot det lilla huset i hönsgården. Pedagogen: -Finns det några ägg i lillehuset, 

Julia? -Nepp, inte där, svarar Julia. Pedagogen frågar: -Ska vi ge dem lite frön, lite godis? Lisa 

och Julia svarar samtidigt: -Ja, godis! De springer ut ur hönshuset, mot förrådet. Lisa tar en 

hink medan Julia tar en skopa och öser i hinken till Lisa. Julia säger: -Mycket! Och Lisa ler. 

Lisa bär hinken mot hönsgården och Julia håller upp dörren när de går in. Pedagogen står kvar 

utanför. Julia säger: Snart blir det sommar. Samtidigt börjar båda barnen sprida ut fröna. 

Hönorna börjar gå runt omkring båda flickorna och börjar kackla, sprätta runt och picka i sig 

fröna på marken. Tuppen går fram först och kacklar högljutt innan han sätter igång med att 

sprätta i marken och picka i sig fröna. -Hör ni hur tuppen pratar? Vad säger han, tro? Frågar 
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pedagogen. Båda flickorna börjar skratta när hönorna allt högre kacklar och går runt dem 

medan de fortsätter sprida ut mer frön. Julia skrattar och svarar: -Tack så mycket, det smakar 

gott. Lisa fortsätter: - När jag kommer hem ska jag äta godis. Pedagogen: -Började du tänka 

på godis nu när vi gav hönorna? Godis får man ju äta på fredagar. -Ja, hönorna kanske tror att 

det är fredag idag, svarar Lisa. De kastar ut de sista fröna och går ut ur hönshuset, stänger 

grinden och går mot förrådet för att ställa tillbaka hinken. Hönorna fortsätter sitt letande efter 

den utspridda maten. 

Observationstillfälle 2 – Hitta kaninen (15 minuter) 

Jag och pedagogen är kvar ute efter Observationstillfälle 1, när två andra flickor börjar bege 

sig bort mot deras nya kaniner. En kanin hade smitit ut dagen innan och flickorna börjar letar 

efter den andra som fanns kvar i inhägnaden. Jag börjar observera på avstånd och pedagogen 

som stod bredvid, går nu fram emot barnen för att hjälpa dem hitta kaninen. Stina (fyra) ropar: 

-Titta, kaninen! Och båda två börjar springa fram mot den delen av inhägnaden där kaninen 

befinner sig lite lätt ihopkrupen med öronen bakåt. Kaninen skuttar in under ett litet hus. -Ska 

vi hämta lite blad och locka den med? Undrar pedagogen och båda flickorna springer iväg 

bort mot staketets kanter och letar efter maskrosblad och grenar. Anna (fem) kommer tillbaka 

med maskrosblad i handen och petar in det i nätet till kaninen. -Stina, titta! Säger Anna och 

kryper på knä långsamt fram mot kaninen som tittar fram från sitt gömställe. Kaninen kryper 

långsamt ut, börjar tugga på ett maskrosblad och reser på öronen. Anna sticker in fingrarna i 

nätet och stryker på kaninens rygg medan den fortsätter tugga på några maskrosblad. -Jag 

klappa henne, fortsätter Anna. Stina kommer fram på knä bredvid och börjar peta in blad hon 

också. Kaninen biter tag i ett blad och Stina ropar förtjust: -Den tog den! Nu hoppa den in 

igen. Kaninen skuttar tillbaka till sitt gömställe. Båda flickorna fortsätter att lägga in grenar 

och blad till kaninen medan Stina berättar högt, riktat mot både pedagogen och Anna om sina 

djur hemma. -Jag har djur, en hund och en katt. Hunden heter Lisen. Hon är lustig, och Stina 

skrattar. Anna börjar också skratta. -Vi kan ge gräs till hönorna med, säger Anna. De springer 

återigen iväg och börjar leta efter gräs och blad. Jag går efter dem fram till hönsgården där de 

sätter sig på knä och börjar peta in gräs till hönorna genom nätet. Stina pekar på en höna och 

säger högt: -Titta på den, den har fluffigt på sig! -En gång klappa jag hönan, svarar Anna. Hon 

fortsätter: -Här får du. Och matar en höna med ett blad som kommit fram till nätet med ett 

svagt kacklade. -Ett skräp där, mumlar Stina för sig själv och tar bort det från marken. De 

hämtar mer gräs. De andra hönorna börja följa med framåt mot nätet. -Här är jättemycket, 

säger Anna. Anna som är först tillbaka petar in fingrarna genom nätet och stryker över en 

hönas fjädrar. -Det går att klappa, ropar hon till Stina. Stina kommer tillbaka: - Klappa du 

den? frågar hon. -Ja, svarar Anna. -Här, nu så, pratar Stina vänd mot hönorna som försöker 

komma åt maten. Pedagogen står bredvid och frågar barnen om de kommer ihåg varför det 

satt ett extra nät längst ned hos hönorna? Båda tvekar först. -Kommer ni ihåg när vi hade 

kycklingar? fortsätter pedagogen. Anna skiner upp: -Ja! Bebisarna smiter ut, inte hönorna. -

Kaniner kan hoppa långt men inte hönor, svarar Stina. De fortsätter mata hönorna genom nätet 

en stund till innan det är dags för dem att gå in och jag avslutar min observation. 

Summering av resultat 

I båda observationstillfällena observerade jag hur barnen pratade med pedagogen om djuren 

och hur pedagogen då bemötte barnen. Barnen pratade också till djuren på olika sätt för att 

kalla på djurens uppmärksamhet. Aktiviteten höll på relativt länge i båda fallen, där det 

matades, pratades, klappades och skrattades. Barnen pratade också med varandra om djuren 
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och hjälptes åt att locka fram dem för att kunna klappa dem. Det syntes ett givande och ett 

tagande, samarbete och glädje.  

Främjar interaktionen, barn och djur emellan, det sociala 
samspelet mellan barnen på förskolan?  

Intervjusamtal  

En pedagog berättar om hur en dag ser ut på förskolan, när de öppnar och vilka tider 

personalen kommer. De är uppdelade i åldersgrupper med 1-2 åringarna tillsammans, 3-

åringarna för sig (på grund utav en stor årskull i år) och 4-5 åringarna tillsammans. De äter 

frukost och har olika aktiviteter igång på förmiddagen, mycket kopplat till naturen. De går ut 

när de känner för det och är ute större delen av dagen. De har olika aktiviteter inplanerade 

olika dagar. Respondenternas svar utifrån intervjuerna har kategoriserats i tre kategorigrupper, 

där citathanteringen av transkriptionen från intervjuerna sedan kommer redovisas. Jag har valt 

att namnge dessa tre kategorier Barn och djur, Natur och miljö samt Barn och barn. 

Grupperna är till för att på ett tydligare sätt kunna redovisa resultaten utifrån min 

frågeställning. Under kategorin Barn och djur finns sammanställningen av de resultat som 

gavs runt interaktionen barn och djur emellan. Under Natur och miljö finns respondenternas 

svar kring naturen och miljöns påverkan kring interaktion och barns lärande. Under den sista 

kategorin, Barn och barn, sammanställs intervjusvaren där svaren rörande interaktionen barn 

och barn emellan. Jag väljer härifrån att citera utifrån de svar som respondenterna givit under 

intervjun, via dessa grupperingar i relation till min andra frågeställning.  

Kategori 1 - Barn och djur 

Här följer citat där jag funnit likheter ifrån respondenternas svar kring interaktion barn och 

djur emellan.  

 

- Grunden av det är med djuren är ju att många av oss har erfarenhet av gårdar, och 

kommer från familjedaghem och litegrann att där vi sett att djuren har haft en sån 

positiv effekt på barnen, asså det är en win-win situation.  

 

- Sen med de små barnen så är det ju fantastiskt asså, man kan plocka nu här när det 

börjar spira, det växer gräs och man plockar löv och blad och man matar djuren, ja 

både kaninerna och hönorna är ju jätteglada i att få lite extra gräs.  

 

- De är ju alltid med och ger dem mat och vatten, och så det här med att plocka ägg. Det 

är ju populärt då. 

 

- Här får de ju, jag menar, varför vi ger hönorna. Vi får ägg tillbaka, vi använder de 

äggen och de får ju en helt annan förståelse. Det blir ju så lätt att relatera till djur. 

 

- Följdfrågor som blir naturligt, om en höna dör tillexempel. Vad händer, vad gör vi med 

den? Vad händer när vi dör? Asså man får in mycket mer än vad en höna kan ge dig. 

 

- Ett djur är ju ganska utsatt och ganska oskyldigt om jag säger så, hur bemöter vi 

djuren och hur tar vi hand om dem, hur värnar vi om dem och… 
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- Jag menar, omvårdnaden om dem, att de är rädda om djuren och empati och allt det 

här. Så absolut. Det märks ju på dem, går vi promenader då kan ju de plocka 

maskrosblad och tänka på att det tar vi med hem till kanin. Så det får man ju svar på, 

att det betyder.  

 

- Det händer ju att kanin dör eller hönor, de blir ju inte hur gamla som helst. Då får man 

ha lite begravning och prata runt omkring det. 

 

Kategori 2 - Natur och miljö 

Respondenterna talade även om miljön och naturen runt omkring, samt vikten av detta. Dessa 

citat har kategoriserats nedan. 

 

- Vi har kaniner och vi har hönor, vi har haft eeehh.. fiskar i perioder, vi har haft 

marsvin. Lite beroende på ja, hur det ser ut. Men de djuren vi har nu är ju utedjur, och 

vi är ju ute väldigt mycket.  

 

- Vi tänker på vad är det man behöver lära sig som barn idag, det är mycket med natur, 

kompostering, kretslopp, ta hand om, källsortera… Asså ta hand om vår miljö. 

 

- De är med på nästan allting. Allt ifrån att vi gör rent, storrengöring till 

veckorengöringar, plocka ägg, man ska mata djuren, och det ska tas hand om på 

vintern och det ska sättas upp värmelampor och så inte vattnet fryser å, allmän och 

daglig tillsyn. 

 

- Asså barn älskar det här med att, dels fysiskt arbete och dels att få vara delaktiga och 

så har man ju en fantastisk lärprocess i det här gratis. Det blir konkret. 

 

- De lär ju sig på ett annat vis, det blir så levande och det blir så verkligen precis när 

man håller på med barnen. Jag tror att det är svårt att lära sig abstrakt när man inte.. 

asså här upplever man ju om..  

 

- Det man upplever och får se, det lär man av. Det visuella är så stort. 

 

- Detta tror jag ligger väldigt mycket i tiden, vi måste nog nästan tillbaka till det här. De 

får ju en helt annan förståelse för djur och natur. Det är ju inte bara å gå å hämta i 

affären. 

 

- Sen vill jag tillägga att det här med djur och det har ju sett som något positivt på flera 

sätt, asså det här med hundar på äldreboende, att det gett en medicinsk och lugnande 

effekt. Och vid inskolning har djuren varit till stor hjälp. Man kan alltid gå till hönorna 

och prata med dem. Hönor är ju sociala djur, så slänger vi dit lite frön kommer de fram 

och pratar lite och det går att avleda. 
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Kategori 3 - Barn och barn 

Kring samspelet barn och barn emellan valde jag att sammanställa respondenternas svar 

följande: 

 

- Fördelarna det är ju helt klart då att, asså, delaktighet, och man får lära sig, man får 

värna, man får empati.  

 

- Sen tror jag just att empatin det är ju, det här att man, hur man är.  

 

- Vi pratar ju väldigt mycket om hur man bemöter varandra å så, 

 

- De pratar ju alltid om detta med djuren till varandra, att vi går ut och nu är det våran 

tur… De hjälps ju åt, tillexempel det här med att leta maskrosblad och så, blir ju ett 

samarbete.  

 

- Just att man kan göra de här jämförelserna att… Hur vi bemöts och hur vi värnar om 

och då förhållandevis till djur kontra kompisarna.  

 

- Man får lära sig så mycket, det är turtagning, man får vänta, man får dela med sig med 

kompisar och.. jag tror att det är jättemycket. Man får in per automatik som man inte 

tänker på när man håller på med det då.  

 

- Just det här med barnen, det här är allas. Det här är ingens ens, utan det här är allas. 

Det är ju våra djur. Vi har som fördel att runt om här våran tomt släpper de ju betesdjur 

och då säger ju barnen när de kommer att ’Nu kommer våra kor’, så till och med de är 

våra, enligt barnen. 

 

- Sen tror jag just på empatin, de lär sig hur man ska vara mot varandra å så och det är 

viktigt. 

Summering av resultat 

Ur intervjuernas svar kunde olika områden ringas in och delas in i kategorier. Kategorierna 

gav resultat runt hur respondenterna svarade kring deras tankar om barnen och djuren 

gentemot varandra och vad barnen fick vara delaktiga i, kring miljön runt omkring dem, samt 

barnens relationer och bemötande till varandra. Dessa resultat kommer nedan sättas i relation 

till tidigare forskning och analyseras mer ingående.  
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Analys och diskussion 
 

Frågeställning 1 - Hur kan interaktionen mellan ett barn och ett djur se ut, i 

förskoleverksamheten? 

Analys av Observationstillfälle 1 – Mata hönorna (15 minuter)  

Förskolan har som rutin att varje dag plocka äggen hos hönorna, samt ge dem mat och byta 

vatten. Barnen får hjälpas åt med detta och denna gång var det Lisa (fem) och Julias (fem) tur. 

Det syns redan på håll att de vet vad som väntar när de springer mot hönshuset. Min första 

tanke kring observationen är att de hjälps åt, både med att öppna dörren till hönsgården och 

när de ska hämta fodret senare. Detta tolkar jag som att de vet att det är deras tur och att det 

finns många möjligheter att hjälpa till med de olika sysslorna som hör till. Ingen behöver vara 

först eller stressa. Pedagogen litar på barnen, att de kan och står lugnt utanför och frågar om 

allt finns som hönorna behöver. Ytterligare ett tecken på vanan hos barnen är att de båda 

flickorna är helt orädda för att befinna sig bland alla dessa hönor som går runtomkring dem. 

När pedagogen frågar om de ska ge hönorna lite frön, eller också godis, får barnen bråttom 

och hjälps åt med att hålla hinken och att skopa i fröna. De ler under tiden och vill ha mycket i 

hinken, vilket kan tolkas som glädje över att de vet vad som komma skall. När de går mot 

hönsgården gör Julia en snabb reflektion över att det snart är sommar, vilket pedagogen inte 

fångar upp. Då Julia inte fortsätter säga något mer om sommaren, är det svårt att uppfatta om 

hon kom att tänka på det i samband med utfodringen av hönorna, att gräset börjat växa runt 

hönsgården eller på grund utav någon annan tanke.  

 

Hönan är ett flockdjur, vilket innebär att det är av stor vikt med en grupp. Gruppen säkrar 

både trygghet och ordning, så de fungerar tillsammans. En vanlig grupp hos hönor brukar 

bestå mellan 5-10 hönor och en tupp. Vid högre antal, skapas olika undergrupper i gruppen. 

Denna rangordning finns kvar från deras ursprung sen de levde i vilda hönsflockar (Schiötte, 

2001). På förskolan fanns det ca tio hönor och en tupp, där det gick att se att tuppen hela tiden 

höll sin placering längst fram när de närmade sig maten som barnen kastade ut.  

 

När höns söker efter föda, krafsar de först i marken med fötter på det översta ytskiktet. De 

backar sedan tillbaka och börjar picka. Hönan pickar ett par cm ifrån födan som ska plockas 

upp i näbben och den slår födan mot marken eller skakar med näbben ifall födan skulle vara 

för stor (Jensen, 2002). Genom min observation kan jag tolka att hönorna och tuppen följer ett 

naturligt beteende, genom rangordningen där tuppen tar täten och där hönorna först både 

krafsar i backen och sedan börjar picka. Laidre & Johnstone (2013) tar upp Karl von Frisch 

upptäckt av honungsbinas ”dans” som är en hop av kombinerade rörelser för att tala om för 

övriga bin vart det finns mat. Genom detta tolkar jag tuppens kacklande, och hönorna som 

därefter hänger på, som en slags signal för att tala om att här finns mat. Julia skrattar och 

hennes svar på pedagogens fråga om vad tuppen säger (Tack så mycket, det smakar gott) kan 

därigenom vara en helt rimlig tolkning utav barnet som hör hönorna prata efter att fodrets 

slängts ut. Lisa börjar sedan prata om godis som hon ska äta hemma och pedagogen undrar 

om hon började tänka på godiset nu i samband med att de gav hönorna mat. Lisa: -Ja, hönorna 

kanske tror att det är fredag idag. Denna kommentar, sedd ur sociokulturella tankar kring 

kamratskap och interaktion (Vygotskij, 2001), tolkar jag som att barnen känner en form av 

samhörighet med hönorna. Dock verkar hönornas naturliga beteende leda dem till ett fokus 
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kring att få i sig maten. Däremot är hönor också rutinbundna djur (Schiötte, 2001), vilket gör 

att det ändå skapats en medvetenhet att människan som kommer in i hönsgården inte utgör ett 

hot och kommer med mer föda än det som går att finna på marken. När barnen sedan slängt ut 

alla frön, går de ut ifrån hönsgården och hönsen fortsätter sitt födosökande. Av både 

kacklandet, skrapandet och pickandet att döma verkar hönorna få sina naturliga behov 

tillfredsställda och tuppen håller ordning på hierarkin, vilket också är ett sunt tecken (Schiötte, 

2001; Jensen, 2002).   

Analys av Observationstillfälle 2 – Hitta kaninen (15 minuter) 

Den andra observationen startade när två flickor sprang fram mot inhägnaden till kaninerna. 

Deras förra kanin dog för ett tag sen, så deras nuvarande kaniner var helt nya på förskolan. 

När barnen ser den kanin som är kvar i buren, då den andra rymt, sitter den lätt ihopkrupen 

och med öronen bakåt. Monika Wegler (2012) beskriver i sin bok om hur kaninens signaler 

kan tolkas. Genom författarens skildring verkar kaninen först lite rädd och iakttagande. Detta, 

tänker jag, kan bero på att kaninen är ny på förskolan och ovan vid att barnen springer fram 

till den. Kaninen skuttar då in och gömmer sig under det lilla kaninhuset. Barnen springer 

iväg och letar efter gräs och pinnar att locka fram kaninen med. Anna kryper långsamt fram 

mot kaninen, medan hon ropar på Stina. Anna verkar ha uppfattat att det första språnget mot 

kaninen var skrämmande, och tar det nu lugnare när hon närmar sig buren. När kaninen sedan 

vågat sig ut, börjar den äta på maskrosen och höjer öronen. Detta tyder på att kaninen nu är 

inte är rädd för barnen och kan slappna av och äta (Wegler, 2012). Anna lyckas klappa 

kaninen över ryggen och den börjar äta ifrån Stinas mat. Båda ler och pratar om vad kaninen 

gör och bekräftar att den nu hoppat in igen. De fortsätter att lägga in grenar i buren till 

kaninen och Stina börjar berätta om hennes djur hemma, och de båda barnen skrattar åt 

hennes lustiga hund Lisen. Att Stina vill berätta både för sin vän och pedagogen om sina djur, 

tycks tyda på att de är viktiga för henne. Hon är glad och ser stolt ut när hon räknar upp dem. 

Genom detta, går det att antyda samma mönster som LoBue et al. (2013) kunde se i deras 

undersökning, där barnens intresse för djuren var större och viktigare att berätta om för 

vårdnadshavarna än de leksaker som fanns till förfogande. Samhörigheten och glädjen kunde 

kännas. Anna ger sedan förslaget om att ge gräs till hönorna, vilket de genast sätter fart med. 

De petar in gräs och blad genom nätet. Stina ser att en höna har något fluffigt på sig, där några 

fjädrar sticker ut lite mer på ena sidan. Anna berättar för Stina att hon klappat en höna en 

gång. Den sociokulturella teorin, vars syfte kretsar kring att människan lär i sociala 

sammanhang, kan här lyftas. Barnen pratar med varandra om erfarenheter de bär på, de 

småpratar också med hönorna vilket låter som att barnen tror att hönorna ska förstå vad de 

säger. Anna lyckas klappa den ena hönan och ropar det till Stina. Stina försöker mata ännu 

mer och pratar lågt för sig själv, riktat till hönorna som går förbi. Stina, som är yngre än Anna, 

kan man vid flera tillfällen se hur hon tittar på hur Anna gör för att komma djuren närmre och 

försöker sig på att göra likadant därefter. Detta kan kopplas till det medierande lärandet 

Vygotskij beskrev (Kroksmark, 2011), där man först lär av någon annan. När pedagogen 

pratar med barnen om varför det finns ett extranät längst ned runt hönsgården, bekräftar Anna 

att bebisar (kycklingar) smiter ut, men inte hönor, vilket jag tolkar som en uppfattning kring 

djurens olika storlekar. Anna har genom denna erfarenhet lärt sig att små kycklingar kan 

komma igenom nätet om hålen är för stora. Stina fyller sedan i att kaniner kan hoppa långt, 

men inte kycklingar, vilket jag också tolkar som ett lärande från en upplevd situation. Detta 

tyder på att barnen har lärt sig alla dessa olika saker genom den gemensamma sociala kultur 

de befinner sig i (Kroksmark, 2011), och denna gång var detta på förskolan.  
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Summering av analys 

Under båda observationerna kunde skratt höras, barnen gav leenden mot varandra, de 

samarbetade och de reflekterade också kring hönans tankar, samt deras egna upplevelser. 

Detta kan tyda både på en empatisk förmåga, en glädje i att samarbeta och att få hjälpa till. 

Lärdomarna barnen får genom detta arbete och samhörighet med djuren ger också verktyg att 

kunna koppla till andra sammanhang, i andra lärande situationer i vardagen. Det gick också 

att se en vana hos hönorna som tillgivet kom fram till barnen när de matade hönorna. Kaninen 

som var ny, kändes först osäker men genom barnens hantering och lugna bemötande kunde de 

ändå få komma nära kaninen. Svårigheten när det gäller dessa typer av djur är att se 

interaktionen djuren ger tillbaka mot barnen när det inte är särskilt stora signaler. Däremot, 

anser jag, att det gick att utläsa från djurens beteende både tillit, trygghet, förtroende och 

glädje parterna emellan.   

 

Frågeställning 2 - Främjar interaktionen, barn och djur emellan, det sociala samspelet 

mellan barnen på förskolan? 

Analys av Intervjusamtal 

Under Kategori 1 – Barn och djur kan jag se ett samband i respondenternas svar genom att de 

flertaliga gånger nämner att barnen alltid görs delaktiga i vardagen med djuren. Barnen får 

vara med och plocka gräs, mata, byta vatten, fixa burarna ifall det skulle behövas etcetera. 

Delaktigheten kan kopplas till den sociala kultur (Säljö, 2010) som råder på förskolan, vilken 

blir lärande för barnen. Respondenterna tar upp att de sett hur djuren påverkat barnen positivt 

och att barnen kan lära mer om stora frågeställningar i livet, genom vardagen med djuren då 

det blir en konkret upplevelse. Genom Vygotskijs tankar om det sociala lärandet (2001), kan 

jag påvisa att det i den sociala miljön skapas ett lärande. Inte bara med pedagogerna, utan 

också med djuren. Respondenterna talar också om djuren på ett sådant vis som går att tolka 

som att de finner en personlighet hos djuren. De nämner att hönorna blir glada och att 

pedagogerna själva kan se att djuren betyder för barnen, då barnen tänker på dem när de är ute 

på promenad eller andra aktiviteter. Respondenterna talar om ordet empati och att barnen får 

lära sig hur man bemöter djuren och sina kompisar. Ur ett sociokulturellt perspektiv, kopplar 

jag samman detta med att barnen lär i vardagen, tillsammans med de vuxna, sina kamrater och 

djuren. Genom att pedagogerna dagligen pratar om hur man ska bemöta och hantera djuren, 

skapas en känsla och en uppfattning, empati, hos barnen som går att anamma även kompisar 

emellan.  

 

Till Kategori 2 - Natur och miljö, finns ett mönster i respondenterna svar runt naturen och 

miljön runt barnen och dess påverkan. De nämner här vilka typer av djur de har på förskola 

och runtomkring i deras närmiljö. Respondenterna tar också åter upp det konkreta och att det 

visuella lärandet är stort. Genom ett visuellt lärande, lär barnen genom att få se och pröva sig 

fram. Med andra ord, ett så kallat medierat lärande (Vygotskij, 2001) ur de sociokulturella 

tankarna. Vidare nämns att djuren kan hjälpa till att avleda och lugna barnen vid inskolningar, 

vilket jag väljer att styrka i Tielsch Goddard & Jo Gilmers (2015) artikeln kring djurens 

lugnande effekt hos patienter inom sjukvården. En respondent tar även upp ett tyckande kring 

att det ligger i tiden att försöka gå tillbaka till vardagen med djur och jordbruk. Det ges en 

annan förståelse och skapas ”en fantastisk lärprocess” när barnen ges delaktighet, samt tas det 



 

17 

 

upp att de tror på att barn behöver lära sig om naturen, kretslopp, kompostering etcetera i 

dagens samhälle. De lägger stor vikt vid att barnen ska förstå miljön, vilket uppfyller flera mål 

i läroplanen (Skolverket, 2010).  

 

I Kategori 3 - Barn och barn, finns sammanfattande citat kring respondenternas svar om 

barnen och hur barnen bemöter varandra på förskolan. Ordet empati nämns även här ett par 

gånger. Att barnen lär sig hur de ska bemöta varandra, att det är viktigt hur man pratar med 

varandra, värna om varandra, turtagning, dela med sig etcetera. I respondenternas svar runt 

detta, tycks detta verka som en viktig del i deras vardag, att alla bemöts bra, jämlikt och med 

respekt. Både djur som människa. Även dessa åsikter är en genomgående i läroplanen 

(Skolverket, 2010) och något som går att avläsa på respondenterna som värdefullt. När barnen 

emellan varandra vet hur de ska bemöta varandra, djuren och ta hand om naturen, går 

tankarna till min inledning. Där togs det upp vikten kring att tidigt lägga grunden för 

medvetenhet om vår natur för att hjälpa den och den biologiska mångfalden (Helldén et al., 

2010). 

Summering av analys 

Genom en analys av dessa kategorier, anser jag, att det går att utläsa ett socialt samspel i 

respondenternas svar. Det talas om samarbete, empati, vilja, bemötande och värdefullt 

lärande. Det tycks vara en samstämmig uppfattning hos respondenterna kring att förskolan, 

djuren och dess miljö runt omkring dem bidrar till ett socialt samspel mellan både barnen 

sinsemellan och till djuren. Viktig notis är att barn lär genom det sociala sammanhanget, av de 

personer och den miljö de har runtomkring sig. På så vis kan de få förståelse för andra, utan 

djur i deras närhet. Däremot tolkar jag det som att respondenterna anser att genom barnens 

sätt att lära sig att bemöta och hantera djuren, skapas en bidragande hjälp till ökad förståelse i 

bemötandet till sina kamrater.  
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Sammanfattning av resultat 
I denna undersökning har forskning genomgåtts, pedagoger intervjuats och observationer 

utförts. Litteraturen har, för min del, skapat en samstämmig tolkning kring interaktionen 

mellan barn och djur, ur olika perspektiv. Den riktar sitt fokus kring att djur kan tänka sig att 

ha en större effekt på människan, även tidigt i livet, än vad som tidigare omnämnts. Ur mina 

resultat utläser jag svar på mina frågeställningar, nämligen att interaktion mellan barn och djur 

finns; den märks genom barnens och djurens minspel och kroppsspråk. Likaså kan den tänkas 

bidra till ökat socialt lärande och samspel barn emellan i förskolan. Genom tidigare forskning 

visas att djur har en lugnande och hjälpande effekt på både barn med olika typer av diagnoser 

samt sjukhuspatienter. Sociala relationer kan skapa trygghet och tillit. Trygghet och tillit, 

tolkar jag, ger en stabilare och lättare grund till lärande utifrån mina resultat och den tidigare 

forskningen som använts. Detta tillsammans, anser jag, vara en ledande väg till bra hälsa och 

välmående. Mitt syfte med denna undersökning var att uppmärksamma och belysa 

interaktionen mellan barn och djur samt att försöka se vilken betydelse interaktionen kan ha 

för barns sociala lärande. Vad gäller tankar kring vidare forskning, leder det mig till att 

motivera andra att ta forskningen vidare kring interaktionen mellan barn och djur. Kan vi 

vuxna hjälpa och stärka barnen, både i sig själv och gentemot varandra, genom att arbeta för 

en större närhet till naturen och djuren? Jag menar att resultaten från denna undersökning kan 

tyda på att barn lättare skapar en förståelse för sina medmänniskor och att empatin stärks 

barnen emellan på grund av deras relationer till djuren. Dock finns det med i min tanke, att 

detta resultat inte kan generaliseras i stort då det är gjort på med en fallstudie för att undersöka 

ett litet område. Detta på grund utav det begränsade urvalet av denna typ av förskola, som 

omnämnts tidigare. Jag anser, att reliabiliteten av undersökningen är hög då fallstudiemetoden 

för att besvara mina frågeställningar är den mest lämpade metoden. Däremot ges inte lika hög 

validitet i resultatet på grund av omnämnda begränsningar.  

 

Utifrån den sociokulturella synen på lärande, anser jag det vara av stor vikt att lägga en tidig 

grund hos barn för ett socialt samspel. Kan djur vara en hjälp på vägen i detta, ser jag det som 

en bra möjlighet. Osäkert är, hur denna sociala påverkan tar sig form längre fram i livet hos 

barnen och huruvida skillnad den ger gentemot barn som inte upplevt långvarig samhörighet 

med ett djur. Vidare undersökningar som kan jämföra ett större område och ur ett längre 

perspektiv, vore önskvärt för att öka kunskapen om huruvida djurs påverkan kan hjälpa barn 

att lära på olika sätt. Likaså ger denna undersökning endast en grund till andra vidare arbeten, 

där större mängd av data bör användas för att komma fram till djupare resultat. Genom det, 

finns en önskan att fler förskolor med denna inriktning kan komma att ta form.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Observationsschema 

Tidpunkt och verksamhet          Barnets gör               Barnet säger                Djuret gör 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

  

Namn:  

Datum:  

Samtycke till inspelning av ljud:  

  

Frågor till intervju av personal:   

1, Hur ser en dag ut här på förskolan?    

 

2, Denna förskola är ganska unik på det viset att ni har olika husdjur/gårdsdjur med i 

verksamheten, vilka olika typer av djur har ni på förskolan?   

  

3, Vad får barnen vara med och göra kring dessa djur?    

 

4, Kan du se några fördelar/nackdelar hos barnen när de vistas i denna typ av miljö med både 

djur och naturen nära? Vilka:    

 

5, Tror du att närheten och samspelet med djur kan bidra till något speciellt i barnens 

utveckling? Förklara:    

 

6, Har du funderat över barns sociala lärande, mellan barnen, om det på något vis skulle 

kunna stärkas av kontakten med djur?    

  

7, Hur ser ni på framtiden för förskolan och dess inriktning? 
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Bilaga 3 

Samtyckesbrev 

 

Hej! Mitt namn är Saima Bolin och jag läser till Förskollärare på distans i Falköping, via 

Karlstads universitet. Jag är nu inne på termin 6 och ska skriva mitt examensarbete inom 

Biologi i förskolan. I min studie är jag intresserad av att undersöka barn och djurs 

samhörighet i vardagen och hur de kan påverka varandra. För att genomföra denna studie har 

jag valt att vara på denna förskola under en del utav en dag framöver för att observera barnen 

när de är ute. Jag vänder mig nu till er som vårdnadshavare, för att be om ert godkännande att 

låta mig genomföra detta. Förskolans namn kommer inte nämnas i studien och inga pedagoger 

eller barn vid namn kommer att skrivas ut. Du som vårdnadshavare har själv rätten att 

bestämma om du/ni anser att ert/era barn får delta och ni kan också alltid när som helst 

avbryta deltagandet.  

Om du/ni samtycker till mitt arbete, skriv gärna under här på detta papper. 

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Saima Bolin 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn får delta i undersökningen: 

Barnets namn:                                                                                   Vårdnadshavarens namn: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


