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Förord 
Arbetet tillägnas min älskade mamma Gunilla Aurell, min kära morfar Per-Olof 
Pettersson, min fina mormor Signe Pettersson och mina hundar Hannah, Rosso och 
Winchester samt mina katter Wega och Nova. Finns inga ord för min kärlek till er eller 
för vad ni betytt för mig genom åren!  

Jag vill tacka: Gunnar Jonsson, Maria Wikström Larsson, Magnus Norberg, 
Catharina Odencrants och alla underbara barn och djur. 

Min uppväxt präglades av relationer till sällskapsdjur. De gav mig tröst och kärlek 
men styrkte också mina vänskapsrelationer. Jag och mina kompisar red och hade 
kaninhoppningstävlingar tillsammans. Även min mamma var delaktig eftersom hon 
skjutsade mig och hjälpte till med att rykta och sadla, så även i familjens umgänge 
fanns djuren med som en naturlig del. Jag skulle inte kunna beskriva min uppväxt 
utan att nämna djuren och allt vad de gett mig.  

När det var dags för mig att börja på gymnasiet föll valet naturligtvis på Grans 
naturbruksskola, där jag studerade inriktning hund. Etologi, djursjukvård och 
hundträning var delar av utbildningen.  

Som vuxen finns intresset kvar; jag tar ridlektioner och är i stallet regelbundet. Jag 
har två katter som jag ställer ut. Även mina katter och hundar visar jag på utställning 
och tränar olika hundsporter. Jag har också tävlat i lydnad och viltspår med min 
labrador Hannah.  

Att mitt liv varit så starkt präglat av djuren fick mig att fundera kring hur andra barn 
ser på sina eventuella relationer till djur. Dessa tankar utgjorde grunden för min 
studie som ni nu ska få ta del av. Hoppas det blir intressant läsning! 

Lotta Aurell, Luleå, den 17 april 2015. 

 

 



 
 

 

 

 

Abstrakt 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad barnen i en femteklass har för tankar och 
känslor om djur. Undersökningens metod och teori har sin grund i fenomenologi. 

Uppsatsens första del består av en teoretisk bakgrund, där befintlig forskning om djurs nytta 
inom vård, rehabilitering och skola presenteras. Forskningen visar bland annat att hundar 
kan hjälpa människor med svår sjukdom att må bättre, både mentalt och fysiskt. Det har 
också fastslagits att hundar kan påverka barn med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter 
positivt i skolan. Forskning har också visat att barn som är vana vid djur tenderar att få 
högre resultat i empatitest. 

Bakgrunden ger även information om svensk skollagstiftning, och hur denna lagstiftning kan 
sägas ge stöd åt användandet av djur i det svenska skolsystemet. 

I uppsatsens andra del ges en förklaring till metoden som används i undersökningen. Den 
ger även en teoretisk bakgrund till fenomenologi och redovisar hur klassrumsstudiens två 
delar gick till. Först ombads barnen rita ett djur utan andra restriktioner. Ritandet följdes 
sedan upp med personliga intervjuer där barnen ombads berätta fritt vad djuren på bilderna 
betydde för dem. Genom dessa intervjuer framträdde fyra olika teman: Kärlek och känslor, 
aktivitet, relationsskapande, familjemedlem/vän. Dessa teman studeras sedan närmare med 
hjälp av direktcitat från barnen, i fyra olika delar och i den avslutande diskussionen. 
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Inledning 
Det här arbetet handlar om barns relationer till djur. På senare år har allt mer forskning 
riktats emot vilken betydelse djur har för människors lärande och välbefinnande. Något som 
flera forskare visat är att djur och natur har en positiv inverkan på människors fysiska och 
psykiska hälsa samt barns och vuxnas sociala förmåga. Detta kan man bland annat läsa om i 
kommunals rapport Norling (2002). 

Studier av servicehundar för funktionshindrade som visar att dessa hundar har en viktig 
inverkan på funktionshindrade. I en longitudinell studie över två år erhölls en rad positiva 
effekter på psykisk och social hälsa som förbättrad självkänsla och egenkontroll. Beck-Friis 
(2007) Även integrationen i samhället förbättrades i experimentgruppen. Deltagarna 
behövde mindre service och vård vilket ansågs bidra till avsevärt sänkta kostnader. En studie 
av hembesök, sjuksköterska med hund, hos äldre påvisade positiva effekter på blodtrycket. 
Harris (1993 refererad i Nordling, 2002) 

Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka vilka känslor inför och tankar kring umgänge med 
djur, som finns i en mellanstadieklass.  
Forskningsfråga 
Hur upplever barn sina relationer till djur? 

Bakgrund 

Djur i skolan 
Människor och djur har alltid levt sida vid sida och haft både nytta och glädje av varandras 
sällskap (Sorrell 2006).  Ända sedan stenåldern har hunden och människan haft sällskap av 
varandra på sina livsvägar och levt sida vid sida Jensen (2007). Umgänge med djur påverkar 
oss positivt Norling (2002). Djurs förmåga att visa tillgivenhet och den villkorslösa kärlek 
de ger oss, har visat sig ha positiva effekter på vår hälsa, både psykiskt, fysiskt och socialt 
visar ett flertal forskningar, bland annat Silfverberg (2008) och Norling (2002). 

Det finns många undersökningar som visat på djurs betydelse för barn. Hultman (2008), 
Williams och Jenkins (2008) har visat att bandet mellan människa och djur är nyttigt för 
båda parter. Hur går det att knyta så starka band till någon som vi inte kan  tala med är en 
fråga att fundera kring. Forskare som gjort det är som gjort det är Beck–Friis, Strang och 
Beck–Friis (2007) som i sin forskning visar att endast 20–30 % av vårt språk är verbalt och 
70–80 % är baserat på kroppsspråk. Eftersom hundens förmåga att avläsa kroppsspråk är 
mycket god, är banden mellan hundar och människan mycket naturliga och starka. 

Som erfaren, kliniskt verksam doktor har för mig det ”icke sagda” alltid 
varit en viktig informationskälla. De signaler som ansiktsuttryck, röst-, 
ögon- och kroppsspråk förmedlar har stundom utgjort en viktigare 
informationskälla än det talade ordet. Kanske har jag lärt mig detta av de 
många hundar jag levt med allt sedan spädbarnsåren, då jag till och med 
lär ha delat matskål med husets foxterrier. Darwin (1872 citerad i Beck-
Friis 2007).  



2 
 

Han syftar då på det behov av att omvårda som finns inom oss alla och som väcks av att se 
en behövande, till exempel ett barn, en gammal eller någon som lider av sjukdom Det får oss 
att känna med personen och vilja hjälpa den med vad vi kan. Enligt Bowlby (1969; 1980 
refererad i Beck–Friis, Strang och Beck–Friis, 2007) har människor alltså en inbyggd vilja 
att hjälpa de som behöver hjälp, till exempel spädbarn, vilket kan vara relationsskapande, 
men det finns även en medfödd förmåga hos barnet att ta emot vår omsorg och knyta an till 
betydelsefulla vuxna. Han myntade begreppet ”Attachment bonds” för det band av 
tillgivenhet och trygghet som ett barn tidigt i livet utvecklar mot specifika 
omvårdnadspersoner i dess närhet. Dessa band knyts främst till föräldrarna och är enligt 
Bowlby avgörande för att man senare i livet ska kunna knyta nya starka relationsband till 
viktiga personer i omgivningen. Om ett sådant band klipps av i barndomen reagerar barnet 
med stark ångest, som senare kan leda till apati (ibid). Även hos vuxna finns ett behov av att 
tillhöra en gemenskap. Begreppet KASAM – känsla av sammanhang – myntades av 
Antonovsky (1991) Det innebär att man upplever sin tillvaro som hanterbar, meningsfull och 
begriplig. Det är något vi människor alltid strävar efter att finna i våra liv. Då vi upplever 
känsla av sammanhang kan vi gå från ett tillstånd av att vara sjuk och känna att allt är 
hopplöst till att må bättre. På samma sätt kan man gå från hälsa till sjukdom. Antonowsky 
(1991) beskriver i sin bok också begreppen salutogenes ’vägen till hälsa’ och patogenes 
’väg till sjukdom’. 

 
Det är framför allt under de senaste 100 åren som hunden stått i människans tjänst inom 
vården. Under de senaste 100 åren har hundar används inom vård och omsorg. På 60-talet 
började vårdare använda sig av djur för att motivera barn med autism att bli mer mottagliga 
för vård Fine (2010). Höök (2008) berättar om användandet av hund inom rehabiliteringen 
av soldater som stridit i världskrigen. Hundarna användes för att öka patienternas tillit till 
sina vårdare.  

 
Även den fysiska kontakten är viktig i relationen mellan människan och hunden, att mysa 
med en hund har flera positiva hälsoeffekter. Alison (2006)  visade i sin studie att denna 
kontakt bland annat sänker blodtryck och puls. Studier av de positiva effekter som samma 
typ av samvaro har för hunden har visat att tachycardi (förhöjd hjärtrytm) normaliserades 
när hunden fick uppleva fysisk samvaro med en människa. (Beck-Friis, 2007)  

Definition av begreppet fredskultur 
Begreppet fredskultur är viktigt att nämna när man talar om hur barn kan ha glädje av djur i 
sin vardag. Det är nämnvärt eftersom djuren kan bidra till en ökad ”fredskultur”, hur 
återkommer jag senare till i arbetet. Utas Carlsson (2001) beskriver fredskultur som ”… en 
kultur där människor lever utan att skada varandra” (s.15). Hon skriver vidare att eftersom 
det inte är möjligt att få en värld där ingen skadar någon annan kan man istället försöka 
eftersträva en kultur där ”… människor försöker minska våld så mycket som möjligt. När de 
gör det utnyttjar de alla tillgängliga verktyg som medel. Barnen tränas i tidig ålder att göra 
det samma” (s.15). Utas Carlsson (2001) vill också framhäva ett annat begrepp som kan 
användas som en definition av fredskultur; ”… är en kultur där grundläggande mänskligt 
behov (fysiska och psykosociala) tillfredsställs i största möjliga utsträckning. ”Ett sådant 
samhälle är präglat av social rättvisa. Det är också en fråga om fysisk och psykisk hälsa. I ett 
samhälle präglat av en fredskultur ökar möjligheterna att människor mår bra.” (Utas 
Carlsson, 2001, s.16) 
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Hund i skolan 
Ett annat intressant område som belysts av forskare är djurens dämpande av aggressivitet 
hos barn. Hergovich, Monshi, Semmler och Zieglmayer (2002) studerade barn, mestadels 
invandrarbarn som uppvisade varierande problem som var kopplade till de svårigheter det 
medför att använda ett annat språk än modersmålet. När dessa elever gick i första klass 
studerades deras kognition genom att mäta elevernas tolerans för mångtydighet. Forskarna 
studerade också elevernas sociala intelligens, och deras empati. I experimentgruppen (E-
klassen) mätte forskarna först ovanstående aspekter hos barnen samt intervjuade lärarna om 
hur de uppfattade elevernas aggressivitet, sällskaplighet och sociala interaktion. Sedan fick 
en hund närvara vid barnens lektioner under en tidsperiod av tre månader. De använde sig 
även av en kontrollgrupp (K-klassen) där samma studier genomfördes. Studien visade att E-
klassens lärare tyckte att eleverna i klassen var bättre integrerade efter tre månaders närvaro 
av hund än de varit innan. De ansåg också att barnen i mindre grad uppträdde aggressivt. 
Efter studien fann man en tydlig skillnad mellan de två klasserna. Eleverna i E-klassen 
visade mycket större ökning av empati och tolerans än eleverna i K-klassen gjorde efter att 
samma tid förflutit. Kritik har dock riktats mot studien eftersom den genomfördes under så 
kort tid och att E-klassens lärare visste att syftet med studien var att undersöka hundens 
inverkan på barnen. Det kan ha lett till en ökad motivation hos läraren att få ett positivt 
resultat. 

Även Kotrschal och Ortbauer (2003) studerade eleverna i Hergovich E-klass. De kom också 
fram till att barn med annan språklig bakgrund som ges tillfällen till umgänge med djur i sin 
skolvardag får ett minskat aggressivt beteende. De genomförde en studie som gick ut på att 
filma barnen tre gånger i veckan, först en månad då hunden inte var närvarande i klassen 
och sedan en månad när hunden var där.  Barnen fick under filminspelningen lösa problem 
som inte krävde att de satt på sina ordinarie platser. Barnen fick veta att de också fick 
interagera med hunden, utom när den låg på sin bädd. Innan projektet började blev barnen 
instruerade i hur umgänget med en hund på ett respektfullt sätt går till. De fick också 
undervisning i hundens behov och skötsel. Studiens resultat visade att barnen i stället för att 
uppträda störande och vara aggressiva för att få lärarens uppmärksamhet, satte sig ned med 
hunden och uttryckte ömsesidig tillgivenhet. Det ledde till att aggressiva beteenden 
minskade och barnen var mer fokuserade på att lyssna på sin lärare. Pojkars aggressiva 
beteenden blev mindre långvariga under den tid hunden fanns i deras klassrum. Det visar att 
hundens påverkan på pojkarnas sociala beteende blev djupare än hundens påverkan på 
flickornas. Detta kan ha berott på att pojkarna innan studien hade fler problembeteenden än 
vad flickorna hade, t.ex. var de mycket mer hårdhänta i sin behandling av andra barn än vad 
flickorna var innan projektet startade. 

 
Kan umgänge med djur ha positiva effekter på barns motoriska utveckling? Gee, Harris och 
Johnson (2007) har visat på det i sin studie. En terapihund fick visa barnen olika 
grovmotoriska övningar som att gå slalom, rulla runt och gå balansgång på en bredare bom. 
Forskarna studerade även barn som blev instruerade av en vuxen. I resultatet framgår att 
barnen som fick se hunden utföra övningen och sedan själva kopiera handlingen lärde sig 
vissa moment snabbare och med mer precision än de som blev instruerade av en vuxen. 
Forskarna anser sig även ha funnit ett positivt samband gällande språkutvecklingen hos de 
barn som instruerades av en terapihund jämfört med övriga barn som deltog i  

Förekomst av övriga djurslag i skolan 
Zasloff; Hart och DeArmond (1999) genomförde en enkätstudie om förekomsten av djur på 
skolor i norra Kalifornien, USA. 37 lärare deltog i enkäten och av dem hade 59,5 % av 
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lärarna djur boende i sina klassrum. Av dessa djur var 61,9 % reptiler eller fiskar. Av de 
lärare som saknade djur i sina klassrum uppgav 81 % att de tog med sina klasser på olika 
former av djurrelaterade studiebesök en till ett par gånger per år. 50 % av dessa pedagoger 
svarade att de lät djur komma på besök i skolan. Lärarna fick även besvara frågor gällande 
djurs effekt på barnens lärande och utveckling. 23 % av de deltagande pedagogerna ansåg 
att djur ökar elevernas motivation och intresse för lärandet. När det gäller lärande om djurs 
livscykler och beteenden ansåg 41 % av lärarna att direktobservationer hjälper barnen i sin 
inlärning mer än andra studieformer. Hela 73 % av pedagogerna svarade att de anser djuren 
vara till hjälp i barnens utveckling av empati, ansvar och respekt mot levande varelser. Att 
djuren stärker barnens självförtroende var en annan fördel som nämndes. Nackdelar som 
nämndes var allergier och rädsla hos barnen, att det tar tid att städa och ta hand om djuren, 
utrymmesbehov i klassrummen, ekonomisk påverkan samt extra arbete under helger och 
lov. 8,1 % av lärarna uttryckte en oro för djurets välbefinnande. De lärare som höll gnagare i 
sina klassrum hade som majoritet tidigare erfarenheter av hållning av dessa sällskapsdjur i 
sina hem och därmed också goda kunskaper om skötsel och omvårdnad av djuren. 

Zasloff; Hart och DeArmond (1999) anser utifrån deras studie kunna fastställa att umgänge 
med djur kan motivera och skapa intresse för lärande hos barn med olika typer av 
inlärningssvårigheter. De anser vidare att djurens närvaro leder till en ökning av positiva 
attityder gentemot djur generellt. De såg också värdet av djurens närvaro när de gällde 
lärarnas förmåga att ge instruktioner, inte bara i naturkunskap utan även i övriga ämnen.  

Undervisning om djurhantering utan medverkande djur 
Kan man nå positiva resultat genom att undervisa om djur som barnen inte får träffa? 
Ascione (1992) studerade barn som fick undervisning om djurs skötsel och hantering utan 
deltagande djur. Han genomförde sin studie i årskurs ett, två, fem och sex. Totalt deltog 34 
klasser i studien. 17 av klasserna blev undervisade i djurs skötsel av en lärare (E), medan de 
övriga 17 klasserna fungerade som kontrollklasser (K) och inte gavs någon undervisning i 
hantering/skötsel av djur. (E) klasserna fick minst 40 timmars undervisning fördelat på ett 
år. Ascinoes (1992) studie visade att endast elever i åk fyra utvecklade signifikant mer 
positiva attityder till djur. Han märkte att de barn som hade utvecklat denna positiva attityd 
emot djur också utvecklat en signifikant högre empati mot människor.  

Djur i hemmet 
En studie av Ascione och Weber (1996) är en uppföljning på fjärdeklassarna från Ascinoe 
(1992). De visade att den empati som fjärdeklassarna utvecklat för både djur och människor 
kvarstod efter ett år. De fann även ett samband mellan barns tillgivenhet till sina 
sällskapsdjur i hemmet och deras generellt positiva attityder gentemot djur i allmänhet. 
Studien visade att de barn som visade en högre grad av tillgivenhet gentemot sina 
sällskapsdjur i hemmet också hade en mer human och positiv attityd till djur generellt. 

Har husdjur någon positiv inverkan på barns förmåga att känna empati? Paul och Serpell 
(1993) undersökte i sin studie av unga vuxna om deras kontakt med djur som barn haft 
någon betydelse för deras empati som vuxna. De kunde i sin studie visa att så var fallet.  

Det fanns ett starkt samband mellan de unga vuxnas empati för andra och antalet djur som 
funnits i hemmet. Paul och Serpell (1993) visade i sin studie att även vilken kvalitet 
relationen haft i form av hur mycket tid barnet spenderade med sitt djur och hur aktivt och 
delaktigt barnet var i sin skötsel av djuret hade betydelse. Studien visade att de barn som 
haft och engagerat sig i skötsel av sällskapsdjur också hade en positiv inställning till djur när 
de blivit vuxna. 
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Hunden som familjemedlem 
Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) undersökte varför människor skaffar hund i en 
studie i form av djupintervjuer med cancerpatienter. De fann då att flera av hundägarna hade 
valt att skaffa hund som en ersättning för mänskliga livskamrater så som make, maka, 
sambo, barn eller barnbarn. Så viktig kan en relation till hunden vara! Forskaren visar att 
relationen till hunden rymmer flera av de värden vi människor söker i relationer, bl.a. nämns 
ärlighet, gemenskap och närhet, både fysisk och psykisk. De menar att relationen till hunden 
har en positiv påverkan på både kropp och själ eftersom de hänger samman. Forskarna 
beskriver ett barnlöst par som kort efter att de skaffat hund lyckats bli gravida. Att få vårda 
och älska ”barn”, både mänskliga och de med fyra ben, ger positiva hormonella effekter som 
minskar spänningar. 

Ett genomgående tema i de här intervjuerna Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) var att 
informanterna skaffade hund eftersom de eftersträvade känslan av kärlek. Informanterna vill 
känna sig älskade för dem de är, trots fel och brister, denna känsla av villkorslös kärlek kan 
relationen mellan människor och hundar tillgodose. Eftersom kommunikationen mellan 
människa och hund till största delen handlar om kroppsspråk, tillför denna relation en annan 
dimension än relationen människor emellan. Hunden är också mer lojal än vad människor 
är. I vårt utseendefixerade samhälle kan relationen med hunden också upplevas som mer 
ärlig skriver forskarna. Arbetslöshet tär redan tidigt på en mänsklig partnerrelation menar 
de, medan hunden alltid visar samma entusiasm och intensiva kärlek och glädje. Det rör sig 
inte om aktörskärlek, vilket patienterna enligt forskarna får möta inom vården, utan om en 
djupare mogen kärlek där de inre värdena står i fokus. De visar även att känslorna som ”de 
värnlösas ansikte” väcker inom oss också väcks när vi ser en hundvalp eller tittar djupt in i 
ett par hundögon. De grundläggande behov som alla människor har av att sköta om och 
vårda andra kan alltså både väckas och tillgodoses genom den djupa relationen som finns 
mellan hunden och människan. Forskarna har klarlagt att hunden kan tillgodose det 
medfödda behov av gemenskap och tillgivenhet som är något alla människor behöver samt 
vårt grundläggande behov av uppskattning.  

Hunden och hälsan 
Vilken betydelse har då hunden för vår hälsa när vi inte längre är friska? Mader, Hart och 
Bergin (1989) studerade hundar i vården av patienter med funktionsnedsättningar. De fann 
att hunden kan öka patientens förmåga att delta i vardagsaktiviteter, vilket leder till ett mer 
självständigt liv. Kan hunden även hjälpa människor som har psykiska 
funktionsnedsättningar och som känner sig isolerade? Kan vi förebygga sjukdomar genom 
umgänge med hundar? Dessa frågor är både relevanta och intressanta att titta på. De har 
studerats och besvarats av bland andra Friedmann, Katcher, Lynch, och Thomas (1980), som 
i sin studie visade att hundägare är mindre benägna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 
Friedmann, Thomas, Noctor, Katcher (1978) studerade hur känslan av social isolering under 
sjukhusvistelsen för svårt hjärtsjuka patienter påverkade dess hälsa och känsla av 
sammanhang. Forskarna undersökte i en enkätstudie vilken som var den viktigaste variabeln 
för patientens chanser att överleva ett år efter behandlingen. Av dessa 50 variabler fann de 
att ägandet av sällskapsdjur var viktigast för patientens känsla av sammanhang och 
överlevnad.  

Friedmann och Thomas (1995) studerade hundens roll i rehabiliteringen av patienter som 
drabbats av en hjärtattack. De visade att hunden ökar överlevnaden hos patienterna som var 
hundägare.  Dalziel, Uthman och MacGorray (2003) fann i sina studier att hundar kan tränas 
i att känna igen och varna sina ägare för annalkande epilepsianfall. Chen, Daly, Williams, 
Williams, Williams och Williams (2000) studerade hundens förmåga att känna igen och 
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varna för lågt blodsocker hos framförallt människor som led av diabetes. De fann i sina 
studier evidens för att hunden kan användas till detta ändamål.  

Hart (1995) studerade hundens roll för människors välbefinnande efter att de genomlidit en 
förlust såsom en nära anhörigs död eller den förlust som en skilsmässa från en partner 
innebär. Han visade i sin studie att hunden kunde ge positiva effekter för dessa drabbade 
människor eftersom hunden har en starkt utvecklad förmåga att ge oss villkorslös kärlek och 
lojalitet. Även Collis och McNicholas (1998) visade i sin studie att hunden underlättar för 
människors förmåga att knyta nya sociala kontakter till andra. Först genom kontakter med 
hundens närvaro, och sedan även vid möten mellan samma personer, då hunden inte var 
med. 

Hunden i vården på institution 
Eftersom det kan vara svårt för personalen att skapa en nära relation till alla sina patienter 
bör hunden, enligt Beck–Friis, Strang och Beck–Friis (2007) ha en naturlig plats inom 
vården. De menar också att hundens närvaro kan minska patienternas tristess. Ruckdeschel 
och van Haitsma (2001) och Velde (2005) visar att förekomsten av hund inom vården också 
kan underlätta för kontakten mellan vårdaren och vårdtagaren. Hunden gör miljön mer lik 
miljön i hemmet, den underlättar också vårdtagarens förmåga att fungera socialt 
(Ruckdeschel 2001; Velde 2005). Hunden i vården är vanligt förekommande i framför allt 
USA, Frankrike, England och Japan (Norling, 2002).  

Kaiser, Spence, McGavin, Struble och Keilman (2002)  och Lutwack-Bloom, Wijewickram 
och Smith (2005) jämförde i sina studier äldreboenden som fick besök av hundar med de där 
hundbesök inte förekom. De fann då att patienterna på de äldreboenden där hundar förekom 
som en naturlig del av vården i mindre grad drabbades av depression än patienterna på de 
vårdhem där hundar inte förekom.  

Kommunals rapport (Norling, 2002) har studerat internationell forskning och genomfört en 
sammanställning. Denna forskning visade att djur i äldrevården kan sänka vårdkostnader 
och påverka arbetsmiljön inom vården på ett positivt sätt. Patienternas KASAM, oberoende 
och livskvalitet ökar när det förekommer djur på boendena.  

(AAA) betyder Animal Assisted Activity och (AAT) står för Animal Assistet Thrapy. 
Skillnaderna är framför allt att AAA handlar om allmän aktivering av vårdtagaren medan 
det för AAT finns på förhand uppställda mål som ska uppnås med verksamheten som en del 
i rehabiliteringen av patienten Beck–Friis, Strang och Beck–Friis(2007).  Fine (2010) 
berättar att AAA tränar upp de sociala förmågorna och AAT även möjliggör för spontan och 
fysisk aktivitet. AAT används vanligen för patienter med stroke eller demens för att öka 
vårdtagarnas psykiska, sociala och fysiska hälsa (Hultman, 2008). Hunden underlättar också 
för utvecklingen av empati och kommunikation (Beck–Friis et al. 2007). När vi talar om 
hund inom svensk vård talar vi om servicehund och terapihund enligt författarna (Beck–Friis 
et al. 2007).  

Ridterapi 
Även hästar används i vården av människor med fysiska och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 68 % av de inrättningar som studerats av Jordbruksverket avser 
fysisk och medicinsk terapi, 18 % socialterapi och 14 % pedagogiska verksamheter 
Håkanson, Karlsson och Sandgren (2008).  

Hammer, Nilsagård, Forsberg, Pepa, Skargren och Öberg (2005).  studerade hästens roll för 
vårdtagare drabbade av MS som deltog i ridterapi. De fann att vård utanför institutionen och 
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den vanliga sjukgymnastik träningen kunde ge upplevelser av förhöjd livskvalitet. Han fann 
också att personernas förmåga att gå förbättrades genom ridterapin som reducerar 
patienternas spasmer. 

Stöd i styrdokumenten 
Finns stöd i styrdokumenten för att utveckla barns förmåga till empati och känsla för andra?  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) finner vi stöd för att 
arbeta med utvecklandet av omsorg för medmänniskors välbefinnande och trygghet. Vi som 
har vårt arbete i skolmiljö ska motverka diskriminering och kränkande behandling. När vi 
stöter på olika former av fördomar ska vi bemöta dessa på ett öppet sätt genom diskussion, 
vi ska med hjälp av vår kunskap som pedagoger genomföra aktiva insatser mot förutfattade 
meningar om de som är på ett annat sätt än vi själv t.ex. har en annan sexuell läggning eller 
etnisk bakgrund. Vi ska också hjälpa våra elever att utveckla en solidaritet med svaga och en 
stark känsla för alla människors lika värde.  Vi ska öka elevernas lust att lära sig och 
utvecklas och alla elever ska kunna känna sig trygga när de går till skolan, som ska vara fri 
ifrån politisk och religiös påverkan. Alla elever ska kunna känna att de gör framsteg och att 
de kan lära sig mycket. Skolan har också en viktig roll i utvecklandet av ungas självkänsla 
och trygghet. 
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Metod 
 

Fenomenologi – ett livsvärdsperspektiv 
Arbetet har sin teoretiska utgångspunkt i fenomenologin. Vad är fenomenologi och vad 
menas med livsvärld? Det har flera forskare studerat och genom det har fenomenologin som 
forskningsperspektiv utvecklats och spridits. Vad innebär livstolkning? Det är en central del 
av fenomenologin och viktigt att känna till. Alla människor bär med sig olika upplevelser 
som påverkar deras sätt att se på sin omgivning. Vi har alla haft både positiva och negativa 
upplevelser av olika företeelser (fenomen) som vi genom livet stött på, dessa upplevelser har 
i sin tur påverkat oss och vad vi tänker och känner nästa gång vi stöter på samma eller ett 
liknade fenomen.  

Vi vistas i olika miljöer där vi har olika förväntningar på oss själva och andra gällande 
uppträdande och beteende. En lärare har en roll på skolan, när de kommer hem har de 
ytterligare en roll inom sin familj som gör att man i viss mån förändrar sitt beteende. När 
man sedan befinner sig i stallet har man andra koder och oskrivna regler att förhålla sig till. 
Detta är ytterligare ett av fenomenologins olika perspektiv enligt Bengtsson (2005). 

”Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelse världen; den ger människan mönster för att 
tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla en livstolkning är en process som pågår 
hela livet.” (Hartman, 2000, s. 72). Genom att gå utanför vår egen erfarenhetssfär och 
betrakta fenomenen ur ett nytt ljus kan vi se dessa företeelser i ett nytt ljus. När man som 
forskare genomför en studie ur ett livsvärldsperspektiv måste vi försöka se bortom våra egna 
erfarenheter och det vi tidigare upplevt för att istället studera fenomenen som de upplevs av 
dem vi intervjuar och på tydligaste sätt få fram informanternas perspektiv. De upplevelser de 
bär med sig av fenomenet och dess unika sätt att se på sina liv är det centrala. 

”De saker som vi ska gå tillbaka till är alltid saker för någon aldrig saker för sig själva” 
(Bengtsson, 2005, s.11). Hur dessa fenomen visar sig för olika personer i olika 
livssituationer är vad fenomenologin söker att synliggöra på tydligaste vis. 

Ordet fenomen är grekiska för det som visar sig. För att någonting ska kunna visa sig måste 
det finnas någonting som det kan visa sig för. Ett fenomen uppstår i mötet mellan subjekt 
och objekt (Bengtsson, 2005). Genom att sammanfoga våra tidigare upplevelser med de nya 
vi gör i mötet med olika företeelser i vår omgivning bygger vi vårt perspektiv på fenomen. 
Det görs hela livet igenom. Bengtsson (2005) vill belysa vikten av att lägga alla våra tidigare 
upplevelser och tankar åt sidan, för att vi ska kunna se fenomenen som de faktiskt är och 
inte baserat på våra egna upplevelser. Det vi själva upplever som vår omvärld finns i själva 
verket bara inom oss. Det finns bara i vårt medvetande, som tankar med tillhörande känslor 
som beror på vad vi tidigare upplevt under vårt liv. Bengtsson beskriver Husserls, 
Heideggers och Merlot-Pontys bidrag till fenomenologin (Bengtsson, 2005). 

Husserls bidrag till fenomenologin 
Livsvärlden är subjektiv relativt en värld som alltid upplevs i relation till något subjekt, dvs. 
ur något konkret perspektiv, med en viss betydelse osv. Den objekt-absoluta världen är i 
grund och botten en teoretisk konstruktion, hävdar Husserl (refererad i Bengtsson 2005), 
som principiellt inte kan erfaras men som skjuts in under erfarenheterna och sedan anges 
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utgöra deras förutsättningar. Den subjektivt-relativa världen är däremot ett universum av 
åskådlighet och ursprunglig evidens. Alla tankekonstruktioner får sin prövning i livsvärlden. 

Vi upplever hela tiden världen ur vårt eget perspektiv och det gör alla andra människor 
också. När vi ser på omvärlden ser vi den på ett unikt sätt. Det finns egentligen inget 
objektivt sätt att se på något, eftersom alla upplevelser vi gjort under våra liv påverkar vårt 
sätt att se på världen, vi är också olika som människor, det spelar också roll för hur vi ser på 
olika fenomen i våra liv. När vi utvecklas ser vi saker ur ytterligare ett perspektiv som i sin 
tur är färgat av vårt tidigare sätt att se på saken. Vi prövar både våra tidigare erfarenheter 
och vad vi fått berättat av andra, om hur de upplevt saker, utifrån sitt perspektiv. Livet är ett 
ständigt utbyggande av upplevelser och vi ställs dagligen inför olika sätt att se på fenomen i 
våra liv. 

Så länge vi lever kan vi inte gå utanför livsvärlden, den finns alltid där som en bakgrund till 
allt vi gör och till alla våra erfarenheter. Alla teoretiska antaganden har sin grund i 
livsvärlden. Att vi befinner oss i världen tar vi förgivet och är ingenting som vi reflekterar 
över i vardagen, men det är bara i denna värld som våra kunskaper tar form och får mening 
enligt Husserl (refererad i Bengtsson, 2005) Vi tänker inte på vilka tidigare upplevelser som 
ligger till grund för vårt sätt att se på världen, men dessa påverkar oss hela tiden utan att vi 
tänker på det eller är medvetna om det. När vi här och nu skapar erfarenheter tänker vi inte 
på hur och av vilka tidigare upplevelser vi påverkas i vårt sätt att förhålla oss till vår vardag 
och det som sker omkring oss. 

Vi lever alltid i livsvärlden tillsammans med andra människor, som vi kan kommunicera 
med. Även när vi är helt ensamma använder vi oss av bruksföremål som i sin tur är skapade 
av någon till ett bestämt syfte. Språket vi tänker med, även när vi är ensamma, är en social 
konstruktion, likaså vårt sätt att organisera livet. Livsvärlden är därför också historisk, alla 
föremål har sin historiska grund och en formgivare som har sett ett behov av föremålet. Vi är 
därför alltid inom vår livsvärld samtidigt också beroende av vår gemensamma historia. Vi 
kan därmed inte uppleva livsvärlden endast här och nu, utan vi befinner oss i en ständig 
dialog med det förflutna. Detta beskriver Husserl i ett av sina sista verk (refererad i 
Bengtsson 2005). Vi är i vår vardag alltid påverkade av andra människor. När vi är ensamma 
påverkas våra tankar av tidigare samtal med andra, vi tänker på vårt eget språk som i sin tur 
är medierat till oss av våra föräldrar och så har det varit i generationer. De föremål vi 
använder i vår vardag, har designats och producerats av andra, som vi när vi använder 
föremålen står i ”dialog” med, eftersom dessa föremål skapats i ett bestämt syfte för att fylla 
ett behov som både vi och föremålets upphovsman upplevt, i vårt vardagsliv. 

Husserl (refererad i Bengtsson 2005) menar också att det inom vår livsvärld inte finns några 
enskilda föremål. Varje föremåls existens är beroende av andra, t.ex. vore en skrivare 
meningslös utan en kamera eller en dator. Nålens existens förutsätter även tråden och tygets. 
För att kunna använda oss av olika föremål behöver vi andra föremål som i sin tur inte hade 
funnits om inte de andra sakerna fanns. Att det finns beror på behov vi har. När man ska 
skriva behöver man både skärm och tangentbord och tidigare generationer behövde både 
fjäder och bläckhorn. Om vi vill visa vår text för någon behövs bläck och skrivare 
(Bengtsson, 2005). 

”Bordets ovansida är t.ex. en ovansida bara om det medfars med osedda sidor. Som jag kan 
omvandla till presentationer av samma föremål genom att jag erfar det från olika håll.” 
(Bengtsson, 2005, s.19)   
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Vi människor och alla andra tänkande varelser är dessutom i ständig kontakt med våra 
känslor och vi kan inte stänga av dessa och uppleva världen neutralt. När vi ser någon som 
spelar golf, ser vi inte bara någon som svingar en klubba. Vi blir kanske imponerade av hur 
duktig personen är på golf, vi kanske inte själva kan spela golf, då ser vi golfspelaren utifrån 
det perspektivet. Kanske är vi själva golfspelare och har positiva erfarenheter av golfspel, då 
väcker det vi ser positiva minnen inom oss som gör att vi kanske börjar längta till golfbanan. 
Det kan också hända att minnena väcker frustration eller ilska inom oss, eller att vi är så 
duktiga på golf att vi kan bedöma om personen som svingar klubban har en bra eller dålig 
sving. På det sättet är vi i nuet samtidigt även närvarande i vårt eget förflutna, tingens 
förflutna och i framtiden genom vår förmåga att lära oss och planera (Bengtsson, 2005). 

En moské eller en kyrka är inte bara stenar som är staplade på varandra. De kan ses ur en 
mängd olika perspektiv, som religiösa symboler, kulturella bärare eller som arkitektoniskt 
intressanta byggnader. De kommer också att ge oss olika känslor beroende på våra tidigare 
erfarenheter. Går man in i en kyrka kan man bli illa berörd om det väcker minnen av en 
begravning, man kan också minnas tillbaka på ett bröllop eller ett dop med glädje, vad vi 
anser om religion påverkar också vår upplevelse av kyrkobesöket. Hur mycket en upplevelse 
påverkas av det förflutna beror på hur stark vår ”historiska” upplevelse var (Bengtsson, 
2005). 

När man utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv och som forskare vill tydligöra ett fenomen 
försöker man få fram vilka värden ett föremål eller en företeelse har för någon annan. Hur 
den andre ser på fenomenet, vad den andra uppfattar, det beror i sin tur på den andres 
intresseområden och kunskaper från olika tidigare studier och upplevelser. I uppsatsen lyfts 
de deltagande barnens syn på djur fram.  

Heideggers bidrag till fenomenologin 
Precis som Husserl menar HeideggerMerleau-Ponty (refererad i Bengtsson 2005) att vi 
ständigt påverkas av vår livsvärld. Vi lever i världen, precis som begreppet ”vara-i-världen” 
vill beskriva. Heidegger talar om en ”där-varo” i världen, eftersom vi alltid är en del av den 
livsvärld vi ständigt upplever och i viss mån påverkar. När du är med vänner påverkar ni 
också varandras livsvärldar (Bengtsson, 2005) ”Men tillvaron är till sin innersta existens 
social, en ”med-varo”, och av den anledningen kan den förstå andra.” Här vill författaren 
visa på betydelsen av vår socialitet. Att vi hela tiden befinner oss i olika sociala världar. 
Även när vi inte har någon annan med oss är vi påverkade av andra som vi mött. ”Subjektet 
är så förstått redan inkastat i världen och gör handlings- och förståelseutkast därifrån. Det 
råder en cirkulär kausalitet mellan subjekt och värld” (Bengtsson, 2005, s.22). 

Vi människor upplever tack vare vårt intellekt ständigt världen, vi bryr oss om, medskapar 
och visar ett engagemang inför den levda tillvaron i vår omgivning. Heidegger talar om 
”don” och ”tyg” under hans livstid talade man om ”don” som skrivdon och skodon, man 
använder fortfarande ”tyg” som verktyg och fartyg. Han använder dessa benämningar på 
ting, han menar att alla saker hänvisar till andra som pennan, pappret och skrivbordet. Boken 
som vi skriver hänvisar också till andra, nämligen en tänkt läsare, som ska förstå och 
uppskatta litteraturen (Bengtsson, 2005). 

Merleau‐Pontys bidrag till fenomenologin 
Merleau-Ponty har i sitt bidrag fått inspiration ifrån både Heidegger och Husserl. Han talar 
om livsvärlden som en ”vara-till-världen” och lägger sin tyngdpunkt på ambivalensen 
mellan natur och kultur. Han menar att det inte finns någon motsättning mellan kropp och 
själ, utan att de är ett icke-motsägbart ett. Han kallar själen och kroppens enhet för ”levd 
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kropp”. När vi skaffar oss erfarenheter av världen är vi ständigt närvarande i den egna 
kroppen, den påverkar också våra omvärldserfarenheter enligt Merleau-Ponty (refererad i 
Bengtsson 2005)  

Alla förändringar av den levda kroppen påverkar oss, detta blir tydligt om vi t.ex. bryter en 
arm. Vi tvingas då att förhålla oss till världen på ett nytt sätt, det sättet blir mer och mer 
naturligt med tiden, medan skillnaderna i början ter sig större och vi reflektera mer över hur 
vårt ”handikapp” påverkar oss. Även användandet av ting påverkar vårt sätt att uppleva 
världen. Dessa ting gör vår upplevelse av världen annorlunda än den skulle varit utan dem, 
t.ex. upplever vi världen på olika sätt om vi erfar den ifrån en cykel eller bil. När vi gör 
tingen till instrument införlivar vi dem enligt Merleau-Ponty (refererad i Bengtsson 2005) 
med den egna kroppen, denna process sker dock stegvis och smygande. När tingen känns 
naturliga blir det enligt hans sätt att se världen införlivade med den egna kroppen. Om du 
använder linser tänker du först på ditt synfel och därmed den förändring som den ger på ditt 
sätt att uppleva världen först när du ser utan linser. Linserna har blivit en del av din kropp 
och skarpsyn är något du förutsätter som en naturlig del i ditt liv.  

Vi bär ständigt med oss den egna kroppen och vi kan aldrig ställa oss utanför den och på det 
sättet uppleva världen, när vi upplever världen färgas vår upplevelse av den genom vårt 
fysiska jag. Han talar även om kroppen som social eftersom den har sin tillblivelse i en 
sexuell akt mellan människor och är född till världen av en kvinna. Alla människor har en 
social och sexuell natur (utom de som anser sig vara asexuella). Merleau-Ponty (refererad i 
Bengtsson 2005) menar genom detta att vi i vårt varande i världen ständigt befinner oss där 
igenom ett förhållande till andra levda kroppar, och att vi med kroppen som verktyg alltid 
befinner oss i en ständigt flödande kommunikation med andra (ibid).  

”Världen får istället sin enighet genom att den erfars med en enhetlig stil, ungefär på samma 
sätt som vi känner igen en människa genom hennes beteendestil., och denna erfars evident 
utan att vi behöver kunna ge en definition.” (Bengtsson, 2005, s.26) 

I den kända historien om Pippi Långstrump som så många av oss läst och älskat som barn 
beskriver Lindgren (1948) hur skolmiljön och relationen mellan elev och lärare kan te sig för 
någon som inte är intränad i skolans mönster. Läraren ställer en fråga till Pippi som menar 
att om inte en lärare kan svaret på en så enkel fråga så tänker Pippi inte tala om det. Även 
när hon ska avbilda sin häst frångår hon skolans koder och ritar hästen på svarta tavlan 
eftersom den är för stor för att rymmas på det ritpapper Tommy och Annikas fröken gett 
henne. Genom att studera Pippis antaganden och livsvärld kan vi se fröken och skolan i ett 
annorlunda ljus. När vi talar med en lärare i skolan gör vi ofta det som just en elev till en 
lärare, vilket speglas i det budskap vi för fram och på vilket sätt vi framför detta budskap. 
Pippi gick i ovanstående exempel utanför dessa på förhand givna roller. Det är först när vi 
får se något ur ett annat perspektiv som vi kan problematisera och lyfta fram det. 
Förförståelsens betydelse för våra upplevelser har studerats inom fenomenologisk forskning.  

Bengtsson (2005) tolkar fenomenologin och beskriver flera av de stora fenomenologiernas 
tankar. Merleau-Ponty menar enligt Bengtsson (2005) att människan alltid utgår ifrån det 
förgångna och våra tidigare erfarenheter, men att vi är riktade mot framtiden, och att det 
speglar sig i vårt sätt att erfara och interagera med vår omvärld. Enligt Merleau-Ponty är 
objekten givna för medvetandet, medan Heidegger och Gadamer (Bengtsson, 2005) menar 
att det är den specifika förförståelsen som vid detta tillfälle finns hos individen som 
bestämmer dess syn på objekten. Varje erfarenhet vi gör står därmed i samband med andra 
tidigare erfarenheter, som i sin tur är avgörande för våra nya erfarenheter. Det vi tidigare 
erfarit under livet påverkar hur vi ser på aktuella situationer, vilket i sin tur påverkar vårt sätt 
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att agera i dessa situationer. Hade våra erfarenheter sett ut på ett annat sätt hade vi själva 
också valt att agera på ett annat sätt i samma situation, vilket i sin tur hade gett situationen 
en annan utgång. Men våra nya erfarenheter kan också påverka vår livsvärld och få oss att 
agera på ett nytt sätt i kommande situationer, framför alla kan de få oss att se på situationen 
ur ett annat nytt perspektiv. Även det vi med-erfar kan få oss att se saker i ett nytt ljus och 
därmed vidga vår livsvärld, enligt Merleau-Ponty (refererad i Bengtsson 2005)   

Heidegger (refererad i Bengtsson 2005) lyfter fram världen såsom människor erfar den. Han 
menar att man måste förstå världen utifrån ”i världen varo” och att man bör sluta att sträva 
efter att förstå världen i sig. Han talar om att vi måste använda tingen/redskapen för att 
förstå dem, annars blir de bara föremål med begränsad användningsmöjlighet. Han menar att 
vi lägger märke till föremålen först när de inte längre har sin funktion. Vi saknar dem först 
när de är ”trasiga”, först då lägger vi märke till deras betydelse. Vi ser deras funktion först 
när vi inte längre kan använda tingen. Han menar vidare att alla människor betraktar tingen 
på olika sätt utifrån vilken funktion de fyller för just den personen. Om man ska förstå t.ex. 
en lärares arbete är det också nödvändigt att vi förstår de ting som ingår i arbetet. Han menar 
att världen påverkas lika mycket av våra liv, som vi påverkas av vår omvärld. Man kan 
aldrig ställa sig utanför världen som enbart betraktare. Vi lever ständigt i världen och 
därmed både påverkar vi och påverkas av den, som Merleau-Ponty (refererad i Bengtsson 
2005) beskriver det. Detta måste vi som forskare ta hänsyn till (Bengtsson, 2005).  

Merleau-Ponty (refererad i Bengtsson 2005) menar att det inte finns några enskilda föremål 
utan att de alltid står i relation till andra och sitt användningsområde. Det märker vi t.ex. när 
vi ska skriva ut ett dokument med har slut på bläck i vår skrivare. Eller när inte digitalboxen 
eller dvd-spelaren fungerar som den ska, då kan vi inte heller använda oss av vår tv. 

”Världen är socialt mediterad från person till person och generation till generation, i nuet är 
historien ständigt närvarande. Inom vår livsvärld står vi hela tiden i ett kommunikativt 
förhållande till människor omkring oss, och de som levt före oss” (Bengtsson, 2005, s.18).  

Fenomenologin som forskningsmetod 
När man använder sig av fenomenologi som forskningsmetod studerar man människor i 
olika sociala sammanhang. Heidegger (1981 refererad i Bengtsson 2005)   menar att vi 
aldrig är ensamma människor, utan alltid existerar i relation till vår omvärld, de olika sociala 
roller vi i olika sammanhang fyller och vår egen specifika relation till världen och de ting/ 
redskap som omger oss. Inom fenomenologin är frågor om hur vi ser på varandra viktiga. 
Likaså frågor om hur vi ser på vår omvärld.  

Schütz ( refererad i Bengtsson 2005) beskriver hur vi människor, kan dela in alla personer 
som vi känner till, i olika världar. Ju längre bort en person befinner sig ifrån vår egen 
”vardagsvärld” desto mer anonym blir personen för oss. Han menar att vi upplever våra 
medmänniskor dels genom en du- relation som handlar om att vi är ensidigt medvetna om en 
annan persons liv och dels genom vi- relationen, där vi har ett ömsesidigt förhållande till en 
annan människa, då vi är deltagande i varandras livsvärldar och ibland delar upplevelser. De 
människor som befinner sig i periferin av min värld har jag enligt (ibid) endast ett 
förhållande till genom att jag delar in dem i olika kategorier man kategoriserar dem som 
busschaufförer, butikspersonal eller poliser. Men om en av dessa människor kommer in i ens 
direkta livsvärld förändras dessa kategorier och graden av anonymitet minskar. De blir 
personer istället för kategorier menar Schütz (refererad i Bengtsson, 2005).  

Schütz (refererad i Bengtsson, 2005) beskriver världen som en mångfald av världar mellan 
vilka vi rör oss. Den överordnade världen är vår egen vardagsvärld. När vi betraktar andra 
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världar gör vi det genom att modifiera vår egen vardagliga värld. När vi ska ingå i en annan 
värld genom att leka med våra barn eller läsa en bok tar vi ett kliv ifrån vår 
vardagsverklighet, och in i ”den andra världen”. Vår egen vardagliga värld tas förgiven och 
upplevs oreflekterat, medan alla andra världar vi ”befinner oss i” medvetandegörs utifrån vår 
relation till vardagsvärlden. 

Spiegelberg (refererad i Bengtsson, 2005) beskriver också villkoren för att bedriva 
livsvärldsfenomenologisk forskning. Han menar att det är metoden och inte resultaten i sig 
som utgör kärnan av fenomenologin. Han menar att denna metod består av en serie av steg, 
där vart och ett utav dessa förutsätter det tidigare steget.   

1. Undersökningar av bestämda fenomen 
2. Undersökningar av allmänna väsen 
3. Att uppfatta väsenrelationer mellan dessa väsen 
4. Iakttaga väsens framträdandesätt 
5. Iakttaga hur fenomen konstrueras i medvetandet 
6. Upphäva tron på fenomenens existens 
7. Tolka fenomenens mening (Bengtsson, 2005, s.31)  

Steg ett ovan kan delas in i tre delar:  

1. Skådande av fenomenen 

2. Analyser av dessa fenomen 

3. Beskrivandet av dem (Bengtsson, 2005, s.18). 

Hartman (2000) ser ett starkt samband mellan liv, livsfrågor, handling och livstolkning. Han 
väljer att uttrycka det hela så här:  

Jag ser detta som en helhet där de olika aspekterna går in i varandra. 
Personen är intrasslad i sin värld. Hon är själv en del av världen och världen 
finns i henne. Livsfrågor, livstolkning, liv och handling blir med detta 
synsätt aspekter av samma enhet (Hartman, 2000, s. 72). 

På det sättet kopplar Hartman (2000) samman begreppen livsvärld och livstolkning med 
livsvärldsbegreppet. Även Johansson (1999) berör detta samband när hon beskriver sin 
studie av barn i förskoleåldern. Hon kom i sin studie fram till att barnen använder ”den levda 
kroppens etik” i sin kontakt med andra barn, snarare än ett reflektivt förhållningssätt. Detta 
kallar hon en levd livsåskådning Johansson (1999).  Hartman och Pettersson (1980) menar 
att den personliga livsåskådningen, på samma sätt som teoretisk forskning, innefattar 
föreställningar om värden och ett värderingssystem. Varje individ utarbetar och omarbetar 
sin syn på detta under livet genom omvärldsorientering, handling, tanke och värderingar, 
som i sin tur påverkar och förutsätter varandra på ett ibland komplext sätt. 

Bengtsson (1999) betonar i sin tolkning av fenomenologin, värdet av självbiografiska 
berättelser om människors liv i världen. Hit hör även den materiella världen som skapar 
olika livsförutsättningar och handlingsutrymmen för individer.  

Bengtsson (1999) tolkar fenomenologin. Han beskriver att vi aldrig har tillgång till sakerna 
som de är, utan att vi alltid får de förmedlade av andra som har tillgång till en egen kontext 
gällande bl.a. tid, miljö och språklig värld. Han menar vidare att vi alltid upplever världen 
genom att leva och att detta förutsätter vissa förgivet taganden om livsvärlden, som 
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individen omedvetet bär med sig. Dessa bör studeras. När man utsätts för något som inte 
stämmer överens med de egna förgivet taganden sätts våra emotioner i svallning och vi 
minns dessa situationer specifikt. Vi har också ett behov av att berätta om just dessa 
situationer för andra, eftersom vi har ett behov av att bearbeta dem. Först när våra förgivet 
taganden inte längre ”fungerar och gäller” blir vi medvetna om dem och vi ser då på dessa 
antaganden i ett nytt ljus som även påverkar vårt sätt att förstå och leva i världen. Dessa 
erfarenheter kan till viss del liknas vid etnometodologiska experiment, men de är inte 
experiment utan personliga livserfarenheter. När vi ska berätta om vad vi varit med om 
tidigare i våra liv gör vi omedvetna tolkningar utifrån hur vi erfar världen och våra liv idag. 
Vi ser alltid på vårt förflutna genom nutidens glasögon.  

Till skillnad ifrån teorierna i klassisk utvecklingspsykologi anser Sommer (1997) och Fogel 
(1993) att kultur, kommunikation och jaget är en enhet, som inte kan delas upp. Fogel menar 
att barnen på ett naturligt sätt utvecklas och genom den dagliga samvaron skapas ett 
kulturellt accepterat handlingsmönster. Barnen provar beteenden och handlingar och väljer 
beteenden efter önskvärd feedback. Även när kommunikationen sker med riktigt unga 
individer, alldeles i början av sina liv, så är skapande och intention viktiga och barnen minns 
sina upplevelser och påverkas av dem.  

Merleau-Ponty genomförde en studie med syfte att skildra möten och interaktion. Han fann 
att det i den livsvärd som vi delar växer fram specifika intentioner och gester som blir 
betydelsebärande inom just denna relation. Dessa kan också fördjupas av språket och skapa 
nya handlingsmönster hos individerna i relationen, enligt Merleau-Ponty (Bengtsson, 2005).    

Fogel (1993) beskriver hur handlingsmönster hos individerna och förväntningar växer fram 
genom möten och relationer. Han menar att man inte behöver lägga några moraliska 
värderingar i dessa. Han menar att relationsmönstren skapas över tid genom interaktion i 
olika ”subkulturer” och genom de förväntningar på handlande som tillslut uppstår skapas en 
kulturellkod, som gäller för samvaron i gruppen (med personen). (Bengtsson 2005) 

 

Genomförande 
Studien är en fenomenologisk studie med barn i skolår fem, som genomförts i en medelstor 
skola på en ort i Norrbotten. I studien ingår 17 elever i en klass, fem pojkar och tolv flickor. 
Dessa elever fick beskriva sin syn på relationen till djur.  

Eleverna instruerades att med bildens hjälp berätta om sin interaktion med djur och beskriva 
känslan i den interaktionen. Positiva så väl som negativa känslor efterfrågades. Det 
betonades i instruktionen att studien syftade till att få del av just den elevens personliga 
upplevelser och känslor som eleven utvecklat genom sitt liv.  De fick beskriva interaktionen 
med så väl husdjur som hemdjur (djur som varken är husdjur eller vilda djur t.ex. renar och 
kor) och vilda djur. Studiens syfte beskrevs noga på ett sätt som inte skapade förväntningar 
hos barnen som kan påverka studiens resultat.  

Bilden användes som verktyg eftersom informanterna är unga barn i mellanstadieåldern.  

”Att använda bilder är ytterligare ett sätt att få fram hur barn uppfattar eller tänker om något. 
Barnet får då berätta vad som händer på bilden eller använda bilden att associera till något i 
sin egen erfarenhetsvärld” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 36) anser också att 
det är viktigt att skapa en god relation till sina informanter och att det kan vara en fördel att 
känna barnen sedan tidigare. 
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För att barnen inte skulle kunna se eller påverkas av varandras bilder fick de flytta isär sina 
bänkar på samma sätt som de gör när de har prov. Sedan fick de rita, under tiden de ritade 
satt jag vid katedern och läste tyst i klassens högläsningsbok. Ibland ville barnen ha 
bekräftelse på att de gjorde rätt. Eleverna instruerades i att det var deras bilder och att det 
inte finns något rätt eller fel, så länge de ritar sin interaktion med djur. Detta för att påverka 
barnen så lite som möjligt.  

Sedan samtalade jag med barnen om deras bilder först vid ett tillfälle, därefter vid ytterligare 
ett tillfälle, då för att klargöra sådant som var otydligt i det första samtalet. Barnen fick 
uttrycka sig fritt, men som stöd för dem ställdes frågor. Dessa frågor ställdes för att föra 
samtalet framåt och öppna upp för barnens berättelser om deras livsvärld. 

Urval 
Jag valde ut en klass där jag tidigare gjort VFU, eftersom jag är känd för barnen i den 
klassen. I klassen valde jag att studera samtliga barn.  

Etiska överväganden 
Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. De har formulerat fyra huvudkrav 
för forskning gällande etik. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta krav uppfylldes genom att 
deltagarna gavs information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och anonymt samt 
att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Eleverna informerades även om 
huvuddragen i min studie, att de skulle få rita bilder och sedan samtala med mig kring 
bilderna, varpå de skulle få frågor om sina bilder.  

Samtyckeskravet:  ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Kravet uppfyllde jag genom att samtliga elever 
fick ge sitt samtycke till medverkan. Även barnens vårdnadshavare fick lämna sitt samtycke 
inför min studie, eftersom informanterna är barn under 15 år. I min studie valde samtliga 
deltagare att fullfölja, således fanns det inga avhopp. Ingen av informanterna eller deras 
vårdnadshavande uttryckte någon som helst tveksamhet till att fullfölja studien.  

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.”(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Kravet uppfylldes genom 
att informera gavs information om tystnadsplikten. Jag har skrivit på kommunens avtal 
gällande tystnadsplikt. Eleverna tilldelades anonymitet genom att det aldrig på något sätt i 
min C-uppsats publicerades något namn på mina informanter. De bilder barnen ritade 
numrerades med slumpvis utvalda nummer, dessa nummer skrevs på lappar som sedan veks 
ihop och drogs. Samtliga dokument har förvarats i ett låst skåp där ingen obehörig kan 
komma åt dem. 

Nyttjandekravet:  ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Samtliga dokument har förvarats 
otillgängliga för utomstående. De enda personer som haft tillgång till materialet är 
författaren, handledaren, samt respektive informant. Inför min studie informerades samtliga 
deltagare om detta. De gavs även möjlighet att läsa igenom de anteckningar som skrevs i 
samband med intervjuerna. Inga känsliga personuppgifter hanterades. 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Analys 

Fenomenologi 
Inom fenomenologin vill forskare försöka tillvara den världsbild som en annan människa 
skapat genom hela sitt liv och sina samlade upplevelser. Det är naturligtvis omöjligt att se 
den samlade bilden, men fenomenologin ger en utmärkt möjlighet att studera delar av 
livsvärlden. 

När man arbetar med fenomenologiforskning är det svårt att kunna ställa sig helt utanför sin 
forskning och endast observera Hartman (2000) och Habermans (1993), vilket jag också 
reflekterade över vid genomförandet av min studie, eftersom livsvärlden är något som hela 
tiden finns och blir till i nuet. Vi skapar den tillsammans med betydelsefulla andra.  

(Beck-Friis 2012) skriver om hur vi upplever våra medmänniskor dels genom en du-relation 
som handlar om att vi är ensidigt medvetna om en annan persons liv och dels genom vi-
relationen, där vi har ett ömsesidigt förhållande till en annan människa, då vi är deltagande i 
varandras livsvärldar och ibland delar upplevelser. Anonyma människor finns endast i våra 
mentala kategorier och att vi betraktar dem som t.ex. lärare, men när vi delar livsvärld med 
någon ser vi dem som unika individer. Det var bra att barnen redan såg mig som en naturlig 
del av deras livsvärld i skolan, eftersom jag skulle ha setts mer i rollen som en forskare om 
jag hade kommit in som en okänd person. Det hade varit svårare för eleverna att inte låta sig 
påverkas av min närvaro om jag varit okänd. Påverkan av vad de förväntar sig att jag skulle 
vilja ha för svar hade blivit mycket större om de inte varit vana vid min närvaro i 
klassrummet. Även deras osäkerhet inför utförandet av själva studien tror jag hade ökat om 
jag hade varit okänd för klassen.   

När barnen hade ritat sina bilder samlades de in, sedan analyserades bilderna och relevanta 
frågor till respektive bild, att ställa vid de muntliga efterintervjuerna formulerades.   

Bilderna analyserades genom att studera dem och skriva ned olika möjliga teman, sedan 
upprepade jag processen ovan under flera olika dagar för att med tidens hjälp undvika att 
egna tolkningar gavs uttryck i dessa teman. Vad är mina egna tolkningar? Vad vill barnen 
egentligen förmedla? Det är frågor som jag flera gånger funderade över. När fler teman inte 
längre gick att upptäcka formulerades intervjufrågor till respektive bild, för att ytterligare 
skapa en bild av barnens livsvärld. 

Med denna metod hamnar informanternas tankar, känslor och erfarenheter i ett tydligt fokus. 
Ljuset hamnar helt på den intervjuades livsbild och tankar och forskarens syn stör på minsta 
möjliga sätt.  
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Resultat 
När det empiriska materialet analyserades kunde fyra teman urskiljas: 

• Kärlek och känslor 
• Aktivitet 
• Relationsskapande 
• Familjemedlem/ vän 

Kärlek och känslor 
Det är mycket viktigt för alla att ha någon som man kan lita på och vända sig till med sina 
tankar och känslor. ”När jag stryker min katt och berättar varför jag är ledsen, är hon tyst 
och lyssnar, utan att säga hur jag ska göra. Hon visar att hon hör.” Ovanstående citat berättar 
om hur eleven ser sin katt som någon hon kan ha fullt förtroende för och berätta även de 
största hemligheter, som man gör med sin bästa vän.  

”Det känns bäst att prata med min hund, han bryr sig.” Eleven känner stöd ifrån sin hund, 
som har någon som bryr sig om honom som han inte behöver fundera på om han kan säga 
som det är till, det framgick tydligt i intervjun. 

”Till min katt kan jag berätta allt.” Många av barnen var mer öppna gentemot husdjuren än 
de var mot sina vänner, vuxna och familjemedlemmar. De berättade också om att de brukar 
berätta för sina husdjur innan de pratar med någon vuxen eller vän om de har problem eller 
undrar över något. 

”De skvallrar inte det är det bästa.” var något många av barnen vittnade om. Sina husdjur 
kände de fullt förtroende för och där vet de att alla hemligheter är trygga och inte förs 
vidare. 

 
Bild1: Bilden visar en flicka som matar en häst. 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Bild 2: Bilden visar på kärlek och värme mellan en flicka och en hund. 

Aktivitet 
Att lära hundarna olika konster var också något som många barn lyfte både i intervjuerna 
och i sina bilder.  

”När jag tränar min hund får jag tänka, hur ska jag lära honom det, sen, det kan ta länge, blir 
jag jätteglad och tänker att nu kan han. Jag brukar visa NN (klasskamrat) oj cool säger han.”  

Den stolthet eleven visade gick ej att ta miste på. Det riktigt lyste ur ögonen när han 
berättade om den stora glädje han kände när han tränade sin hund och lyckades, efter mycket 
möda. Sedan ville han dela glädjen och stoltheten med sin kompis. 

”Jag lär han saker, det är pappa som lärt mig hur man gör det, man får inte ge upp har han 
också lärt mig. Just efter jag tänkte nu skiter jag i det här. Då kunde han det.” 

Barnet berättar att det gäller att ha tålamod när man tränar med sina djur. Flera av 
informanterna delade med sig av liknade erfarenheter av att inte ge upp. Det har också 
framgått i intervjuerna att barnen successivt ansett sig ha förbättrat sitt tålamod under arbetet 
med att lära djuren nya saker. 

”Jag brukar lära honom konster, det tycker han är kul! Jag vet inte vad som han tycker är 
roligast, konsterna eller korven?” Flera barn har berättat om glädjen de känner när de märker 
att även djuren trivs i dess sällskap och har roligt när de tränar. 
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”Hon kan tass. Alla blir imponerade. Man kan inte lära en katt trick tror de. Det går om man 
vill och inte ger sig.” Många barn berättar om den stolthet de känner när de ges möjlighet att 
visa vad de lärt sina djur för andra. 

”(…) det blir att man är med de yngre barnen, de man kanske inte skulle vara med på 
skolan. Sen när man träffar de på skolan blir det en annan sak. Om de vill ha hjälp kan de 
våga fråga och jag vill hjälpa.” ”Hon är så blyg, men då inte i stallet!” Flera av barnen har 
berättat om att de på olika sätt vågat ta för sig mer i stallet. De känner sig trygga där och har 
en annan roll. De kan senare implementera rollen i andra situationer. 

 

  

Bild 3: Bilden föreställer en flicka som utför aktiviteten hopp över hinder med sin kanin. 

Relationsskapande 
Flera barn berättade om att de med djurens hjälp utvecklat relationer till andra barn och 
styrkts i sin förmåga att skapa nätverk och ta kontakt. 

”I stallet har jag träffat många kompisar.” När hon berättar om sina upplevelser i stallet lyser 
hennes ögon av glädje. 

”Man lär känna stora tjejer när man rider.” Barnet är stolt över att ha lärt känna och få 
möjlighet att både lära ut och lära av de som är äldre än hen själv, berättar barnet. 
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”Min farmor har lärt mig nästan allt jag kan om hästar.” Många informanter delgav 
berättelser om umgänge över generationsgränserna. 

”(…) på ridlägret, det var kul då träffade jag NN och NN ”Nya bekantskaper på andra orter, 
som de sedan hållit kontakten med är något flera informanter berättat om i intervjuerna.  

 
Bild 4: Bilden föreställer en flicka som visar omsorg om sin häst. 

Familjemedlem/ vän 
Många barn lyfter i intervjuer och teckningar fram hundens roll som medlem i familjen. 

”När jag kommer hem är mamma och pappa och jobbar. Då är det hunden som möter mig. 
Förut var jag lite rädd att vara ensam är det känns skönt att ha någon hemma, kommer det 
tjuvar biter han dom.” Ovanstående citat är ett exempel på den trygghet barnen känner i 
samvaro med sina husdjur. 
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”Min hund är som ett syskon.” 

”Jag ser fram emot att vi ska skaffa hund. Det blir som att få en bror eller en syster.” 

Ovanstående citat visar på hur barnen känner starkt för sina hundar, de jämför dem med 
mänskliga familjemedlemmar. 

”Jag tycker lika mycket om min hund som min lillebror. Nja… jag tycker nog lite mer om 
min bror. Men vi har ju haft honom längre. Hade vi haft hunden längre hade jag nog tyckt 
mer om honom.”  

”Han är en familjemedlem, typ en brorsa, jag gillar ju han, men jag bråkar mer med brorsan. 
Han stör när han kommer in i mitt rum, men ibland är det skoj åh bråka med brorsan.” 
Ovanstående citat visar på hur barnen jämför sina känslor för djuren med sina känslor för 
den övriga familjen, hunden är ”en i gänget.” 

”När jag kommer från skolan är katten den i familjen som är hemma. Då brukar jag mata 
den.” 

Dessa citat visar enligt mig på den starka kärleken och de band som dessa barn knutit till 
sina husdjur. Jag ser banden till den egna familjen som någonting mycket unikt, starkt och 
kärleksfullt. Att barnen har dessa ”familjeband” även med sina husdjur tycker jag talar sitt 
tydliga språk om vilka starka känslor det finns mellan barnen och deras husdjur. Även de 
barn som inte har husdjur hemma borde enligt mig få chansen att skapa dessa unika band. 
En möjlighet till det kan vara att ha djur som en del i undervisningen. Det skulle göra det 
möjligt för barn som av olika skäl inte kan ha djur hemma att få en chans att utveckla 
kontakt till ett djur.  

 
Bild 5: Eleven har avbildat en hund som sitter i soffan, som vilken familjemedlem som helst, bredvid sin 
matte. 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”Det roligaste jag har lekt är med Nero när vi var i Rörbäck och badade. Nero älskar att 
bada. Så jag kastade boll till han i vattnet och han tyckte det var jätteroligt!” 

”Jag brukar sparka fotbollen så hon får hämta den. Hons namn är Loka. Jag ser Loka som en 
kompis.” 

Ovanstående citat visar på att barnen ser sina husdjur som vänner och har roligt med dem på 
samma sätt som i sin samvaro med sina mänskliga kamrater. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Bilden är en bra uttrycksform att utgå ifrån, den är kreativ och kan i många fall sätta igång 
tankar, känslor och åsikter. Den är en bra metod att använda när man vill få barn att berätta. 
Min erfarenhet är att barn har ett behov av att få uttrycka sig och berätta om vad de skapat, 
hur de tänkt och varför. Jag anser på samma sätt som Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000)  en utmärkt utgångspunkt att gå vidare ifrån. Även bilderna i sig är mycket viktiga att 
analysera, för att få fram de teman som finns i klassen.  

Även att göra en andra intervju var värdefullt, då kunde man genom att använda sig av 
öppna frågor få en mycket tydlig bild av barnens tankar i enighet med Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000). Det knöt samma den första intervjun och bildernas budskap. 
Barnens tankar framkom tydligt och man kunde se vad de hade för teman i sina berättelser 
och bilder på ett tydligt och klart sätt. Först nu synliggjordes verkligen den här delen av 
barnens tankevärd.   

Fenomenologin som grund 
Det svåra med att genomföra en fenomenologisk studie med barn som informanter var att ge 
dem information om själva studien utan att påverka utfallet. Barnen i klassen var vana vid 
ganska precisa instruktioner om vad som ska göras och att kunna fråga och få ytterligare 
instruktioner. De blev förvånade över att det var deras livsvärld och tankar som jag önskade 
få insikt i. Barnen ställde frågor som t.ex. ”får vi rita flera djur eller bara ett?” ”Får man rita 
två teckningar på samma papper?” Det poängterades noga för informanterna att det inte 
finns något rätt eller fel, utan att studiens syfte var att belysa vad barnen själva hade för 
tankar/känslor/erfarenheter kring umgänge med djur, i enlighet med Bengtsson (2005). Det 
var en utmaning att skapa en bra presentation av studien för barnen, så att de förstod hur 
studien skulle gå till utan att bli ledda, men det lyckades bra. Eleverna kände mig sedan 
tidigare, har både haft VFU och vikarierat i klassen, det var en fördel eftersom eleverna 
därmed kände sig trygga med mig som en naturlig del av skolvardagen.  

 
Jag anser att fenomenologin var en utmärkt metod att använda mig av i min studie.  
Tillvägagångssättet var utmärkt, eftersom det stämmer väl överens med syftet att studera 
djurens betydelse i barnens livsvärd, att ge en liten inblick i barnens värld av känslor och 
tankar. Se vad djuren har för mening i deras unika värld. Belysa eventuella mönster/teman i 
den specifika klassen gällande dess känslor vid umgänget med djur.  

En svårighet var att formulera och presentera studien för eleverna. Det handlar om att ta 
tillvara på elevernas tankar och inte ge dem så fasta ramar att det skulle kunna påverka 
resultatet i någon riktning. Samtidigt var det av största vikt att ge informanterna lättfattliga 
och klara instruktioner. Bakom varje formulering låg mycket noggrant övervägande. Barnen 
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gavs i uppgift att rita sina tankar omkring djur. De fick själva välja om de ville rita ett 
husdjur, hemdjur eller ett vilt djur.  

När det handlar om att se andra människors tankar kring ett fenomen är det av största vikt att 
man lämnar sina förutfattade meningar bakom sig innan man börjar sin undersökning, anser 
jag i likhet med Bengtsson (2005) och Hartman (2000). Med hjälp av att eleverna fick rita 
bilder av sin relation till djur, gick det väldigt lätt att göra detta. Eftersom bilderna väckte 
den naturliga nyfikenheten och lusten att ta reda på vad andra tänker. Bilderna gjorde det 
lättare att ställa in sig på att ta emot på ett öppet sätt.  

Även för barnens del underlättade det att få rita bilder av sina tankar. Relationer och 
speciellt relationer till djur som ju är ordlösa kan vara svåra att beskriva muntligt, både för 
vuxna och barn, därför var det bra för alla inblandade att kunna ha bilderna som stöd, vilket 
även Doverborg et al. (2000) har funnit i sin studie. Jag såg samma sak i genomförandet av 
min egen studie. 

Det var också väldigt bra att samtala med barnen kring bilderna med frågor som stöd vilken 
även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) såg vid genomförandet av sin studie. Jag 
såg samma sak igenomförandet av min egen studie. Även här gällde det att ställa frågorna så 
att barnen själva fick komma med sina svar, för att ge mig en glimt av deras tankevärld. En 
utmaning var att ställa frågor som endast uppmanade barnen till att berätta vad de själva 
anser vara viktigt, utifrån just deras unika perspektiv. Att detta var en utmaning berodde på 
att man vid ”vanliga” intervjuer ofta ställer specifika frågor utifrån en på förhand utarbetad 
mall, för att få så precisa svar som möjligt, något som enligt Bengtsson (2005) skiljer dessa 
intervjuer ifrån livsvärldsfenomenologin, där man istället vill se vad informanterna själva 
vill framhålla som viktigt just för dem. Detta passade ypperligt till studiens syfte som var att 
få fram barnens tankar. 

Min erfarenhet säger mig i likhet med vad Doverborg och Pramling Samuelsson (2000)  såg 
vid genomförandet av sin studie, att det var en fördel att barnen kände mig ifrån VFU och 
tidigare vikariat i klassen. Det gav dem en större trygghet att dela med sig av sin livsvärld, 
utan att fundera så mycket över vilka svar forskaren ville ha, vilket jag tror kunde ha blivit 
fallet om en för barnen okänd person genomfört en motsvarande studie. Barnen var också 
oroliga för att deras bilder skulle hålla en för låg konstnärlig kvalité, en oro jag kunde hjälpa 
dem att inte behöva känna, eftersom de vågade vara öppna inför mig och berätta om sina 
tankar. Jag tror det kan ha varit svårare för dem att våga ta upp och samtala kring sin oro 
med en okänd forskare, Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) framför också denna 
ståndpunkt. Syftet med bilden var inte konstnärligt utan informativt, men alla barn gjorde 
verkligen sitt bästa för att uttrycka så mycket som möjligt med sina bilder, oavsett om det 
handlade om sorg eller glädje eller att bara uttrycka tankar kring vardagen.   

Hursserl (refererad i Bengtsson 2005) beskriver hur man som forskare inom fenomenologisk 
forskning måste frångå sina förutfattade meningar och studera tingen som de ter sig. Det 
trodde jag skulle vara en stor utmaning, som jag tänkte mycket på inför genomförandet av 
min studie men tvärt emot vad jag trodde så fann jag det vara lätt att frångå dessa 
uppfattningar och bara studera tingen. Men jag anser det vara en process som man som 
forskare måste gå igenom och låta ta tid.  

Merleau-Ponty (refererad i Bengtsson 2005) skriver om att livsvärlden består av de samlade 
tankarna och känslorna en person fått genom sina levda erfarenheter under hela sin samlade 
livsstil. Jag tycker det är spännande att tänka tillbaka på och se vilka erfarenheter som har 
bidragit till att man har fått sin gällande uppfattning kring ett fenomen. Genom 
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fenomenologisk forskning kan man få en bild av vilka händelser som formar människors sätt 
att se på världen, vilket jag anser vara viktigt och intressant, eftersom det ger oss en inblick i 
hur vi människor skapar våra uppfattningar kring skilda fenomen inom livsvärlden.  

Jag menar att de upplevelser som bidrar till att vi ser världen på det sätt vi gör inte bara är 
våra egna utan också betydelsefulla för andras upplevelser av kring umgänge med djur i 
enighet med Bengtsson (2005). Jag anser det vara en spännande och viktig punkt att studera, 
i syfte att få ett mer samlat perspektiv. Genom fenomenologisk forskning är det möjligt att 
se glimtar av dessa berättelser. 

Resultatdiskussion 

Kärlek och känslor 
Något som tydligt framkom av barnens berättelser var att djuren många gånger fick ta emot 
barnens tankar och förtroenden och att de vågade öppna sig för djuren eftersom ”djur aldrig 
skvallrar”, som ett av barnen valde att uttrycka det. På det sättet fick barnen en chans att 
verbalisera sina tankar, känslor och funderingar. Det är viktigt för alla människor eftersom 
verbaliseringen leder till att man får höra sina egna tankar sägas högt och då lättare kan 
komma vidare och finna lösningar på problem som annars kan te sig abstrakt. Man kommer 
också fram till kärnan av problemet genom den reflektion som krävs för att göra en 
verbalisering. Även att känna att djuret lyssnar och tar en på allvar är något som flera av 
barnen framhöll som viktigt. Det framgår även i Silfverberg (2008) och Norling (2002) samt 
Beck-Frii, Strang och Beck-Friis (2007).  

Aktivitet 
Att det är utvecklande för barnen att lära djur är något som både Fine (2006) och Beck-Friis; 
Strang och Beck-Friis (2007) poängterar, det är ytterligare ett argument jag anser vara 
viktigt att ta i beaktande när man funderar över djurens plats i skolan. Barnen utvecklar olika 
metoder för problemlösning, en känsla av envishet, som leder till att de inte ger upp när de 
stöter på problem. När man tränar hund måste man ständigt vara beredd att ompröva sina 
beslut, gällande träningen. Man måste vara flexibel, kreativ och öppen för nya idéer. 
Kreativiteten som barnen visar prov på är något de har stor nytta av både i skolan och som 
en del i det livslånga lärandet. Matematik och naturvetenskap är också ämnen där det gäller 
att prova sig fram för att finna vägar enligt kursplanerna i matematik och naturvetenskap.  

Att inte ge upp utan fortsätta kämpa är också en egenskap barnen berättat om hur de 
utvecklat i samband med djurträningen. De vill ibland ge upp men gör det inte och märker 
att det tillslut går. Det är utmärkande för de barn som berättat om att de gör olika aktiviteter 
tillsammans med sina djur, något som alla människor har stor nytta av att utveckla. Inom 
olika ämnen i skolan kan det ibland vara motigt, vissa elever, bland annat de med olika 
former av läs- och skrivproblematik kan ha det svårt och stöta på hinder i många, ibland 
flertalet, av skolans ämnen t.ex. barn med annan språklig bakgrund, enligt Kortschal och 
Ortbauer (2003). Även barn med svenska som modersmål kan uppleva samma hinder som 
de med svenska som andraspråk, när det gäller uthållighet i inlärningssituationer. Därför kan 
även de svenskfödda barnen gynnas av att komma i kontakt med olika former av aktiviteter 
som tränar deras envishet och glädjen i att inte ge upp anser författarna. Att de då har 
erfarenheter av att inte ge upp och att det är så otroligt givande och roligt att lyckas med 
något som först känts motigt kan vara den avgörande skillnaden som gör att barnen lär sig 
något.  
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Relationsskapande 
Kommunikationen med djur och emellan djur styrs i högre grad av kroppsspråk och ordlös 
kommunikation. Man blir bra på att uppmärksamma dessa kommunikationsformer när man 
umgås med djuren. Man måste kämpa lite extra för att förstå dem och att kunna se det som 
inte blir sagt verbalt. Detta är något som barnen i hög grad kommer att få nytta av under hela 
livet. De lär sig att försöka förstå andra, även om det inte alltid är så lätt. Det kan göra så att 
mobbing och kränkande behandling på skolan minskar, enligt Hergovich, Monshi, Semmler 
och Zieglmayer (2002), även det ett tungt argument för att man ska använda sig av djur i sin 
undervisning. Dels lär sig barnen mer i den miljö de upplever som trygg, Utas Carlsson 
(2001). Dels ingår det i vårt uppdrag enligt läroplanen att främja goda relationer i 
skolmiljön. Att bli mobbad kan ge sår för livet. Därför måste vi vara beredda att prova alla 
vägar som finns för att undvika förekomsten av mobbing och kränkningar i skolan. Om då 
djurträning kan vara en väg anser jag att vi är skyldiga att använda oss av den. Även de 
sociala aspekterna människor emellan som organiserad djurträning innebär kan utgöra en 
grund för nya relationer som annars inte hade uppstått. Barnen får social träning och väljer 
att umgås med de som är både äldre och yngre än dem själva. Då fungerar sporten eller 
aktiviteten med djur som en bro som gör att barnen tar sig över de sociala hinder som annars 
kan finnas när det gäller umgänge över åldersgränserna. Inom sporten och den gemenskap 
som klubben bjuder på kan många barn finna nya sidor av sig själva Utas Carlsson (2001). 

Familjemedlem/ vän  
Flera av eleverna berättade att det kändes lättare att våga prata om sina problem, efter att de 
först anförtrott sig åt sitt husdjur. Silferberg (2008) och Norling (2002) samt Beck-Friis et al. 
(2007) stödjer också tanken på att det är viktigt att berätta för någon om sina upplevelser och 
känslor. När det handlar om svåra upplevelser som satt djupa spår är det ännu svårare att 
våga berätta. Att barnen känner att de först kan berätta för ett djur tycker jag är ett tungt skäl 
till varför vi borde ha djur i skolan. Fler unga mår allt sämre visar Utas Carlsson (2001), 
samtidigt har vi människor kommit allt längre ifrån naturen och djuren. Eftersom 
forskningen är så överensstämmande, bland annat i Beck-Friis et al (2007), Norling (2002) 
och Lutwack-Bloom, Wijewickrama och Smith (2005). är resultaten tydliga när det gäller 
djurens betydelse för människors psykiska hälsa, och därför tycker jag att det är självklart att 
just detta argument bör tas i åtanke när man funderar på om man ska införa djur i skolan. 
Alla behöver någon att anförtro sina känslor åt. Att även den fysiska hälsan ökar genom 
umgänget med djur framkommer också tydligt av forskningen, det är också ett argument 
som vi bör ha i åtanke.  

Implikationer för min kommande yrkesutövning 
Att vara utåtriktad och ta initiativ är förmågor barnen i början bara vågar visa i den trygghet, 
med en idrott, djur och människor, som utgör en miljö man är självsäker inom. Sedan när 
man tränat ett tag på att ta för sig i stallet kan man ta med sig dessa egenskaper och allt som 
den gett en och implementera de beteendemönster som man haft i t.ex. stallet också på andra 
arenor, som klassrum och övrig fritid innebär. Om barnen ges möjlighet att träna t.ex. hund 
inom skolområdet anser jag att det kan innebära ett mindre steg att senare fungera som 
ledare och ta för sig i klassrumsmiljö. Denna personlighetsutveckling som djurträningen 
erbjuder tycker jag är ett otroligt tungt argument för berättigandet av djur inom 
undervisningen och i skolan. Det ingår i det pedagogiska uppdraget, enligt läroplanen att 
utveckla barnens personlighet, självkänsla och självförtroende. Det är något som var lärare i 
sin undervisning är skyldig att ge sina elever. En del elever kan behöva mycket stöd och då 
kan aktiviteter med djuren vara en lämplig väg till utveckling av personlighet och ett starkt 
jag. Det är något barnen kan ha en otrolig nytta av i sina liv och som kan göra att de 
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undviker situationer som annars hade varit mycket obehagliga upplevelser för individen, att 
stå på sig och säga nej är egenskaper man får öva på i alla former av aktiviteter med djur. 

Eftersom hundträningen och övrig djurträning upplevs som lustfylld av barnen kommer det 
att vara lättare för dem att prova på nya vägar och inte ge sig när det gäller just träning av 
djur. När de fått uppleva upprepade lyckade försök trots att det varit motigt att lära ut det 
man bestämt att man ska lära djuret. Att de ändå tillslut lyckas tror jag de kommer att ta med 
sig till mötet med övriga skolämnen. Där kommer djurträningen till nytta med vanan som 
implementerats, att inte ge upp. 

För att kunna genomföra en effektiv djurträning krävs det att man på förhand upprättat en 
plan för hur inlärningen ska gå till. Att man sedan är beredd att både fullfölja sin plan och 
sedan revidera den krävs i träningen. Även detta är något barnen kommer att ha nytta av 
både inom utbildning, framtida yrkesliv och på sin fritid. Nu för tiden arbetar man mycket 
med projekt både inom skola och i kommande arbetsliv. Att barnen genom hundträningen 
tränas i att planera anser jag är ett argument för hundens berättigande i skolan.  

Förslag till vidare forskning 
Barn och djur är ett mycket intressant forskningsområde. Framtida forskare kan välja att 
studera hästens betydelse för invandrarbarns integrering i en svensk klass, det är något jag 
brinner för eftersom det är viktigt att nya svenskar kommer in i gemenskapen och lär känna 
andra som de kan bilda vänskapsförhållanden till. Hundens betydelse för barns 
språkutveckling, hur umgänget med hundar kan hjälpa barn med autism att utvecklas socialt 
samt djurens betydelse för barn med Downs syndrom. En annan intressant utgångspunkt kan 
vara att studera hur minnen av umgänget med djur gestaltar sig hos vuxna.  

Kan djur hjälpa människor att komma över traumatiska händelser? Studier har visat att djur 
kan hjälpa cancerdrabbande och sörjande. Framtida forskare kan studera om djur kan vara 
till hjälp för människor som drabbats av andra traumatiska upplevelser. 
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