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Sammanfattning 
Ordspråk som “gråt inte över spilld mjölk” är ett tecken på hur mycket mjölken som               
livsmedel värdesätts i det svenska samhället. I den här kvalitativa studien kommer            
mjölkens roll i samhället sättas i relation till skolans verksamhet. Fokusgruppen är            
grundskollärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs F-9. Utifrån           
kritisk djurteori analyseras upprätthållandet av maktrelationen mellan människan och         
djuret genom att undersöka via internetbaserad enkät hur lärare förhåller sig till mjölk             
och mjölkproduktion i undervisningen för de naturvetenskapliga ämnena.  
 
Det sammanställda resultatet visar att människans uppfattning om “mjölk och          
mjölkproduktion” i undervisningen påverkas av deras syn på kunskap och etikens           
relevans i undervisningen. Skolan är en institution som påverkas av samhällets           
gemensamma värderingar. Det finns yttre påverkan såsom ekonomisk stöd från politiker           
och läromedel från industrier som gynnas av att framställa mjölkens fördelar, vilket            
skapar förutsättningar och strukturer till att acceptera ett rådande maktförhållande som           
finns mellan människan och djuret. Lärare som inte har kunskap om mjölkproduktionens            
alla delar eller kan förhålla sig till etiska perspektiv (som ser på djuret som en individ                
snarare än objekt) finner oftast inga möjligheter till att ifrågasätta det som framställs på              
reklam eller mjölkindustrins informationsblad. De djur som representeras på reklam för           
att marknadsföra mjölkprodukter är oftast en idealisk bild av produktionsprocessen vilket           
skapar en illusion av att det inte finns något att problematisera. Grundskollärare finner             
därmed att det inte finns tid eller relevant koppling till kursplanens centrala innehåll i              
läroplanen för att mjölken ska kunna beröras i undervisningen. Studien kommer däremot            
fram till förslag på hur lärare kan använda djuretik som ett förhållningssätt i klassrummet              
för att t.ex. lyfta olika perspektiv och träna på att argumentera för sina personliga              
ställningstaganden. 
 
Den här studien belyser endast en liten del av hur skolans verksamhet bidrar till              
upprätthållandet av ett maktförhållande mellan människan och djuret. Studien visar även           
att skolan har potential att bidra med ifrågasättandet av samhällsordningen som           
legitimerar djurets position i mjölkproduktionssystemet och kan väcka diskussioner ur ett           
miljö-, hälso- och etisk perspektiv. Däremot krävs det att man har kunskap om, intresse              
för och viljan att våga ifrågasätta normer som är djupt integrerade i den svenska kulturen.               
Det krävs fler studier som undersöker sambandet mellan skolans förhållningssätt till djur            
och hur djur representeras i naturvetenskapliga ämnenas undervisningsinnehåll.  
 
 
 
 
Nyckelord: djur, ko, mjölk, etik, samhälle, normer, djurhållning, undervisning,         
naturvetenskap, fysik, kemi, biologi, grundskollärare, kritisk teori 
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1 Inledning 
Det svenska samhället har i sin långa historia haft en nära relation med boskapsdjur.              
Utvecklingen från att vara ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle skedde den senare           
delen av 1800-talet (Åkerman, 2001). Fram till dess bodde och livnärde majoriteten av den              
svenska befolkningen ute på jordbruket. Det är då inte så konstigt när jag upplevde det               
som en utmaning när jag beslutade mig för att bli vegan och ge upp all form av                 
animaliska livsmedel och produkter såsom läderskor och glass. Nu på 2000-talet är det             
inte många som har sådan kontakt med djur längre, t.ex. grisar, nötkreatur och får. Den               
kontakten vi får av djuret bakom bacon-biten eller glassbyttan är genom reklam. En ko              
som betar på en äng och som verkar trivas med sin samvaro, och grisen som leker bland                 
sina kamrater. Det är inte ofta man reflekterar över processen var mjölken kommer ifrån.              
Jag har varit med om vuxna människor som inte visste att kor behöver bli dräktiga för att                 
kunna ge mjölk och att mjölken sedan går till människan istället för kalven. En sådan               
“självklar” kunskap som att däggdjur lakterar kopplas lätt till djur man kan relatera till              
som sällskapsdjur exempelvis katter och hundar. När det kommer till djur inom            
livsmedelsproduktion finns ett avstånd som gör att man tar för givet om var produkterna              
kommer ifrån och konsekvenserna runt omkring det. Människans relation till djuret är            
historiskt och kulturellt betingat och mycket av de värderingar och normer vi har             
gentemot djuret lever vidare idag utan att problematiseras.  
 
Det blev ett ögonblick av klarhet för mig när man plötsligt stod vid sidan av något som                 
ses som en social norm och man var udda som frivilligt inte deltog i matkulturen som                
bestod av mejerier. Ens vardag är fylld med någon form av mejeriprodukter: smör, ost,              
glass, grädde och mjölk. Detta gäller även skolans värld. Jag minns under hela min              
grundskole- och gymnasieutbildning att det är självklart och nödvändigt att dricka eller äta             
någon form av mejeriprodukt. Medan det börjar läggas mer fokus på att dra ned              
köttkonsumtionen i Sverige, så läggs inte lika mycket uppmärksamhet på andra           
animaliska livsmedel – i följande uppsats väljer jag att fokusera på mejerier. Är man              
laktosintolerant, då köper man laktosfritt eller tar tabletter för att kunna konsumera            
laktos. Detta observerade jag hos en mamma som varken köper laktosfritt eller mjölkfritt             
utan ger sitt barn tabletter varje gång hen ska konsumera mjölkdryck och andra             
produkter som innehåller mjölk. Är man dessutom allergisk mot mjölkprotein då finns            
det inget annat alternativ än att ge upp det om än motvilligt - men att på egen hand ge                   
upp att ha ost på mackan? Det är ett val som för en del människor anses vara extremt eller                   
kanske en trendig grej hos ungdomar som förväntas att gå över. Jag finner mentaliteten              
och fenomenet väldigt fascinerande och väljer att gräva lite djupare i hur vi förhåller oss               
till mjölk och djuret bakom produktionen. 
 
Med detta arbete vill jag rikta fokus på mejeriindustrin för en samhällskritisk granskning i              
relation till skolans verksamhet. Jag vill undersöka vad det är som har skapat och som               
idag upprätthåller det normativa tankesättet människan har i sin relation till           
boskapsdjuren i mejeriindustrin. I de naturorienterade ämnena (NO-ämnena) finns         
många möjligheter för elever att arbeta med frågor om djurhållning och           
livsmedelsproduktion, men utnyttjas denna möjlighet och om i så fall hur bidrar detta till              
att upprätthålla maktförhållandet mellan människan och djuret? 
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“We are not encouraged, on a daily basis, to pay careful attention to the animals               
we eat. On the contrary, the meat, dairy, and egg industries all actively encourage              
us to give thought to our own immediate interest (taste, for example, or cheap              
food) but not to the real suffering involved. They do so by deliberately             
withholding information and by cynically presenting us with idealized images of           
happy animals in beautiful landscapes, scenes of bucolic happiness that do not            
correspond to anything in the real world. The animals involved suffer agony            
because of our ignorance. The least we owe them is to lessen that ignorance.”  

(Masson, 2009) 

Citatet jag tar med som en introduktion är passande men kan i för sig anses som en stark                  
kritik mot industrierna. Detta är inte huvudsyftet då arbetet ska istället försöka belysa de              
maktförhållanden som finns mellan djur och människan. Att undanhålla information och           
ta för givet att det inte är nödvändigt att behandla ämnen som i detta fall mjölk och                 
mjölkproduktion i skolan säger mycket om hur det normativa inställningen människan           
har i relation till djuret. Mjölkindustrin är en produkt av samhällets förändrade            
värderingar, samtidigt som mjölkindustrin påverkar samhället i sättet de filtrerar          
information. I detta arbete ska lärarnas förhållning till mjölkindustrin och dess roll i             
NO-undervisningen analyseras och diskuteras för att kunna synliggöra vad det är som            
upprätthåller det synsättet som människan har över djuren.  

1.1 Bakgrund 
“En av fem svenskar under 30 år är vegetarian eller vegan och            
varannan svensk har ett ökat intresse för vegetarisk mat idag          
jämfört med för bara ett år sedan. Det visar en ny           
opinionsundersökning från Djurens Rätt.” 

(Nilsson, 2017a) 
 
Det har under de senaste åren skett en så kallad “vegorörelse” i Sverige vilket är de                
initiativ som intressegrupper har tagit för att minska konsumtionen av animaliska           
produkter. Nilsson (2017a) rapporterar i ett blogginlägg i Djurens Rätt att intresset för             
vegomat har ökat i landet och de beskriver att det är fler svenskar idag som väljer att äta                  
vegetarisk eller vegansk utan att identifiera sig som det. Det som jag personligen finner              
intressant i ämnet är att mycket fokus läggs på köttkonsumtionen snarare än på             
mjölkkonsumtionen, vilket kan ha sin förklaring att människans förhållande till          
mjölkprodukter är starkt bunden till Sveriges historia och kultur.  
 
Elever i grundskolan har enligt skollagen rätt till kostnadsfria och näringsriktiga           
skolmåltider (Skolinspektionen, 2012). Det står inte angivet i skollagen vilken specifik mat            
som anses vara näringsriktiga. Däremot står det att skolan ska följa de svenska             
näringsrekommendationerna som finns på Livsmedelsverkets hemsida. Mjölk är ett         
livsmedel som rekommenderas finnas tillgänglig varje måltid i skolan, för att det kan             
bidra till viktiga näringsämnen för de elever som inte äter en hel måltid             
(Livsmedelsverket, 2013). Mjölken är starkt bunden i vår matkultur och detta reflekteras i             
skolans matsal där mjölken anses vara en produkt som inte går att ta bort, bl.a. finns en                 
uppfattning att mjölken utgör en stor del av elevens näringsintag under dagen (Leone,             
2015). Björnström har även skrivit en artikel där hon påstår att en förskolelunch utan              
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mjölk gör det svårt att uppnå rekommendationer för viktiga näringsämnen som: vitamin            
D, kalcium och riboflavin (Lantbrukets Affärstidning, 2016). Däremot inkluderar hon inte           
information om vilka andra livsmedel som finns tillgänglig för eleverna - och om mjölken              
tas bort, ersätts den istället med berikad växtbaserad dryck eller vatten? Mjölken framstår             
i dessa artiklar som en mirakeldryck för elever som inte äter en välbalanserad kost. Det               
finns idag en mängd växtbaserade drycker tillgänglig i matbutiker. Berikade växtbaserade           
drycker innehåller vitaminer och mineraler som vitamin D, kalcium, riboflavin och även            
B12 vilket är en vitamin som inte finns naturligt i växter (se bilaga 2). Syftet med detta                 
resonemang är inte att komma fram till en slutats om att växtbaserade drycker är bättre               
än mjölkdrycker eller tvärtom, utan snarare att uppmärksamma att det finns alternativa            
drycker som kan tillgodose elever med likvärdig näringsbehov. Det finns därmed ingen            
anledning till att mjölkdrycker höjs på en piedestal och anses som en sista utväg om               
elever inte äter en näringsriktig måltid. Näringsriktiga måltider utöver ett glas mjölk ska             
dessutom finnas tillgänglig i matsalen - grönsaker, frukter, rotfrukter och allt som kan             
tänkas utgöra en fullvärdig kost. Det står inte skrivet i näringsrekommendationerna att            
mjölk är en essentiell del av barns kost. Barn mellan 7-12 år i Sverige får det proteinintag                 
de behöver från animaliska livsmedel, men riskerar däremot att det kan bli högre än              
rekommenderat (Eneroth & Björck, 2015). Livsmedelsverket rapporterar att det finns inga           
rekommendationer om källan till protein och menar att en kost som består av mycket              
vegetabilier är kopplat med lägre risk för kroniska sjukdomar. Barn som äter en             
växtbaserad kost kan tillgodose proteinbehovet genom att äta en kost som innehåller både             
baljväxter och spannmålsprodukter för att få en komplett aminosyraprofil (Eneroth &           
Björck, 2015).  
 
Utan att gå in mycket mer på hälsoaspekterna av mjölk och andra mjölkprodukter så är               
det tydligt att man kan med lite mer kunskap och insatser i skolan och/eller i hemmet                
kunna ersätta eller komplettera mjölkprodukter med växtbaserade alternativ. Måltider         
som är fri från all form av animaliska livsmedel brukar benämnas vegansk mat. Sådana              
måltider klassas som specialkost i skolor och i många skolor krävs läkarintyg för att kunna               
få en måltid utan animalier. Skolor i Gävles kommun är ett exempel på hur man först                
införde vegankost som alternativ i skolor för att sedan dras tillbaka p.g.a. kostnader och              
att skolorna vill minska risker för allergi och besvär (Barr, 2017). Istället serveras lakto-ovo              
vegetarisk mat som alternativ vilket innehåller mjölk och ägg (Barr, 2017). Ägg och mjölk              
anses även vara de vanligaste födoämnesallergier (Allergiguiden, u.å.). Allergi mot ägg-           
och mjölkprotein drabbar en till fem procent av barnen i Sverige, men det är även               
allergener som man oftast växer ifrån (Livsmedelsverket, u.å.). Det är allergier som            
drabbar barn i de åldrar de fortfarande går i grundskolan, vilket gör situationen märklig              
eftersom man introducerar allergena ämnen återigen i menyn. Samtidigt begränsas          
alternativet för de elever som väljer att äta helt växtbaserat. Att diskutera våra val när det                
gäller mat kan för många anses vara ett känsligt ämne. Nästa avsnitt kommer vi att titta                
lite mer på varför det är relevant att synliggöra förgivettagna attityder och handlingar i              
skolan med fokus på mjölk och mjölkproduktion.  
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1.2 Skolans relevans 
Det är relevant att diskutera skolans roll i detta arbete, samt att belysa hur djurhållning               
kan tas upp i undervisningen. I samhället har det tillkommit fler diskussioner gällande             
mjölkens inverkan på hälsan, miljön, samt de etiska aspekter bakom mjölkproduktion. År            
2014 släpptes en dokumentär Cowspiracy: the sustainability secret producerad av Kip           
Andersen och Keegan Kuhn som informerar tittarna baksidan av kött- och           
mjölkindustrin. Andersen och Kuhn ger konkreta exempel som t.ex. att det förbrukas 250             
liter vatten för att producera ett glas mjölk eller 1000 liter vatten för att producera en liter                 
mjölk (Hoekstra, 2008). Cowspiracy är en av många dokumentärer som har släppts de             
senaste tio åren som har problematiserat kött-, och mjölkkonsumtion i samhället. De finns             
tillgängliga på vanliga streaming service såsom Netflix, vilket gör dessa dokumentärer           
mer tillgänglig för konsumenter. Mjölkens roll i samhället ifrågasätts och tillgängligheten           
via internet gör det möjligt för fler människor att hitta information om            
produktionsprocessen. Däremot har tillgängligheten även en baksida då informationen         
inte filtreras och konsumenten får själv värdera och kritisera den informationen hen stöter             
på, vilket även inkluderar reklam. I Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och           
fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det att “Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en               
komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb         
förändringstakt.” (s.9). Den speciesistiska synen människan har gentemot djuren, vilket          
innebär diskriminering utifrån arttillhörighet, är inbäddade i historiska sammanhang,         
sociala strukturer och institutionaliserade maktförhållanden (Svärd, 2017a).       
Informationen som sprids reflekterar osynliga värderingar och attityder kring         
mjölkindustrin och legitimerar sådana strukturer som gör att djur används för att            
producera livsmedel för människan.  
 
Strindlund och Wig (2016) beskriver skolan som en institution i samhället vars roll har en               
stor betydelse i att forma människors värderingar och attityder. Författarna drar           
paralleller om hur skolan i Tredje Riket användes av de i maktpositioner för att förmedla               
antisemitism och överlägsenheten av den ariska rasen - och författarna kopplar detta till             
skolan idag då man istället ställer människan i relation till de underlägsna djuren. De              
påstår att denna inställning genomsyras i alla ämnen, att maktförhållandet mellan           
människan och djuren återfinns i läromedlen, framför allt i språket. Strindlund och Wig             
menar även på att skolan är en viktig plattform för kött- och mjölkindustrin och att de har                 
på många vis bidragit med material i skolan med syfte att upplysa på ett neutralt och                
objektivt sätt hur kött- och mjölkproduktion fungerar, men på deras villkor. Författarna            
beskriver även att animalieindustrin har en annan fördel som visar på det norm som              
präglar skolans värld - att animalieindustrin tillåts göra reklam i skolan. Linné och             
Pedersen (2017) skriver i tidsskriftet “Djuret” att mjölk har en “[...]historisk och kulturell             
betydelse i det svenska samhället och har inte huvudsakligen ansetts som en kommersiell             
aktör i den traditionella bemärkelsen – utan snarare som en självklar auktoritet av något              
slag. Den tilliten man hyser hos dessa företag visas t.ex. genom att skolbyggnader tillåter              
skyltningar av dessa aktörer då andra kommersiella aktörer inte visas.“ (s.82). Har man             
gått eller går i en svensk grundskola, samt ätit i dess matsal kan man direkt koppla detta                 
företeelse till en specifik industri – mejeriindustrin. I matsalen är det inte ovanligt att se               
stora mjölkautomater med bilder på det mejeriföretag som skolan köper mjölk från, t.ex.             
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Arla och Skånemejerier. Det finns en bakomliggande förklaring bakom detta som många            
kanske inte känner till, vilket vi kommer att behandla i forskningsbakgrunden.  
 
Skolverket (2017) skriver i läroplanen att skolan “[...] ska vara öppen för skilda             
uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av            
personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara          
saklig och allsidig.”, samt att skolan ska ge eleverna möjlighet att “[...] utveckla deras              
förmåga att ta ett personligt ansvar.” (s.8). Det innebär därmed att det är en del av skolans                 
uppdrag att vara öppen för att diskutera områden som anses vara kontroversiell och             
förgivettagande. Mjölk är ett sådant ämne då det är en produkt som accepteras i samhället               
utan att ifrågasätta produktionsprocessen och hur produktionskedjan påverkar hälsan         
och miljön. Detta kan vara ett område för elever att kritisk ta ställning till och diskutera                
vad mjölkens roll är i samhället och kritisera det information man i vardagslivet tar för               
givet. 
 
Detta arbete kommer att lägga särskild fokus på de naturvetenskapliga ämnena: biologi,            
fysik och kemi. I syftesbeskrivningen för dessa ämnen står det beskrivet att eleverna ska              
“[...] ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör            
hälsan naturbruk och ekologisk hållbarhet.” (s.158) och “[...] energi, teknik, miljö och            
samhället.” (Skolverket, 2017, s.158, 168, 179). Det finns tre aspekter som mjölk och             
mjölkproduktion kan beröra i undervisningen: miljö, hälsa och djuretik. Alla tre aspekter            
har relevans i de naturvetenskapliga ämnena och elevernas förmåga att ta personliga            
ställningstaganden. För att begränsa arbetet har jag valt att fokusera på de etiska             
aspekterna i kombination med mjölkproduktionens inverkan på miljön. Det gör det           
möjligt att diskutera hur mycket djuretik kan lyftas och om det ens bör lyftas i               
undervisningen.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att kritisk granska och analysera mejeriindustrins inverkan på             
skolans verksamhet, samt undersöka hur lärare i de naturvetenskapliga ämnen förhåller           
sig till djurens roll i mejeriindustrin och hur detta kan belysas i undervisningen.             
Relationen mellan människan och djuret kommer att undersökas utifrån kritisk          
djurteoretisk perspektiv. Jag kommer att utgå från tre forskningsfrågor (förkortas F1, F2            
och F3) för att kunna uppnå arbetets syfte. Forskningsfrågorna är följande: 
 

F1: Problematiseras “mjölk och mjölkproduktion” i grundskolan? 
F2: Hur förhåller sig lärare i de naturvetenskapliga ämnena till djur i relation till 
mejeriindustrin? Vad är deras tankar kring djuretik i undervisningen?  
F3: Hur kan djuretik kopplas till styrdokumentet med “mjölk och 
mjölkproduktion” som ett exempel?  

 
En hypotes inför detta arbete är att mjölkens roll är så pass integrerad i det svenska 
samhället att vår förhållningssätt till mjölk och mjölkindustrin generellt inte ifrågasätts. 
En förväntning är att mjölk och mjölkproduktion inte problematiseras i undervisningen. 
Däremot kan det tvärtom visa sig att skolan har börjar synliggöra vår syn på djuret i 
mjölkindustrin, vilket är vad som ska undersökas.  
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3 Litteratursökning 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa de litteratur- och forskningsartiklar jag har valt att               
använda till mitt arbete. Det är bl.a. dagsartiklar för att visa hur en del företeelser ser ut i                  
media, såsom påståenden och händelser vars artiklar publiceras i Djurens Rätt, Expressen,            
lokala tidningar, bloggar och sådant. Sedan har jag använt sökmotorn Google för att hitta              
referenser till en del begrepp som behövdes definiera i löpande text som t.ex:             
födoämnesallergi, etik, moral o.s.v. Ett par avsnitt från ett pedagogisk program på            
youtube, Crash Course, användes för att referera till definitionen av etik.  
 
För att belysa de etiska aspekterna i ämnet som behandlar djur i det svenska samhället så                
har jag valt att använda flera artiklar från en tryckt tidskrift. Tidsskriftet heter Fronesis              
med temat Djuret Nr 56-57 som gavs ut år 2017. Fronesis är en självständig              
tidskriftsförening och ger ut temabaserade tidskriftsnummer som på något sätt berör           
sociala och politiska frågor. Föreningen sköts av en redaktionskommitté som väljs ut            
under deras årsmöten. Fronesis beskriver i sin hemsida att syftet med deras tidskrift är att               
skapa en mötesplats för radikala samtal om komplicerade ämnen tillgängliga en bredare            
publik – allt från arbetarrörelsen, forskare och andra som är intresserade av            
samhällsdebatter. Tidskriftens andra syfte att göra internationell samhällsteoretisk debatt         
tillgänglig på svenska, då de tillgängliga artiklarna först och främst publiceras på            
engelska för en internationell publik. I Djuret har man tagit sig an frågan om relationen               
mellan människa och djur utifrån ett kritiskt djurperspektiv. Det innehåller bl. a. artiklar             
som diskuterar förhållandet mellan djursyn, djurutnyttjande och samhällets        
maktstrukturer. Artiklarna introducerar kritiska perspektiv på hur förhållandet ser ut          
mellan människa och djur i det svenska samhället och hur det i sin tur påverkar               
människors levnadsvanor och tankar om djur. Det är relevant att ha ett kritisk             
djurperspektiv i arbetet för att lyfta fram sociala normer som påverkar hur man             
framställer och/eller döljer information i skolans verksamhet. Urvalet är begränsad till           
dessa fyra artiklar utifrån arbetets begränsning. De behandlar framför allt kritisk           
djurperspektiv i övrig och mejeriindustrins kommersiella påverkan. Artiklarnas        
pålitlighet stärks av att tidskriftsföreningen arbetar självständigt och är inte påverkad av            
utomstående ekonomisk stöd och bidrag. Det som är värt att nämna är däremot             
tidskriftens politiska ställning vilket lutar mycket åt vänster, d.v.s. studierna har           
marxistiska inflytanden.  
 
Vidare refereras en vetenskaplig artikel från samlingen The Rise of Critical Animal Studies:             
From the margins to the centre utgiven av Routledge i bokserien Routledge advances in              
Sociology. Artikeln belyser olika strukturer i samhället som t.ex. medier, språket och            
förutfattade meningar som upprätthåller maktstrukturen med djuren som underordnade.         
Boken hittades när jag använde sökmotorn för att leta olika teoretiska perspektiv på             
kritiska studier som behandlade djur. Routledge är ett gammalt utgivningsförlag som           
bildades på 1800-talet och är känd för att publicera ett brett utbud av vetenskapliga              
fallstudier från olika discipliner, allt från beteendevetenskap, sociologi till pedagogik. De           
är globalt erkända och vetenskapliga artiklarna som är publicerade i dessa volymer är             
granskade. I samband med detta hittade jag även samlingen Critical animal studies: towards             
trans-species Social Justice som är utgiven av förlaget Rowan & Littlefield International. I             
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den finns en studie som handlar om hur barn blir påverkad under uppväxten av TV               
reklam och deras förhållningssätt till djur formas m.h.a. hur animalieindustrin          
representerar djuren. Rowan & Littlefield International är en självständig utgivare och           
publicerar granskade vetenskapliga studier inom bl.a. sociologi, filosofi och ekologism.          
Till sist har jag även använt böckerna Practical Ethics av Peter Singer och Det politiska djuret                
av Richard D. Ryder för att få en referensram kring området djuretik.  
 
Arbetet ska även belysa ett historisk perspektiv mellan människan och djuret. Därför har             
jag bl.a. valt Den kupade handen - människan och tekniken skriven av Bosse Sundin, en               
professor i idéhistoria. Boken är en fackboksklassiker och i den beskrivs teknikens            
utveckling i människans historia. Jag använder mig av denna bok för att visa djurens roll               
vid sidan av tekniska människans utveckling. Böckerna Sveriges land och folk och Mjölkkor             
används också för att belysa mjölkens historia och betydelse i det svenska samhället. För              
att sedan dra paralleller till hur människans institutioner används för att upprätthålla            
förtryckande strukturer mot andra grupper används boken Djurens förintelse - människans           
nazism mot andra arter som en referens. Den är skriven av Pelle Strindlund som är en                
filosofie magister i religionsvetenskap och Henrik Wig som är gymnasielärare i filosofi            
och svenska.  
 
I arbetet har jag även valt att kontakta Oatly AB för att få ta del av livscykelanalys  
(LCA) på deras havredryck. Industrier kan beställa uppdrag från Institutet för Livsmedel            
och Bioteknik (SIK) att bl.a. undersöka livsmedels klimatpåverkan, energiförbrukning och          
vattenförbrukning. I denna rapport jämförs havredryck och mellanmjölk med varandra,          
och för att kunna stärka resultatens pålitlighet användes även en separat LCA:rapport            
skriven för norrländsk mjölkproduktion. Till sist finns en omfattande rapport kallad för            
Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options som släpptes av the Food and             
Agriculture Organization of the United Nations för att presentera hur djurhållning inom            
jordbruket, kött-, fågel-, ägg- och mjölkindustrin påverkar klimatet. Denna rapport          
presenterar konkreta mätningar och resultat på hur mycket växthusgasutsläpp som          
djurhållning bidrar med. 
 
Information har även hämtats från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och WWF         
Världsnaturfonden. De två förstnämnda organisationerna har aktuell information på         
handeln i Sverige och bidrar även med information om mjölkproduktionen och dess            
miljöpåverkan, samt mjölkens egenskaper. Det är organisationer som kan tänkas vara           
påverkad av samhällets sätt att se på djur, vilket innebär att informationen hos dessa ska               
vägas mot andra källor. Världsnaturfonden kompletterar med ännu mer information          
kring vissa begrepp såsom: klimat och växthuseffekten.  
 
Jag har bl.a. använt databaserna Google Scholar och EBSCOHost för att söka efter relevant              
litteratur och vetenskapliga forskningsartiklar. De nyckelord som användes var: djur, ko,           
mjölk, etik, samhälle, normer, djurhållning, dairy, cow, calf, milk och agriculture.  
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4 Forskningsbakgrund 

4.1 Historia 
Människans historia kan delas in i tre olika stadier, vilket skiljs åt på det dominerande               
sättet att försörja sig. Utgår man ifrån släktet homo vars den nutida människan homo              
sapiens härstammar från – är släktet ungefär 2.5 miljoner år gammal. Det första stadiet är               
jakt- och födosamlandet som sedan skiftade till det andra stadiet födoproducerande stadiet            
vilket skedde för endast ca. 10 000 år sedan och det sista och nuvarande stadiet är det                 
industriella stadiet vilket skiftades för ca. 100 år sedan (Sundin, 2006). Utifrån denna             
information kan vi genast se att den större delen av vår historia har människan levt som                
jägare och samlare. Jordbruket och boskapsskötsel är en ganska nytt men snabbväxande            
företeelse om man sätter det i förhållande till hur människan har levt för 2.5 miljoner år                
sedan fram tills denna förändring. Till skillnad från vad man föreställer sig av ett jakt- och                
samlarsamhälle så tänker man sig att folket var i första hand jägare. Däremot visar det sig                
att det är vegetabilierna som stod för stora delen av födan (Sundin, 2006). Sundin ger ett                
exempel om folket i Kalahariöknen vars föda består av 70 procent vegetabilier. Animalier             
har sedan lång tid tillbaka varit en del av människans föda, men inte som huvudföda.  
 
Det finns olika hypoteser kring de anledningar som fick människan från att leva ett              
nomadisk livsstil till att bosätta sig i ett jordbrukande samhälle. Ett exempel är att              
befolkningstillväxten var en faktor som kan ha lett till behovet att bosätta sig eftersom ett               
jordbrukande samhälle kan ge högre överskott i föda och försörja fler människor på             
samma yta (Sundin, 2006). Författaren beskriver andra teorier som kan ha påverkat            
övergången såsom: ekologiska förändringar, komplexa sociala strukturer och kulturell         
evolution. Oavsett anledningarna beskriver Sundin att uppkomsten av jordbruk kom att           
skilja människan från djuren, trots att arterna började leva närmare varandra rent fysiskt.             
Linné och Pedersen (2017) beskriver samma fenomen när bondgårdar är öppna för            
allmänheten när det är betessläpp. De menar att industrin utnyttjar människans längtan            
till att hitta likheterna mellan människan och icke-mänskliga djuret, för att sedan befästa             
de olikheter som finns mellan oss och befäster maktförhållandet mellan industrin och            
djuret. 
 
Sundin beskriver att “ingen annan art har planmässigt ändrat andra arters naturliga            
levnadsbetingelser och därigenom också ändrat på sina egna livsvillkor.”(2006:28). Han          
menar att människan är den första arten som medvetet ändrat förhållanden kring djur och              
växter. Domesticerade djur och kulturväxter ökade i takt med människans tekniska           
utveckling. Djurets roll är värd att nämnas då författaren beskriver att de blir “en del” av                
ett teknisk sammanhängande system i jordbruket istället för kännande individer.          
Boskapsdjur som exempelvis: får, getter, svin, nötkreatur och kameler bidrog till           
livsmedel som kött, mjölk, smör och ost, medan andra boskapsdjur som oxe och häst var               
värdefulla som dragdjur. Sundin beskriver hur den andra agrikulturella revolutionen          
uppstod på 1700-talet då den tekniska utvecklingen inom agrikulturen exploderade och           
agrikulturen blev “på modet”. Det innebär att det uppstod en fascination eller snarare             
romantisering för det lantliga. Det fanns en längtan att få ta jorden och mjölka en ko för de                  
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rika individerna i samhället. Fitzgerald och Taylor (2014) tolkar utifrån en diskursanalys            
ett flertal reklam från djurindustrin. I dessa reklam framställs djuren som “glada” och             
kopplar dessa representationer till det “naturliga”. Författaren menar på att ordet           
“naturligt” framkommer ofta på reklam för sådana produkter för att antyda att livsmedlet             
är hälsosam, samt för att befästa det normativa behovet att producera och konsumera             
animaliska livsmedel. 

4.2 Mjölk i Sverige 
I Sverige går jordbrukets historia långt tillbaka, framför allt mjölkens historia och dess             
betydelse i vårt samhälle. Mjölkproduktionen i Sverige kan spåras ungefär på 1200-talet            
och fram till 1500-talet (Sundbärg, 1901). Sundbärg menar att mjölkproduktionen under           
denna period, samt smör- och ostproduktionen, var viktiga inkomstkällor i landet.           
Författaren beskriver att det senare blev en längre period “torka” i lönsamheten, men att              
det började vända sig på slutet av 1800-talet. 
 
I takt med den tekniska utvecklingen så har jordbruken blivit mer specialiserade och             
ökade kunskaper om avel, smittskydd och välfärd innebär att produktiviteten har ökat            
inom djurindustrierna (Lingheimer, Jirskog, Johansson, K., Lannhard Öberg & Törnqvist,          
2016). Lingheimer et al. (2016) skriver i en rapport att företag som producerar och              
levererar mjölk blir färre men samtidigt blir de större. Ett exempel är när mejeriföretaget              
Arla köpte upp Milko mejeriet i Sundsvall (Nord, 2013). Effektiviseringen på avel,            
smittskydd och mekanisering har bidragit till en vinstökning på 6 procent per ko, samt att               
antal kor har ökat i genomsnitt 73 procent och medelinvägningen, d.v.s. mängden mjölk i              
ton, per leverantör har ökat med 79 procent (Lingheimer et al., 2016). Idag utgör              
mjölksektorn omkring en femtedel av det sammanlagda produktionsvärdet och är en av            
de högsta i Sverige (Jordbruksverket, 2018a). Sverige producerar ca 2,9 miljoner ton mjölk             
per år vilket motsvarar mindre än en procent av världens totala mjölkproduktion            
(Nilsson, 2017b). I Sverige konsumeras mjölkprodukter i störst mängd i form av dryck,             
men under år 2004-2015 har konsumtionen av mjölkdryck minskat med 25 procent.            
Däremot har konsumtionen av smör ökat med 77 procent, grädde med 19 procent och ost               
med 14 procent under samma period (Lingheimer et al., 2016). Importen av            
mejeriprodukter i Sverige har ökat stadigt och under perioden 2004-2015 var den totala             
ökningen i ton 117 procent - ost och vassle står för den största ökningen. Sverige               
exporterar även mejeriprodukter med mjölkpulver som den största exportprodukten i          
värde och kvantitet (Lingheimer et al., 2016). Mejeriprodukter utgör en stor del av             
Sveriges inrikes- och utrikeshandel.  

4.3 Skola och maktstrukturer  
Mjölk marknadsförs av livsmedelsverket som mycket nyttigt och det är någonting som är             
allmänt accepterat i det svenska samhället. Det är särskilt tydligt i skolans värld då man               
uppmuntrar elever att dricka mjölk när de äter små portioner eller inte hinner att äta en                
ordentlig lunch (Johansson, 2016). Däremot har vi i tidigare avsnitt gällande skolans            
relevans kommit fram till att det finns möjlighet och alternativ att ersätta eller             
komplettera det konventionella mjölken till växtbaserade drycker med liknande         
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näringsinnehåll. I detta avsnitt ska vi se vilka externa medel som bidrar till att              
marknadsföra och legitimera konsumtion av mjölkprodukter i skolor. 
 
I Sverige har grundskolor möjlighet att söka det så kallade Skolmjölksstödet som är ett              
initiativ från EU för att upprätthålla eller öka konsumtion av mjölk och mjölkprodukter             
(Lingheimer et al., 2016). Skolmjölksstödet används flitigt i Sverige där          
mjölkkonsumtionen hos barn uppmuntras och under läsåret 2013/2014 fick ungefär 1,86           
miljoner skolelever del av stödet (Lingheimer et al., 2016). Skolor som får ekonomisk stöd              
för mjölkprodukter måste sätta upp en affisch på det mejeriföretaget som producerat            
mjölken. Toni Petersson, VD för Oatly företaget som producerar havrebaserade livsmedel,           
kritiserar skolmjölksstödet i en pressrelease. Han beskriver att stödet upprätthåller en           
norm som man idag ifrågasätter – d.v.s. ett ekonomisk stöd som gynnar animalisk             
jordbruksproduktion framför vegetabilisk jordbruksproduktion vilket forskning har visat        
ge mindre klimatpåverkan (FAO, 2006). Dessutom menar Petersson att konkurrensen          
mellan animaliska och växtbaserade livsmedel blir vinklad till mejeriindustrins fördel och           
man begränsar elevernas valmöjligheter. Svärd (2017b) påpekar att det är vanligt i vårt             
samhälle att leva ett helt liv utan att kritisk reflektera kring hur djuren behandlas av               
människor och att det bl.a. beror på att ifrågasättandet inte uppmuntras aktivt i olika              
sammanhang. Det är på skolan elever ständigt ser reklam och information som            
förespråkar mjölkens fördelar och påverkar deras uppfattning om produkten.  
 
Linné och Pedersen (2017) beskriver i artikeln Med omsorg om kor och kärlek till mjölk hur                
mejeriindustrin använder betessläpp eller även kallad kosläpp som en         
marknadsföringsmetod. Det innebär att under våren när det är dags för bondgårdar att             
släppa ut sina nötkreatur för att beta, så arrangerar man ett slags öppet hus för               
privatpersoner och skolklasser som kommer på besök och tar del av upplevelsen. Syftet är              
att visa för utomstående hur mjölkproduktionen fungerar, samt hur livet ser ut för bönder              
och djuren på gårdarna. Linné och Pedersen menar däremot att dessa gårdsarrangemang            
ger inte besökarna en möjlighet att forma en egen uppfattning då insynen kontrolleras.             
Gårdsanställda använder ett medvetet teknisk och neutralt språk när de förklarar           
processen kring mjölkproduktion och djuret framställs som en del av ett teknisk            
automatiserad system. Författarna beskriver att “mjölkens väg reduceras till en förenklad,           
ren och moralisk oproblematisk process – gräs in, mjölk ut – och döljer den exploatering               
som sker när korna >>ger<< sin mjölk åt människorna.” (2017:84). Dessa arrangemang ger             
en tvivelaktig bild av mjölkens väg eftersom man medvetet utelämnar information och            
förenklar hela produktionsprocessen. Linné & Pedersen beskriver t.ex. att barn som           
besökte gården fick klappa kalvar och arbetarna informerade att kalvarna hade för ett par              
dagar sedan separerats från sina mödrar. Arbetarna använder ett neutralt språk som            
färgar situationen som en enkel och problemfri process. Studier har visat att separationen             
mellan en ko och en kalv är ett stressmoment för de inblandade och kalvens sociala och                
emotionella utveckling hindras om hen inte har möjlighet att skapa ett band med modern              
under en längre period (Daros et al., 2014; Science Daily, 2015). Besökarna vägleds i              
tolkningen att inte ifrågasätta moralen bakom avskiljningen. På Arlas hemsida ställs en            
fråga om hur länge kalvarna stannar hos kon och får till svar att det är minst en dag (på                   
ekologiska gårdar) men max fyra dagar, eftersom “Det är lättare för kon att lämna kalven               
ju tidigare avskiljningen sker. Då har inte så starkt band bildats mellan dem.” (Arla, u.å).               
Det antyds att det är en legitimerad handling att skilja kalven från kon om det sker innan                 
det har hunnit bildats ett band mellan dem.  
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Nötkreatur i mjölkindustrin används förutom som en mjölkproducerande objekt även          
som en representerande del av mjölkindustrin där kon eller kalven lockar konsumenten            
genom affektiv nytta, d.v.s. på en emotionell nivå. Fitzgerald och Taylor (2014) visar i sin               
studie hur djurindustrier använder reklam via t.ex. TV och annonser som en strategi för              
att upprätthålla normaliserade kött- och mjölkkonsumtionen. Författarna beskriver hur         
sådana metoder hindrar ifrågasättanden av sociala strukturer som legitimerar produktion          
och konsumtion av animaliska livsmedel och i sin tur gynnas industrins egna ekonomiska             
intressen.  
 

“Korna vid betessläppen och de öppna gårdsarrangemangen utgör        
hybrider mellan två kategorier av djur: de objektifierade och osynliga djur           
som vi äter och de objektifierade och förmänskligade djuren med          
personnamn och en historia. Denna tvetydiga ställning skapar ett behov av           
gränsdragning för att inte konsumtionen av mjölkprodukter ska bli         
normativt hotfullt.”  

(Linné & Pedersen, 2017:90) 
 
Icke-mänskliga djur i kött- och mejeriindustrin kan delas upp i två represenationsgrupper            
där det skiljer sig i hur djuren objektifieras (Cole & Stewart, 2018). Fitzgerald och Taylor               
(2014) ger ett exempel på ena gruppen då djuret som representeras på en bondgård eller               
reklamannons förmänskligas och synliggörs endast i situationer då djuret framställs som           
en glad och frivillig producent, medan det är sällan eller aldrig en ko visas i en bås där de                   
mjölkas, insemineras eller avskiljs från sin kalv. Den andra gruppen som representerar de             
osynliga och objektifierade djuren som producerar de livsmedel som människan          
konsumerar. Cole & Stewart (2018) visar i sin studie hur människan redan som barn blir               
kulturellt påverkad av media och de undersöker hur barnens etiska förhållning till djuren             
påverkas av reklam på TV. Författarna kommer fram till slutsatsen att de djur som              
representeras i media presenteras på ett sätt som stärker barnens känslor till djuret och              
samtidigt är man som konsument ovetande av det strukturella våldet som kännetecknas            
av ett hierarkisk socialt system i samhället. De menar att industrier gynnas ekonomisk av              
att upprätthålla denna maktförhållande mellan djuret och människan. 

4.4 Miljö 
Djurhållning är idag förknippat med klimatpåverkan, oftast med köttindustrin i fokus           
(Jordbruksverket, 2018c). Mejeriindustrin påverkar klimatet, marken och vattentillgången        
på många olika sätt, vilket är mindre känt i jämförelse med den påverkan som              
köttindustrin medför. I detta avsnitt kommer en kort bakgrund på vilket sätt            
mejeriindustrin påverkar vår klimat och mark. 
 
Nilsson (2017b) beskriver att mjölkproduktion bidrar med positiva effekter på miljön.           
Författaren förklarar att betande nötkreatur bidrar till öppna och vackra landskap, samt            
att de bidrar till ökad biologisk mångfald i naturen. Fördelarna med att nötkreatur som              
betar ute på landskapen är att arter som annars hade riskerat utrotning, t.ex. olika örter               
och smådjur, gynnas i dessa områden. Nötkreatur som används inom mjölkproduktion           
ska beta i totalt 60-120 dagar per år beroende på vilken del av Sverige gården befinner sig                 
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och nötkreaturet ska beta minst sex timmar i sträck de dagar de är ute (Jordbruksverket,               
2018b). På Jordbruksverkets hemsida står det även att nötkreatur som är kalvar (under sex              
månader i ålder) inte behöver släppas ut på bete under året om de är födda 1 mars eller                  
senare (Jordbruksverket, 2018b).  
 
En annan fördel är att nötkreaturens tarmflora har den unika förmågan att omvandla gräs              
och andra växter till livsmedel, i detta fall mjölkprodukter, vilket har hög näringsvärde             
och smältbarhet (Nilsson, 2017b). Det innebär att man utnyttjar det mark där det växer              
arter vars näring människan inte kan uppta för att sedan omvandlas till något, via              
nötkreatur, till ett livsmedel som människan kan konsumera. Nilsson beskriver även att i             
mjölkproduktionens process så ingår korna i ett kretslopp då huvuddelen av deras foder             
produceras på gården och att gödseln sedan går tillbaka till jorden.  
 
I rapporten Livestock’s long shadow: environmental issues and option (2006) redovisar Food            
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) att det utsläpp av kväve som              
människan är ansvarig för kommer 65 procent av all utsläpp från djurhållningen. Kväve             
är ett grundämne som finns i molekylen dikväveoxid, vilket är en av växthusgaserna. Det              
sker forskning både i Sverige och internationellt på hur man kan minska nötkreaturens             
kväveutsläpp (Nilsson, 2017b). Nilsson beskriver ett projekt som genomfördes under          
perioden 1999-2003 på SLU:s (the Swedish University of Agricultural Science) gård där            
testade mängder och kombinationer av olika foder, samt behandlade gödsel genom           
tekniska lösningar för att minska mängden ammoniak i gödseln. Projektet gav positiva            
resultat där de bl.a. kom fram till att man kan öka kväveeffektiviteten, d.v.s. hur effektiv               
grödor binder kväve, med svenska foderstater. De räknade även ut att en råproteinhalt på              
16-17 procent i fodret kan ges till korna som lakterar tidigt och det bidrar därmed till hög                 
mjölkavkastning och samtidigt blir kväveutsläppen mindre.  
 
Klimatförändring är en aktuell samhällsfråga som är i ständig diskussion i hur människan             
har bidragit till de snabba förändringarna, samt vilka åtgärder som bör tas för att bromsa               
detta. Förändring av klimatet är någonting som sker naturligt, vilket idag innebär en             
ökning av medeltemperaturen. Däremot sker sådana förändringar i klimatet vanligtvis          
under längre perioder – upp mot flera tusen år (WWF, 2018). Den förändringen vi ser idag                
är den globala uppvärmningen. Industrialiseringen på 1800-talet är en av de främsta            
orsakerna till klimatförändringens ökade fart, då människans tekniska utveckling började          
accelerera och användningen av bl.a. fossila bränslen tog vid. Jordens medeltemperatur           
har sedan den tiden ökat med 0,85 grader celsius och om ökningen når 2 grader celsius                
inom den närmaste tiden kommer klimatförändringarna att bidra till stora konsekvenser           
(European Commission, u.å.). Den största bidragande faktorn till den globala          
uppvärmningen är förstärkningen av växthuseffekten (WWF, 2018). Växthuseffekten är ett          
fenomen som sker när gaser som finns naturligt i vår atmosfär fungerar som ett              
“filtrerande” barriär och reglerar jordens temperatur genom att släppa igenom vissa ljus i             
olika våglängder ut i rymden och reflekterar tillbaka resten som värme tillbaka till jorden.              
Dessa gaser kallas för växthusgaser och de vanligaste är: koldioxid, vattenånga,           
dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaserna ingår i naturliga kretslopp i naturen, men            
p.g.a. människans påverkan så har mängden växthusgasutsläpp blivit större under en           
kortare period och de främsta orsakerna är: förbränning av fossila bränslen,           
skogsavverkning och boskapsdjur (European Commision, u.å). 
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Nilsson (2017b) tar upp nackdelar som medförs av mjölkproduktion bl.a. läckage av            
näringsämnen från gödsel och utsläpp av växthusgaser som metan och koldioxid.           
Däremot menar hon att dessa bekymmer måste sättas i förhållande till andra faktorer.             
Författaren menar att fördelarna väger mycket i denna diskussion. Författaren drar           
paralleller mellan en nötkreatur uppfödd på en gård och en vild idisslare och menar att               
det koldioxid bildas i dessa djur är en del av kretsloppet. FAO (2006) beskriver att detta                
stämmer gällande koldioxid som boskapsdjur släpper i utandningen är en del av den             
biologiska cykeln då det kol som binds i växter konsumeras av djuret och omvandlas till               
koldioxid för att sedan återvända ut i luften och till sist omvandlas till organisk material i                
växterna. I rapporten redovisas att inom djurhållning är koldioxidutsläpp via djurens           
respiration bara en liten del av det totala utsläppet. Det som bidrar till den största delen                
utsläpp per år är snarare produktionskedjan i samband med djurhållningen i alla sektor,             
d.v.s. kött-, ägg-, fågel och mejeriindustrin. Rapporten redovisar inte mejeriindustrins          
produktionskedja, men eftersom 60 procent av köttet som produceras i Sverige är            
biprodukter från mejeriindustrin så ger dessa siffror en generell uppfattning av           
utsläppens ursprung (Jordbruksverket, 2018a). Ett exempel i produktionskedjan är när det           
ska produceras gödningsmedel för att odla foder till boskapsdjur. Det produceras ungefär            
14 miljoner ton konstgödningsmedel som innehåller kväve. Konstgödsel av detta slag           
används omfattande av många länder som bl.a. odlar soja och kräver mycket energi att              
framställa (Naturskyddsföreningen, 2009). Koldioxidutsläppet beräknas att vara minst 40         
miljoner ton per år då fossila bränslen är huvudkällan för energi under tillverkningen av              
konstgödsel (FAO, 2006). I rapporten drar FAO slutsatsen att djurhållningen bidrar till 18             
procent av världens växthusgasutsläpp, vilket är mer än det totala utsläppet från            
transportsektorn. 
 
Naturskyddsföreningen (2009) redovisar även i en rapport att den mängden soja som            
importeras till Sverige kommer från Brasilien och används till största delen som foder till              
boskapsdjur. Brasilien är den största sojaproducenten i Sydamerika och varje år avverkas            
ungefär 1,2 miljoner hektar skog för sojaproduktion p.g.a. den ökade efterfrågan på billig             
och näringstät foder (Naturskyddsföreningen, 2009). Regnskogarna i Brasilien är ansvarig          
för den största syreproduktionen per ytenhet på land och binder mycket av det kol som               
cirkulerar i fotosyntesen (Illustrerad Vetenskap, 2011). Nilsson (2017b) föreslår att man           
kan minska nötkreaturens miljöpåverkan genom att välja närproducerat kraftfoder inom          
den svenska mejeriindustrin. Det finns därmed möjlighet att använda biprodukter från           
framställning inom bioenergi såsom drank från etanolframställning och rapsprodukter.         
Drank är en proteinrik alkoholfri mäsk som kan torkas och sedan användas som djurfoder              
(Allt om vetenskap, 2006). Vidare menar Nilsson att närproducerad foderstat bidrar till            
kortare transportsträckor. Däremot visar en undersökning att en alternativ foderstat för           
mjölkkor utan soja medför ingen större skillnad i miljöpåverkan (Naturskyddsföreningen,          
2009).  
 
Florén et al. (2013) redovisar i en rapport utfärdat av SIK att havredrycker som är               
tillverkad i Sverige har en lägre miljöpåverkan än mellanmjölk. SIK utförde en jämförande             
analys på hela produktionskedjan mellan dessa livsmedel, från jordbruket fram till           
butiken och sedan till konsumentens konsumtion av en liter mjölk eller havredryck.            
Resultaten visar att bl.a. 1 liter havremjölk och mellanmjölk motsvarar ungefär 0,5 kg CO2              
respektive 1,3 kg CO2 koldioxidutsläpp i klimatpåverkan. Cederberg et al. (2007)           
presenterar även i en rapport för den norrländska mjölkproduktionen livscykelanalys att           
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det finns variation när det gäller växthusgasutsläpp mellan gårdar i landet och skillnaden             
är relativ stor. Utifrån de 16 konventionella gårdar de undersökte så varierar utsläppen             
mellan 780-1200 g CO2 e/kg ECM, vilket visar vara lite lägre än det som framställdes i den                 
första rapporten - men fortfarande högre klimatpåverkan än det växtbaserade          
alternativet. 

4.5 Djuretik 
Djuretik är en underkategori av området etik vilket är vetenskapen om moralen. Det är              
inte enkelt att skilja åt begreppen etik och moral då de oftast blandas ihop när de används i                  
vardagssammanhang. Kortfattat beskrivet handlar moral om de idéer, åsikter och attityder           
som människor sätter i handling, medan etik är de vetenskapliga teorierna bakom            
moralen. Moral kan bl.a. innefatta de regler, principer och normer man strävar att leva              
efter (Moral, u.å.). Framför allt handlar det om vad som anses rätt och fel respektive gott                
och ont. Den reflekterande och teoretiska processen bakom de moraliska principerna är            
grunden för etiken (Etik, u.å.). En etisk teori startar med ett påstående eller             
ställningstagande som man sedan utgår sina resonemang ifrån för att formulera moraliska            
principer, men det är vanligt att människans moraliska principer är tagen från flera olika              
etiska teorier (Crash Course, 2016). Etik synliggör och formulerar de motivation och            
bakomliggande attityder bakom människors handlingar.  
 
Däri kommer moralfilosofins relevans in i arbetet genom att belysa djuretik. I ett avsnitt av               
Crash Course (2017) problematiserar Hank Green de attityder och handlingar vi har            
gentemot mänskliga respektive icke-mänskliga djur m.h.a. introducera olika etiska         
utgångspunkter. Han menar att moralfilosofi kan hjälpa en individ att sätta ord och             
reflektera över varför en person kan tycka att det är fel att exempelvis äta hundkött, men                
samtidigt finner personen inte samma problem inför att äta bacon - trots hundar och              
grisar visar sig ha samma kognitiva förmåga och medvetande. Läroplanen beskriver att            
skolans uppdrag är att ge eleverna möjlighetet att utveckla förmågan att “[...] kritiskt             
granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika           
alternativ.” (2017:9), samt ska skolan ge överblick och sammanhang i ett historiskt            
perspektiv, ett miljöperspektiv och även etiskt perspektiv. Dessa perspektiv ska bidra till            
att eleven utvecklar förmågan till dynamiskt tänkande och förståelse för de historiska och             
framtida konsekvenser av handlingar, personligt förhållningssätt till miljöfrågor och till          
sist att kunna ta personliga ställningstaganden (Skolverket, 2017). Oavsett för- och           
motargument för det som legitimerar människors anspråk till djur som mat, kläder och             
övriga produkter så ska det etiska tankesättet hjälpa människan att problematisera och            
tydliggöra frågor som berör ens omgivning för att sedan kunna ta personliga            
ställningstaganden utifrån detta. Fredrik Alvén skriver i artikeln Det motsägelsefulla          
uppdraget (2018) att det demokratiska uppdraget som står beskrivet i skolans läroplan            
hamnar i konflikt enligt två principer. Skolverket (2017) skriver att eleven inte ska bli              
ensidigt påverkade av den ena eller andra livsåskådningar, samt att alla i skolan ska verka               
efter de grundläggande värden som står skrivet i skollagen. Alvén använder           
människovärden som ett exempel på hur demokratiuppdraget kan handla i konflikt när            
det sätts i praktiken. Han menar att de två principer som framförs av demokratiuppdraget              
ska ge eleven möjlighet att göra egna underbyggda val, men att denna möjlighet blir              
starkt begränsad av värdegrundens gemensamma värderingar. Skolan som institution är i           
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maktposition gentemot eleverna i och med att det är skolan som ska kommunicera             
värdegrundens gemensamma värderingar. Dessa grundläggande värderingar är       
formulerade och utarbetade av politiker, högt uppsatta tjänstemän och akademiker vilket           
eleverna ska förhålla sig till medan de skapar sin egen kunskap. Det är därmed lika               
viktigt som lärare att ha ett normkritisk förhållningssätt gentemot alla former av            
föreställningar och attityder – i detta fall mot djur och animaliska produkter samt lyfta              
djuretisk perspektiv för att förstå de etiska resonemang som hävdar att det är moralisk fel               
att exploatera djur för människans vinning. 
 
Begreppet speciesism är någonting som används i diskussioner angående djurens          
rättigheter. Det är ett begrepp som består av ordet species vilket betyder art på engelska               
och -ism och tillsammans betecknar begreppet de attityder, normer och          
samhällsstrukturer som legitimerar förtrycket och exploateringen mot icke-mänskliga        
djur (Svärd, 2017b). Det innebär att icke-mänskliga djur exluderats från jämlik hänsyn på             
samma sätt som en grupp människor kan exluderas från samhälles institutioner p.g.a.            
kön, sexuallitet eller hudfärg. Svärd menar att inom djuretik är arttillhörigheten inte            
moralisk relevant i frågan om jämlikhet.  
 
Singer (2011) är en förespråkare för preferensutilitarism som tar hänsyn till gruppernas            
hänsyn av lika intressen och menar att denna utgångspunkt med dess resonemang ger en              
bas för jämlikhet mellan människor. Däremot menar han även att den etiska ställningen             
överskrider även arter och bör gälla grupper som icke-mänskliga djur. Han har            
formulerat en etisk grundställning som behandlar djurs lika värde i människans samhälle.            
Singer menar att man ska ta hänsyn till individens intresse av att undvika smärta och               
lidande. Han resonerar att icke-mänskliga djur har förmågan att känna smärta och            
lidande vilket ska lägga grund för moraliska överväganden. Han argumenterar att även            
om icke-mänskliga djur är mindre intelligenta än människor så är deras upplevelser av             
smärta och lidande på fysisk och mental nivå lika relevant. Singer beskriver även att              
konsekvenser av smärta måste vägas mot varandra, vilket innebär att det kan vara             
berättigad att tillfoga smärta om den sammanvägda konsekvenserna medför med ökad           
fördel mot den andra d.v.s. en grupp människor som bor ett nomadisk isolerat liv måste               
jaga sin föda för att överleva, vilket i denna situation är moralisk rätt. Däremot menar han                
att alla inte kan försvara sin kost genom detta resonemang p.g.a. att vi lever i ett samhälle                 
då vi har tillgång till många former av icke-animalisk föda i matbutiker. Ryders (2001)              
ställning kring djuretik är detsamma som Singer förutom att han avvisar resonemanget            
om att det ska vara befogat att tillämpa smärta utifrån sammanvägda konsekvenser. Han             
förespråkar istället smärtism var etiska utgångspunkt grundar på ställningstagandet att          
moral är hur man behandlar andra som kan känna smärta. Han beskriver att en moralisk               
rätt handling ska tillämpas på alla smärtkännande individer – oavsett art. Ryder utgår             
ifrån att alla arter har en inneboende moralkodex som grundas på förnuft och självkänsla              
och att det är någonting som kan synliggöras på en medvetande och reflekterande nivå              
genom att formulera etiska resonemang.  
 
Singers och Ryders djuretiska teorier utgår från det är bristen på kunskap hos individen              
som ger upphov till fördomar i samhället, men det finns ett annat perspektiv som              
beskriver tvärtom. En amerikansk sociolog, David Nibert, utvecklade en marxistisk          
orienterad förtrycksteori som beskriver hur förtryckande strukturer uppstår och         
upprätthålls i samhället. Han beskriver att “Det är inte brist på kunskap eller logiska              
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felslut som ger upphov till förtryckande strukturer [...] Förhållandet är det omvända: det             
är förtryckande strukturer som ger upphov till fördomar som legitimerar förtrycket.”           
(Svärd, 2017b:101). För att det ska ske förändringar i den syn som människan har på djur                
och vår behandling av dem så måste se på de strukturer som finns i samhället och                
problematisera dessa.  

5 Metodologi  
I detta avsnitt kommer jag att presentera den metodologin, d.v.s. forskningsperspektiv           
som kommer att genomsyra arbetet. Utifrån arbetets syfte och frågeställningar har jag valt             
att utgå ifrån kritisk djurteori. Teorin har sin utgångspunkt från den kritiska teorin men har               
istället vuxit till att innefatta djurens roll i perspektivet. Kritisk teori är ett stort teoretiskt               
område och jag har då valt att börja med en sammanfattande beskrivning av vad kritisk               
teori innebär och till sist smalna in på kritisk djurteori.  

5.1 Kritisk teori 
Kritisk teori är en tolkande ansats som menar på att sociala förhållanden är historiskt              
skapade och präglade av maktförhållanden. Inom kritisk teori är man även intresserad av             
sociala konstruktioner i ett samhälle som kan påverkas till att göra förändringar            
(Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2017). Den kritiska teorin är inspirerad av det marxistiska              
teorin som fokuserar på det kapitalistiska samhället skapar t.ex. klasskillnader, samt hur            
man konkret kan bidra till förändringar för ett jämlikt samhälle. Dessutom tas även             
inspiration från Sigmunds Freuds psykoanalytiska teori som innebär att människan kan           
skapa förändringar genom att synliggöra ens motivationer och tankar vilket är kopplad            
till ens handlingar. Kombinationen mellan marxistiska teorin och det psykoanalytiska          
teorin utgör grunden för den kritiska teorin då man undersöker sambandet mellan            
individens psyke och förändringen av samhället. (The Frankfurt School and Critical           
Theory, u.å.)  
 
Den kritiska teorin lägger fokus på relationen mellan individ, kultur och samhälle och hur              
de på olika sätt påverkar och formar varandra. Framför allt uppfattas människan som             
passiv och manipulerad i samhällets kulturella och psykiska ramar. Samtidigt ser den            
kritiska teorin på människan som delvis autonom och har potential till självreflektion och             
kan kritisk pröva de förhållanden hen befinner sig i. Den kritiska teorin finner sitt              
utgångsläge mellan dessa två uppfattningar, d.v.s. att synliggöra de idéer och           
föreställningar som är påverkad av samhälle och kultur för att människan i sin tur kan få                
möjlighet att ändra på förhållanden som oftast är skapad av dominerande maktstrukturer            
(Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2017). I motvikt till t.ex. den positivistiska teorin som              
förespråkar mätbarhet och objektivitet av empiri så handlar det kritisk teoretiska tankesättet            
om att granska och ifrågasätta de beskrivningar i forskning som till att börja med ses som                
neutral för att synliggöra de maktförhållanden som är förgivettagna i samhället           
(Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2017).  
 
Kritisk teori utgår som standard från relationen mellan människan till det omgivande            
samhället och innefattar inte djur som inte är av mänsklig art, d.v.s. icke-mänskliga djur.              
Därför kommer jag att begränsa perspektivet ännu mer till det som idag kallas för kritisk               
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djurteori, som lägger fokus på maktförhållandet mellan icke-mänskliga djur och          
omgivande samhället. 

5.2 Kritisk djurteori 
Kritisk teori har ofta används som ett forskningsperspektiv för att undersöka           
maktförhållanden i samhället i relation till mänskliga individer vare sig det gäller: kön,             
sexualitet, klasskillnader eller ras. Det är nu under senare år man har börjat formulera och               
använda sig av kritisk teori för att gälla andra arter än människan vilket innebär att det är                 
en ganska ny företeelse (Svärd, 2017a).  
 

“Kritiska djurstudier står för ett systemkritiskt och aktivistiskt        
förhållningssätt där det uttalade målet är att avskaffa människans         
exploatering och förtryck av andra djur. De kritiska djurstudierna hämtar          
inspiration från djurrättsfilosofi, anarkism, feminism, queerteori,      
ekopedagogik, kritisk teori och intersektionella perspektiv för att formulera         
en holistisk vision om global rättvisa och fullständig frigörelse för alla           
förtryckta grupper.”             (Svärd, 2017a:15) 

 
Kritisk djurteori finner sitt fokus i det maktförhållande som djuret befinner sig i             
förhållande till människan och samhället. Kritisk djurteori är en kategori som är väldigt             
lik den kritiska teorin men har istället utvidgat den snäva definitionen att omfatta alla              
grupper oavsett art som offer av samhällets strukturer och upprätthållandet av normer.            
Senbonmatsu är förespråkare för kritisk djurteori som omfattar en artöverskridande          
maktanalys vilket har formulerats för att kunna analysera djurs situation i samhället            
(Pedersen, 2017). Den kritiska djurteorin som Senbonmatsu har formulerat är grundad           
utifrån marxistiska och feministiska teorier (Pedersen, 2017). Den kritiska djurteorin är ett            
perspektiv jag har valt att utgå ifrån för att kunna undersöka maktförhållandet mellan             
djuret och samhället. Speciesism är ett faktum i samhället eftersom de strukturella            
maktförhållanden skapades för att gynna människan över alla andra arter och människan            
är kulturellt och socialt påverkad av denna ideologi. Däremot är syftet med sociologiska             
och politiska perspektiv, såsom kritisk djurteori, att undersöka varför speciesismen          
återskapas och upprätthålls i samhället (Svärd, 2017b). Svärd beskriver att sådana           
perspektiv ifrågasätter den sociala ordningen där sådana idéer och beteenden skapas.  
 
En av skolans främsta uppgifter i Sverige är att fostra framtida demokratiska            
samhällsmedborgare som kritiska tänkare och det etiska perspektivet ska prägla skolans           
verksamhet för att eleverna ska få en grund att utveckla detta (Skolverket, 2017). Det              
innebär att som framtida samhällsmedborgare bör man ha de verktyg för att kritiskt             
kunna ta ställning till ämnen som är aktuellt i samtiden – i detta fall kontroversen kring                
djurets ställning i samhället. Det är även en förutsättning för en lärare och pedagog att               
kritiskt reflektera över sina egna värderingar och handlingar och fundera om ens            
ställningstaganden påverkar ens val av undervisningsinnehåll. 
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5.3 Begrepp: analysverktyg 
Den metodologin som har valts som perspektiv ska synliggöra det maktförhållandet som            
finns mellan människan och djuret i skolans värld. I avsnittet analys ska resultaten             
analyseras för att granska grundskollärares förhållningssätt till djuret och hur detta           
kopplas till samhället och upprätthållandet av förtryckande strukturer gentemot djuret i           
mjölkindustrin. De begrepp som kommer att användas som analysverktyg är: kunskap och            
etik. Jag kommer att titta på hur vikten av kunskap och etik kommer i uttryck i datan. Det                  
som kommer att avgöra hur maktförhållandet ser ut mellan skolan och djuret är däremot              
avsaknandet av insikt och problematisering av en djuretisk förhållningssätt i          
undervisningen. Detta synsätt på makt kommer att hjälpa mig att analysera deltagarnas            
relation till djuret genom att titta på hur detta uttrycks i deras svar på              
enkätundersökningen.  
 
Enligt läroplanen ska skolan förhålla sig till kunskapsuppdraget vars syn på kunskap kan             
uttryckas på fyra olika sätt: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2017). De             
fyra kunskapsuttrycken samspelas och är beroende av varandra för att lärande ska ske.             
Stam (2015) beskriver dessa uttryck som: att fakta är mätbar kunskap såsom regler,             
principer, information och annat som kan mätas kvantitativt. Förståelse är till skillnad            
från fakta en kvalitativ aspekt och förutsätter att man förstår och kan använda             
faktakunskaper. Färdighet är att kunna förklara hur någonting fungerar och att kunna            
utföra detta genom att på något sätt beskriva, redogöra eller diskutera, vilket sker i              
relation till kunskapsuttrycken fakta och förståelse. Till sist är förtrogenhet ett           
kunskapsuttryck som som ska svara på frågan varför och det kräver att man använder ens               
faktakunskaper, förståelse för fakta och förtrogenhet för att t.ex. förklara ett personligt            
ställningstagande som är underbyggt med stöd såsom fakta eller “sunt förnuft”. Sunt            
förnuft i detta fall är internaliserade moraliska principer som är förgivettagna och oftast är              
det bestämda normer som man inte tänker på, ett annat ord är magkänsla (Ryder, 2001).               
Därmed ska jag försöka synliggöra hur maktutövandet synliggörs genom att använda           
begreppen kunskap och etik som utgångspunkt.  

6 Metod 
I förhållande till syftet och forskningsfrågor som har ställts i detta arbete har jag valt att                
utföra en kvalitativ undersökning. Det som kännetecknar de kvalitativa metoderna är att            
man utgår ifrån studieobjektets perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017). Empirin          
samlades via en internetbaserad enkät genom Google Formulär. Enkäten innehåller slutna           
och öppna frågor. Det innebär att det är specifika frågor som deltagarna ska ta ställning               
till som de sedan ska motivera sina svar till. Enkäten är riktad mot grundskollärare i de                
naturvetenskapliga ämnen för att undersöka om de behandlar mjölk och mjölkproduktion           
i deras undervisning och hur de förhåller sig till att ha det som undervisningsinnehåll.  

22 



Leonora Selin  

6.1 Urval 

6.1.1 Deltagare 
Enkätundersökningen är riktad till lärare som arbetar med de naturvetenskapliga ämnena           
i grundskolan årskurs F-9. För att nå ut till så många skolor så möjligt har jag valt att                  
utföra enkätundersökningen m.h.a. Google Formulär, vilket är en internetbaserad enkät.          
De skolor jag har valt att skicka enkäten till är slumpmässigt valda genom en lista från                
Statistiska centralbyrån.  
 
Statistiska centralbyrån samlar in uppgifter från skolor på uppdrag av Skolverket. Det            
finns en excel-fil på Skolverkets hemsida där alla skolenheter i Sverige ingår.            
Skolenhetsregistret uppdateras en gång i månaden, men den filen jag använde för att få              
fram e-postadresser till skolenheter är uppdaterad i April 2018. Excel-filen finns att hämta             
på hemsidan: https://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser. Jag har valt att skicka        
till de e-postadresser som finns tillgänglig på excel-filen. Det finns ca. 5000 skoladresser             
på listan, men jag väljer att skicka ut mejl till ungefär 1300 e-postadresser. Det är inte                
förväntat att alla skolenheter har möjlighet att delta i undersökningen. Det är en del              
e-postadresser som inte är giltiga, en del skolenheter som delar samma NO-lärare på             
samma skola och det var en del skolenheter som hade angett samma e-postadress på              
listan. Det står även skrivet i mejlet att de som mottar brevet ska distribuera enkäten               
vidare till lärare som passar studiens kriterier: grundskollärare och behörig inom de            
naturvetenskapliga ämnena (se bilaga 1). Däri ligger en annan okontrollerad faktor då de             
som mottar mejlet väljer att vidarebefordra enkäten eller inte.  
 
De skolenheter jag har valt att skicka ut till ingår i kommunala skolor. Skolenheterna              
ligger inte i bokstavsordning på skolenhetsregistret, så enkäten skickades till de första            
1300 skolenheter på listan. Enkätundersökningen var först tänkt att vara öppen fram till             
23 Maj, men ändrades till 15 Maj för att kunna hinna bearbeta och analysera resultaten.               
När enkäten stängdes samlades 86 deltagares svar in. Däremot var det inte alla 86              
deltagare som svarade på alla frågor på enkäten. Deltagarna är anonyma och det finns              
inga personliga information lagrade om dem såsom: namn, kön, ålder och stad.  

6.2 Genomförande 

6.2.1 Enkät  
Enkäten är en självvärderingsenkät då det är lärarnas egna subjektiva uppfattningar och            
åsikter som ska undersökas och sedan analyseras och tolkas i förhållande till den valda              
teorin. Frågorna är formulerade med både slutna och öppna frågor. De slutna frågor som              
ställs i enkäten kräver att man tar ställning till vissa påståenden och kräver korta svar               
eller få svarsalternativ. I detta fall behöver de endast svara ja eller nej eller vet ej/kanske till                 
sådana frågor. De öppna frågorna är kopplade till de slutna då det krävs att deltagarna               
utvecklar och ger längre svar. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att det är en fördel               
med öppna frågor för att inte begränsa deltagarnas svar och ger möjlighet att komma med               
empiri som forskaren inte hade tänkt att beröra. Därmed kan man synliggöra flera olika              
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delar över ett och samma fenomen, i detta fall deltagarnas ställning kring djuret i              
mjölkindustrin. Nackdelen med en enkätundersökning är att forskaren inte kan variera           
ordningen på frågorna eller komplettera med ytterligare frågor.  
 
Enkäten består av totalt 10 frågor (se bilaga 3). De två första frågorna är för att fastställa                 
vilka årskurser dessa deltagare undervisar och om de undervisar i alla naturvetenskapliga            
ämnen eller endast några av dem. De resterande frågorna behandlar djurets roll i             
undervisningen med fokus på mjölk och mjölkproduktion. Följdfrågorna är enkelt          
formulerad som varför/varför inte? för att ge deltagarna möjlighet att motivera sina svar             
och synliggöra deras ställningstagande på ett mer nyanserat sätt. Dessa svar kommer att             
sedan analyseras kvalitativt utifrån det kritiska perspektivet.  

6.2.1 Bearbetning av data 
Enkäten är internetbaserad och har inbyggda funktioner som gör det lättare att            
sammanställa alla svar. Enkäten visar även hur många som svarar på varje fråga, vilket              
också redovisas under avsnittet resultat. Det är nödvändigt att reflektera över hur det             
påverkar resultatet och dess tolkning, då alla deltagare har möjlighet att utesluta frågor.             
Frågor med flervalsalternativ omvandlas direkt till en sammanställd cirkeldiagram som          
man sedan kan kopiera och direkt använda för tolkning och analys. Därefter            
sammanställs alla beskrivande svaren i ett eget Google dokument där datan sållas så att              
man endast arbetar med de delar som är relevant för forskningsfrågorna, d.v.s. studiens             
empiri (Ahrne & Svensson, 2011). Dessa bearbetas genom att gruppera deltagarnas svar            
inom kategorier utifrån gemensamma drag i resonemang och begrepp. Kategorierna          
kommer därefter att analyseras.  

6.3 Tillförlitlighet 
Det som kännetecknar vetenskaplig forskning är dess tillförlitlighet. Här presenteras          
faktorer som kan påverka arbetets tillförlitlighet.  
 
Google formulär är ett verktyg som är jag inte har använt tidigare. Bristen på erfarenhet               
visade sig när frågorna inte hamnade i den ordningen som den skulle, samt att det råkade                
bli fler svarsalternativ än det tänkta. Dessa fel upptäcktes när enkäten var skickad och ett               
antal deltagare hade redan utfört den. Det gjordes två justeringar på enkäten under tiden              
den var öppen. Frågan Är det möjligt att undervisa om mjölk och mjölkproduktion på ett               
objektivt sätt? är en ja/nej fråga, men det råkade även finnas ett alternativ: other varav               
deltagaren får möjlighet att skriva ett eget svar. En deltagare hann välja alternativet innan              
det upptäcktes och togs bort. En följdfråga Varför/varför inte? hamnade under fel fråga,             
men flyttades innan någon deltagare hann skriva ett svar på just den frågan.  
 
Nackdelen med att använda en internetbaserad enkät är att man blir begränsad till den              
datan man till slut får. Alla svar är anonyma och det är inte möjligt att ta kontakt med                  
deltagare om det skulle behövas följdfrågor som i konventionella intervjuer genom           
telefon, fysiskt i samma rum eller mejl. Dessutom upptäcktes det i efterhand att             
deltagarna inte behöver svara på alla frågor innan enkäten kan skickas in. Däremot bör de               
utvecklade och beskrivande svaren som skickades in vara tillräcklig för en kvalitativ            
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analys, men att kopplingen mellan dessa svar och de svar som statistiken visar blir istället               
påverkade och inte fullt tillförlitlig.  

6.4 Forskningsetiska principer 
Vetenskaplig forskning ska bidra till att tillgängliga kunskaper utvecklas och metoder           
förbättras för att hålla hög kvalité och även bidra till samhällets och individens utveckling              
– detta är det så kallade forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I samband med            
forskningskravet ska forskaren ta hänsyn till individskyddskravet som innebär att          
deltagarna i ens forskning inte får utsättas för negativ påverkan under forskningens            
arbetsgång och efter forskningens publicering. Individskyddskravet kan sedan delas upp          
i fyra etiska principer som en forskare rekommenderas att följa för att skydda individens              
rättigheter när hen bestämmer sig för att delta i en undersökning.  
 
I enlighet med de fyra forskningsetiska principer har deltagarna till enkätundersökningen           
underrättats om forskningens syfte, vilket är informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).         
Jag skrev ett mejl (se bilaga 1) om arbetets syfte och vilka kriterier som ställdes på dem                 
som väljer att delta, samt att deras svar kommer endast att användas i forskningssyfte.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna till en studie ska utifrån rätt information gett            
samtycke till deras deltagande och att de kan när som helst dra sig ur under forskningens                
process utan att det ska påverka dem negativt (Vetenskapsrådet, 2002). I mejlet som             
skickades till skolenheterna för att be om frivilliga deltagare till undersökningen, samt i             
enkätundersökningens inledning står det att de som väljer att delta har möjlighet att             
avbryta när som helst under tiden man svarar på enkäten.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter av deltagare ska vara konfidentiella          
och nyttjandekravet menar på att de samlade uppgifterna ska endast användas i            
forskningssyfte och ska inte ges ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).           
Eftersom enkätundersökningen skickades ut genom ett internetbaserad formulär är varje          
individs svar anonyma, även för administratören till enkäten. Inga uppgifter samlades           
eller sparades av de personer som svarade på enkäten och kan därmed inte lämnas ut. 
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7 Resultat 
Enkätundersökningen riktar sig till lärare som undervisar i de naturvetenskapliga          
ämnena i grundskolan. Det är totalt 86 lärare som har svarat på enkäten, men det är inte                 
alla 86 deltagare som har svarat på alla frågor. I detta avsnitt presenteras och tolkas               
enkätresultaten.  
 
Syftet med de två första frågorna är att få en inblick över vilka årskurser deltagande lärare                
undervisar på grundskolan. Första frågan lyder: Vilka årskurser undervisar du?. Ett misstag            
som gjordes när frågan skapades på enkäten är att det blev fler än tre alternativ. Lärarna                
skulle välja vilka av dessa årskurser de undervisar i: Årskurs F-3, 4-6 eller 7-9. Fjärde               
alternativet var “other” d.v.s. “övrigt” som gjorde det möjligt för deltagarna att skriva ett              
annat svar. Alternativet togs bort så fort det upptäcktes, men de tre deltagare som hann               
svara med detta alternativ finns kvar i diagrammet. 

 
Majoriteten av deltagarna som svarade på enkäten undervisar i årskurs 7-9. Det är 42 av               
86 lärare samt två stycken som svarade 6-9 vilket jag räknar med i denna grupp - totalt 44                  
stycken lärare. Sedan är det 31 av 86 lärare som svarade att de undervisar i årskurs 4-6,                 
plus en till lärare som svarade “endast år 6”, vilket blir totalt 32 stycken. Till sist är det 10                   
av 86 lärare som svarade att de undervisar i årskurs F-3.  
 
Följdfrågan till detta var ett flervalsalternativ då deltagarna fick markera vilka NO-ämnen            
de undervisar i, samt möjlighet att markera matematik, teknik och övriga ämnen.            
Däremot var denna fråga till för att dubbelkolla om alla deltagare som svarade på enkäten               
undervisar i minst ett av de naturvetenskapliga ämnena - vilket de gjorde. Det var en liten                
del av deltagarna som även undervisade i andra ämnen; såsom samhällsvetenskap,           
matematik, engelska och svenska.  
 
Erfarenhet 
Mjölk och mjölkproduktion är ämnen som nyligen har börjat diskuterats mer i samhället.             
Frågan som ställs är: Har du undervisat om mjölk och mjölkproduktion i NO-undervisningen?,             

26 



Leonora Selin  

vilket ska undersöka hur det ser ut idag gällande lärarnas val av stoff och om området får                 
plats i deras undervisning.  

 
Alla 86 lärare svarade på denna fråga. Det är över hälften av dem som inte har undervisat                 
om mjölk och mjölkproduktion i NO-undervisningen, vilket är 50 stycken. De resterande            
36 av deltagarna svarade att de har undervisat om det. Det är oklart i vilken omfattning                
detta område har berörts hos respektive lärare och i vilka ämnen som området kopplades              
till.  
 
Objektivitet 
En fråga är formulerad på ett medvetet sätt för att deltagarna ska fundera kring              
innebörden av objektivitet. Frågan som ställs är: Är det möjligt att undervisa om mjölk och               
mjölkproduktion på ett objektivt sätt?. 

Nästan alla lärare svarade på denna fråga, 82 av 86 lärare. 71 stycken av 82 lärare svarade                 
att det är möjligt att behandla området på ett objektivt sätt, medan 10 stycken svarade nej.                
Även här skedde ett miss på formuläret och en lärare hann svara med ett eget alternativ                
som motiverades, men detta svar tolkas som ett “nej” och motivation flyttas till             
följdfrågan “varför/varför inte” för att analyseras. Det är då totalt 11 stycken deltagare             
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som inte tycker att det är möjligt att undervisa om mjölk och mjölkproduktion objektivt.              
Till följdfrågan var det endast 35 av 82 lärare som motiverade sina svar, då inkluderas               
även svaret från föregående fråga. Det blev blandade svar varav de kunde grupperas i två               
delar. Deltagare som tycker att det är möjligt och de som inte tycker det.  
 
Den första gruppen är de deltagare som menar på att det är möjligt att vara objektiv när                 
man undervisar om mjölk och mjölkproduktion i undervisningen. Deltagarna beskriver          
att ett objektivt och opartiskt förhållningssätt kan uppnås genom att belysa olika            
perspektiv samt fördelar och nackdelar kring mjölk och mjölkproduktion. De uttrycker att            
det är en möjlighet för både läraren och eleven att utveckla den källkritiska förmågan. En               
deltagare skriver: 
 

“Som lärare, i synnerhet inom NOn, måste du som lärare kunna sålla källor och              
väga dem mot varandra. Just mjölk och mjölkproduktion är också ett ämne som är              
en bra källkritikövning eftersom varken producenterna eller deras motståndare är          
korrekta i sin information.” 
 

Deltagaren påstår att “producenter” vilket i detta fall innebär de som producerar mjölk             
och “motståndare” vilka är de som konkurrerar eller sätter sig emot industrin - är parter               
som delger partisk information. Objektivitet handlar om att belysa var informationen           
kommer ifrån och att väga dem mot varandra. Vidare beskriver deltagarna att objektivitet             
uppnås när ett område i undervisningen sätts i kontextuella situationer. Deltagarna           
använder begrepp såsom “samhällsperspektiv”, “fördelar och nackdelar”, “flera vinklar”,         
“orsaker och konsekvenser” och “hållbar utveckling”. En deltagare skriver: “om man           
väger in för- och nackdelar [...] samhällsnyttan biologisk mångfald, kors påverkan på            
miljön både negativt och positivt.” och en annan beskriver även att “mjölkens egenskaper             
är vetenskapligt belagda. Om det finns någon kontrovers kan man använda detta för att              
lyfta fram källkritik i undervisningen.”. Mjölk och mjölkproduktion är möjligt att           
undervisa objektivt om man kan belysa olika perspektiv och undersöker t.ex.           
konsekvenserna för mjölkproduktion och hur det påverkar omgivande miljö såsom          
biologisk mångfald. Vidare beskriver en deltagare att “jag undervisar i hur det går till -               
inte etiskt rätt eller fel” och en annan deltagare skriver “som alltid kan jag hålla min egna                 
åsikt skild från undervisningen när det behövs.”. En objektiv undervisning innebär att ens             
åsikter och värderingar bör hållas isär från undervisningens innehåll.  
 
Den andra gruppen av deltagare menar att det inte går att undervisa om mjölk och               
mjölkproduktion objektivt. I denna grupp börjar deltagarna förhålla sig till hur lärare som             
individ framställer undervisningsområden och hur det påverkar undervisningens        
objektivitet. En deltagare förklarar att naturvetenskap går att undervisas objektivt, men           
att när etiska dilemman kopplas in blir det svårare att dra gränsen. Dessutom ifrågasätter              
en annan lärare om man egentligen är “[...] alltid 100% objektiv om man tycker att något                
är extra viktigt, engagerad?”. En ytterligare åsikt menar på att “[...] vi ofta tror vi är                
objektiva men inte alltid är det, genom vad vi tar upp har vi redan gjort ett subjektivt                 
val.”. De menar att lärare påverkas av sina egna värderingar och detta påverkar i sin tur                
vad som behandlas i undervisningen. Dessutom skriver ytterligare en deltagare: 
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“Det är en nischad produktion som bedrivs av väldigt få producenter och jag tror              
att de flesta lärare har svårt att vara objektiva pga. okunskap om hur näringen              
bedrivs och dess påverkan (positivt o negativt) på miljön.”  

 
Detta citat är ett exempel på de svar som dominerar denna grupp vilket är att objektivitet                
är svår att uppnå eftersom vi är påverkade av normerna kring mjölkindustrin. Dessutom             
förklarar en av deltagarna att det är svårt att vara objektiv när man har tagit ställning till                 
mjölkproduktionen - vilket hen i detta fall är emot. En annan deltagare beskriver även att               
många människor är “hjärntvättade” gällande mjölken och dess påstådda hälsofrämjande          
egenskaper. Vidare beskrivs mjölkindustrin som “lobbyfierad” eftersom industrin får ha          
reklam i skolan vars mjölkens hälsofördelar sätts i fokus. Ett antal deltagare använder             
begreppet “djurplågeri” i samband med mjölkindustrin och beskriver att djuren          
behandlas fel. Denna grupp skiljer sig åt då ena sidan säger att det inte går att vara                 
objektiv i undervisningen, men antyder att det är möjligt om det inte vore för normen               
kring mjölkindustrin samt kunskapsbristen kring produktionsprocessen. Å andra sidan         
menar andra deltagare att det är svårt, om ens möjligt, att driva en objektiv undervisning               
när man kopplar in etiska dilemman. Den etiken som lärare isåfall reflekterar över är ens               
ställning kring miljö och hälsa kopplat till människan – mindre på hur samhällets             
strukturer påverkar individuella djuret i industrin.  
 
Läromedel 
Mjölk och mjölkproduktion är inte ett vanligt område som berörs i NO-undervisningen.            
Frågan som lyder: Använder du läromedel/material som behandlar mjölk och mjölkproduktion           
(t.ex. från livsmedelsverket, mejeriföretag)? ska undersöka om lärare använder material som           
släpps av verksamheter som på något vis är färgade av samhällets syn på mjölk. 
 

 
 

Endast en deltagare svarade inte på denna fråga. De 85 deltagare som svarade var det 64                
stycken lärare som inte använder läromedel som behandlar mjölk och mjölkproduktion,           
medan en mindre del - 21 stycken svarade att de har använder sådant läromedel. I               
relation till en tidigare fråga så är det värt att tänka på att majoriteten har inte undervisat                 
om mjölk och mjölkproduktion överhuvudtaget, vilket innebär att de som svarade “ja” är             
lärare som har berört området i undervisningen.  
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Intresse  
I förhållande till min uppfattning före undersökningen av att lärare förmodligen inte            
behandlar området i undervisningen för de naturvetenskapliga ämnen så ställdes denna           
fråga för att undersöka intresset hos lärarna: Vill du behandla området “mjölk och             
mjölkproduktion” i NO-undervisningen?. 
 
 

 
 
 
Alla lärare svarade på frågan om de skulle tänka sig att behandla området “mjölk och               
mjölkproduktion” i undervisningen. Majoriteten svarade “ja”, d.v.s. 37 av 86 lärare, 33 av             
68 svarade “kanske” och 16 av 86 svarade “nej”. Det är en stor del som visar osäkerhet                 
kring att ta upp ämnet i undervisningen.  
 
Djuretik i undervisningen 
När man tänker sig undervisning i de naturvetenskapliga ämnen, samt teknikämnet -            
förväntas ett slags objektivitet och positivistisk syn på fakta och information. Frågan som             
lyder: Är det relevant att diskutera djuretik i undervisningen? undersöker om lärare tycker att              
det är ett område som bör diskuteras i undervisningen. Dessutom ska följdfrågan            
varför/varför inte? belysa varför lärarna tycker djuretik är en relevant del i undervisningen             
eller inte, samt granska lärarnas förhållningssätt till vad djuretik innebär och vilken roll             
den har i undervisningen.  
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Nästan alla deltagare svarade på denna frågeställning. Det är en stor del av dem som               
anser att det är relevant att koppla djuretik i undervisningen, vilket är 70 av 85 lärare. En                 
mindre del av deltagarna, 10 av 85 lärare, visar osäkerhet och valde vet ej. Till sist är det 5                   
lärare som inte tycker att det är relevant att prata om djuretik i undervisningen. 
 
Till följdfrågan är det endast 22 deltagare som motiverar sina svar. Majoriteten av dem              
som svarade motiverar endast varför de tycker det är relevant att behandla djuretik i              
undervisningen och en mindre del av gruppen motiverade varför det inte är relevant. De              
svar som samlades in belyser även olika uppfattningar om vad lärare tror djuretik innebär,              
samt vilka argument som finns att lyfta djuretik i undervisningen. Djuretik är som             
tidigare beskrivits teoretiska utgångspunkter inom moralfilosofi som berör hur människor          
behandlar djur. Utifrån de svar som har kommit in kan man dela upp dem i två grupper.                 
Den ena gruppen är de deltagare som har svarat och visat att deras uppfattning gällande               
djuretik är nära dess betydelse och den andra gruppen är de deltagare som har tolkat               
djuretik på ett annat sätt.  
 
Den första gruppen innefattar deltagare som förstår att djuretik handlar om människans            
behandling gentemot djuren. Majoriteten av de som svarade menar att det är viktigt att              
koppla djuretik i undervisningen, men det är också en del som inte tycker att det är                
relevant då det inte står explicit i styrdokumentet. En deltagare beskriver att “djuretik är              
en del av vår etik och dessutom något som har att göra med både naturvetenskaplig               
forskning, dagens samhällsdebatt och hur tekniska system utvecklas och förändras.”. Ett           
par andra deltagare menar att djuretik blir aktuellt när man behandlar genetik och             
bioteknik i undervisningen. En av dem menar också att djuretik är ett område som              
engagerar många elever. Dessutom är det en möjlighet att få ta del av elevernas egna               
tankar och de får träna på att argumentera för sina personliga ställningstaganden, vilket             
är viktigt för eleverna som blivande konsumenter. I en av deltagarnas skola visar det sig               
att det blir vanligare med vegetarianer i klasserna vilket innebär att djuretik blir mer              
relevant att diskutera i klassrummet och att de besöker en bondgård i årskurs 1 för att                
lyfta detta. Vidare beskriver ett par deltagare att det är viktigt att barn får en insyn i                 
djurhantering, vilka rättigheter djuren har och vilka regler som gäller i djurhantering. En             
annan deltagare beskriver att man ska prata om djuretik för att det “påverkar samhället”              
samt påstår att det sker “djurplågeri” i mjölkindustrin. Vidare förklarar en deltagare att             
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“hur vi behandlar andra levande varelser är viktigt”. Det är inte tydligt om deltagaren              
menar att det är viktigt att vi känner till hur vi behandlar andra icke-mänskliga djur eller                
varför djuren blir behandlade på det viset det ser ut i samhället idag. Till sist påstår en                 
deltagare att det inte står något i styrdokumentet om att djuretik är ett område man bör ta                 
upp, utan det är istället ett förhållningssätt hen tycker man ska ta upp i undervisningen.               
Däremot menar hen man bör vara försiktig när sådant tas upp i klassrummet, annars kan               
det bli “för mycket tyckande”.  
 
Den andra gruppen av deltagare kopplar djuretik till de konsekvenser som påverkar            
miljön, samhället och hälsa i samband med djurhållning. Deltagarna i denna grupp            
beskriver inte djuretik som ett ställningstagande för vad som anses vara rätt eller             
handling gentemot djuren. Många deltagare menar att det är viktigt att beröra djuretik             
p.g.a. det ingår i skolans uppdrag som berör hållbar utveckling. En deltagare skriver även              
att “[...] Djurhållning och jordbruk har stora konsekvenser för miljö och samhälle. Det är              
viktigt att ge eleverna stöd att göra egna ställningstaganden.” och en annan deltagare             
utvecklar med att det är möjligt att använda detta område för att diskutera             
konsekvenserna av matproduktion som blivande konsumenter och samhällsmedborgare.        
Däremot uttrycks en tvivel till att försöka få med mjölkproduktionen i planeringen när             
man ändå tycker att man pratar om köttets påverkan på klimatet, vilket en deltagare anser               
vara tillräckligt i undervisningen.  
 
Mjölk och mjölkproduktion i undervisningen 
Det är totalt 53 av 86 lärare som valde att svara på sista frågan vilket var: Vad är största                   
hindret att behandla “mjölk och mjölkproduktion” i undervisningen, anser du?. Det gav            
blandade svar då lärare motiverade hinder och även möjligheter för att använda “mjölk             
och mjölkproduktion” som ett område i undervisningen.  
 
Jag har grupperat svaren i fyra grupper som beskriver att de hinder som finns att               
behandla området är: 

● Tidsbrist 
● Styrdokument 
● Kunskap och material 
● Inget hinder 

 
Dessa är de fyra dominerande svarsalternativ. De två första grupperna är starkt kopplade             
till varandra. En av grupperna svarade att de inte ser något hinder med att behandla               
området i undervisningen, däremot utvecklades inte svaren mer än detta. De tre            
resterande grupperna är mer omfattande i svar och motivation. 
 
Den första gruppen deltagare svarar att det hinder som man kan stöta på är tidsbristen. De                
menar på att det inte finns tid att få området att passa in i undervisningen. En deltagare                 
svarar t.ex. att det är så pass mycket som ska hinnas med från det centrala innehållet i                 
ämnenas kursplaner vilket gör att man måste prioritera andra saker. De flesta drar samma              
resonemang och en annan deltagare utvecklar vidare att området är “[...] en ganska smal              
linje och vi har oftast inte tid att grotta ner och i så specifika områden.”. Dessutom menar                 
en annan deltagare att prioriteringar är nödvändiga i den knappa tiden som man har för               
NO-ämnen och teknikämnet, men att “mjölk och mjölkproduktion” kan vara en av många             
möjliga perspektiv då man ska argumentera, diskutera och ta ställning när man behandlar             
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t.ex. hållbar utveckling inom miljö och matproduktion i undervisningen. Samma          
deltagare menar på att de gånger man behandlar animaliska livsmedel är det mer inriktad              
på matens innehåll i kemiämnet. Ett annat förslag är att integrera området med både              
SO-ämnen och svenskämnet för att det ska få plats inom tidsramen. 
 
Den andra gruppen deltagare hade styrdokumentet som en gemensam faktor vilket kan            
hindra lärare från att behandla mjölk och mjölkproduktion. I läroplanen har lärare            
kursplanerna för kemi, fysik, biologi och eventuell teknik att förhålla sig till. Deltagarna             
beskriver att området är för litet och man inte finner området relevant, samt att det inte                
finns tydliga kopplingar till kursplanernas centrala innehåll. I samband med tidsbristen så            
ska kopplingen och relevans till ämnet konkurrera ut alternativen. En del beskriver att             
området “[...] ingår inte i vår kursplan.” och att det “[...] är mer lämpligt på lågstadiet.”.                
Dessutom menar en deltagare att hen inte ser området som “[...] relevant om ämnet inte               
kommer upp.” och att “etiska diskussioner är mer relevant att ta upp i samband med               
bioteknik och genetik när det gäller mjölkproduktion.”. Denna deltagare påstår att det            
måste finnas en tydlig koppling och relevans om det ska behandlas i undervisningen             
eftersom det finns knappt tid att hinna med allt annat innehåll i centrala innehållet. En               
annan deltagare har en liknande åsikt och menar att “mjölkproduktion i sig kan vara en               
vinkel i just bioteknik/genetik, däremot inte som eget område. Produktion av           
mejeriprodukter kan vara relevant i kemi. Däremot är produktionen av mjölk tämligen            
ointressant för mig.”. Det är även andra deltagare som menar att området passar bättre i               
biologiämnet eller teknikämnet, vilket man kan göra i årskurs 4-6. Däremot menar en             
annan att det är onödigt att behandla det i den åldersgruppen då “djuren på gården” ska                
behandlas redan i årskurs 3.  
 
Den tredje gruppen deltagare hade den gemensamma åsikten att kunskap och material            
kring området kan hindra läraren från att behandla mjölk och mjölkproduktion i            
undervisningen. För det första menar många av deltagarna att det är brist på kunskap hos               
lärare gällande mjölkens egenskaper, hur mjölkproduktionen bedrivs och mjölkens roll i           
samhället. Dessutom ifrågasätter en annan deltagare om “[...] varför just          
mjölkproduktionen skulle vara “på tapeten”. Det finns andra områden som är lika viktiga             
utifrån produktion, t.ex. köttproduktion som man väljer att gå in extra på.”. Denna             
deltagare värderar vikten av att arbeta med området och utifrån sina kunskaper är det              
köttproduktionen som är ett område man hellre bör lägga fokus på. En deltagare skriver              
även att ett hinder kan vara “lärares rädsla eller okunskap”. Det är oklart vad deltagaren               
menar med lärares rädsla. För det andra menar den resterande delen av lärarna att det är                
brist på material som hindrar lärare att arbeta med området, men att det även finns en                
skepsis över det tillgängliga materialet som oftast ges ut av grupper som gynnas av att               
framställa mjölkens fördelar, som t.ex. mjölkindustrin. En deltagare menar även att           
livsmedelsverket visar “okunnighet och ignorans” gällande området. Vidare skriver en          
annan deltagare att ett hinder är “mjölkindustrins lobbyism och servering i alla matsalar             
av spenmjölken när den är både onyttig och vidrig rent djuretisk.”. Det råder även en               
uppfattning att det inte finns tillförlitliga källor kring ämnet och att “nästan inga källor              
håller sig till fakta.”. Däremot utvecklar en deltagare att området ger möjlighet att             
strukturera en lektion som kan leda till diskussioner och lyfta skilda uppfattningar. Till             
sist beskrivs bristen på material som behandlar mjölk och mjölkproduktion är en            
anledning till att lärare inte kommer att tänka på att beröra detta i undervisningen.  
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Den fjärde och sista gruppen skriver att det inte finns något hinder, men utvecklar inte               
sina resonemang mer än så.  

8 Analys 
I detta avsnitt analyseras resultaten utifrån kritisk djurteori. De begrepp som kommer att             
användas för att analysera relationen mellan människan och djuret i mjölkindustrin är:            
kunskap och etik.  
 
Kunskap 
Det är totalt 86 grundskollärare som svarade på enkäten. En majoritet har inte undervisat              
om mjölk och mjölkproduktion i NO-ämnena. De lärare som svarade att de har             
undervisat kring detta är i minoritet och det framgår inte i undersökningen i vilka ämnen               
eller i vilken omfattning det behandlades. Det är en överväldigande majoritet lärare som             
menar på att de inte använder läromedel kopplat till mjölk och mjölkproduktion. Däremot             
så måste detta sättas i förhållande till hur många lärare som faktiskt berört området. En               
tolkning till resultatet är att den del som svarade att de använder material om              
mjölkproduktion - är de deltagare som har undervisat om det tidigare. Dessutom är de              
material som finns tillgängliga oftast utgivna av företag eller organisationer som endast            
representerar det positiva bakom mjölkens roll i samhället.  
 
Sedan är intresset för området splittrat mellan lärarna. En liten del vill inte ta upp det i                 
undervisningen, medan det är jämt fördelat mellan ett ja och kanske. Det är en större               
grupp lärare än förväntat som uttrycker intresse, medan den del som svarade kanske var              
mindre förvånande. Eftersom många av deltagarna inte har berört området i           
undervisningen är det troligt att dessa lärare inte är insatt i hur mjölk skulle kunna vara ett                 
intresseområde. En stor del av deltagarna anser att det är svårt om ens möjligt att hitta en                 
relevant koppling till mjölk och mjölkproduktion i NO-ämnenas kursplaner. Dessutom är           
tiden en bidragande faktor till att området inte tar mer plats i undervisningen. Lärarna              
anser att det är mycket som ska hinnas med från det centrala innehållet i respektive               
NO-ämnen och att det är ett område som inte prioriteras. Sedan är deltagarna oense om               
när mjölk och mjölkproduktion bör tas upp i undervisningen. En del tolkar att området              
ska beröras i de lägre årskurserna medan andra anser att det ska beröras i de högre                
årskurserna. Eftersom många beskriver att det är svårt att hitta en koppling att undervisa              
om mjölk och mjölkproduktion i förhållande till läroplanen bör det finnas ett samband till              
att lärarnas tankar på lämpliga målgrupper inte stämmer överens. 
 
Kunskap genom de fyra kunskapsuttrycken är avgörande faktorer till en objektiv           
undervisning enligt majoriteten av deltagarna. De beskriver flera exempel på hur man            
kan tillämpa området “mjölk och mjölkproduktion” i undervisningen genom att först och            
främst förhålla sig till fakta, men även att väga källorna mot varandra. En deltagare              
nämner att “producenten” och “motståndaren” oftast inte framgår med helt objektiv eller            
“korrekt” fakta. Producenten är i detta sammanhang mjölkindustrin och motståndaren är           
de som konkurrerar, vilket kan tänkas vara företag som konkurrerar med växtbaserade            
livsmedel, eller andra intressegrupper som förespråkar djurens frigörande. Det antyds att           
fakta som presenteras är till för att gynna någon grupp. Kunskap innebär att inhämta              
faktakunskaper, förstå vad de innebär och kunna beskriva hur faktakunskaper tillämpas           

34 



Leonora Selin  

genom att visa praktiskt eller beskriva muntligt. Den sista kunskapsformen att kunna            
redogöra varför man tar ställning till något och stödjer detta m.h.a. att använda sig av alla                
former av kunskapsuttryck. Många av lärarna menar på att man kan använda alla fyra              
kunskapsuttryck om man använder mjölkproduktion som ett område i undervisningen.          
Lärarna lyfter att det finns möjlighet till att diskutera fördelar och nackdelar i             
miljöperspektiv och hälsoperspektiv. Däremot “förtrogenhet” som ett kunskapsuttryck        
ska även innefatta ställningstaganden som baseras på inneboende värderingar, d.v.s.          
magkänsla eller utifrån moraliska principer. Ett djuretisk perspektiv vore ett tillfälle att            
lyfta ett förhållningssätt som börjar bli allt vanligare i samhället.  
 
I undersökningen framgår av en del deltagare att etik inte har någon plats i              
undervisningen. En deltagare förklarar t.ex. att hens roll är att undervisa fakta och inte              
blanda in etiska diskussioner - d.v.s. tala om vad som är rätt eller fel handling. Det liknar                 
en annans påståenden som menar på att man ska hålla sina egna åsikter skild från               
undervisningen. Några andra påståenden som är värda att titta mer på är deltagarna             
uttrycker att “[...] produktionen av mjölk [är] tämligen ointressant för mig” och “[...]             
varför just mjölkproduktionen skulle vara “på tapeten”’. Ena deltagare låter sitt intresse            
för fenomenet styra sitt val av stoff, medan den andra styrs av brist på kunskap kring                
ämnet. Det medför att inställningen och acceptansen kring mjölkens roll i sin vardag inte              
ifrågasätts.  
 
Etik 
Naturvetenskap är en disciplin som präglas av vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som          
positivism eller falsifikationism. Det är vetenskapsteorier som förutsätter att kunskap ska           
kunna mätas eller falsifieras (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det blir tydligare           
gränsdragning om vad som anses som objektiv vetenskaplig kunskap eller inte enligt            
dessa teorier. Däremot är verkligheten mer komplex än så då människan ofta tar             
personliga ställningstaganden utifrån fakta i förhållande till annat, t.ex. kulturella          
associationer eller etiska ställningar.  
 
Deltagarnas ställning kring djuretik i undervisningen visar att många lärare inte har            
kunskap om vad djuretik innebär och vad det innefattar. Djuretik är i grund och botten en                
moralfilosofisk utgångspunkt som förespråkar djurens rätt till liv och frigörelse från           
människans exploatering - utifrån djurens perspektiv. Det etiska synsättet som präglar           
deltagarnas svar är kopplat till människans etik och hur orsaker och konsekvenser kring             
djurhållning påverkar människan direkt eller indirekt. De beskriver på vilket sätt man            
kan arbeta med mjölk och mjölkproduktion i undervisningen, vilket är att koppla            
området till hållbar utveckling i ett miljö- samt hälsoperspektiv. Djuret ses som en del av               
det mekaniska systemet i mjölkens produktionskedja utan att reflektera över dess           
individuella och subjektiva tillvaro. Den etiken som lärare reflekterar över lutar mer åt             
ens egna ställning kring miljö och hälsa och mindre åt hur samhällets strukturer påverkar              
individuella djuret i industrin.  
 
De gånger som lärare kopplar de naturvetenskapliga ämnena till det djuretiska           
perspektivet är när man behandlar bioteknik. Det innefattar bl.a. genetik och djurförsök            
och denna association tyder på viss kunskap om genetik. Det antyds att det förekommer              
djuretisk problematik som är tydligare i detta område jämfört med i mejeriindustrin. Det             
är några deltagare som visar på ett dilemma i industrin då de använder begrepp som               
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“djurplågeri”. Det innebär då att djuren i industrin utsätts för lidande enligt deltagarnas             
moraliska principer.  
 
En av deltagarna nämner att det blir vanligare att djuretik berörs i klassrummet då elever               
som är vegetarianer ökar i grundskolan. Vegetarianer är personer som väljer att avstå från              
kött i sin kost. Däremot är vegetarian ett flertydigt begrepp då man även kallar sig               
vegetarian när man äter andra animaliska produkter, d.v.s. mjölkprodukter och ofta           
accepteras även fisk som en del av denna kost. Det tolkas som att det är lättare att                 
diskutera djuretik när köttindustrin behandlas, d.v.s. om det är rätt eller fel att döda ett               
djur för oss att konsumera.  
 
Djuretik är inte någonting som huvudsakligen berörs i undervisningen. En orsak kan            
innebära att djuretik undviks för att det är ett hot mot objektivitet som strävas i               
naturvetenskaplig undervisning. En annan orsak kan även vara rädslan att bryta mot            
underliggande värderingar som präglas i det svenska samhället.  

9 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras analysen och utvärderas ifall forskningsfrågorna har blivit           
besvarade. För att strukturera på ett lättare sätt har jag valt att använda             
forskningsfrågorna som underrubriker till diskussionen.  

9.1 Forskningsfråga 1 
Problematiseras “mjölk och mjölkproduktion” i grundskolan? 
Utifrån vad analysen har kommit fram till gällande lärarnas syn på djuretik – så är det                
inte någonting som problematiseras i större omfattning. Dessutom är det inte ett område             
som prioriteras i undervisningen. Lärarna föreslår att ett sätt att problematisera mjölk i             
undervisningen är att behandla hur produktionsprocessen påverkar miljön, samt tala om           
mjölkens påverkan på vår hälsa. Däremot så pekar mycket på att de som undervisar om               
mjölk och mjölkproduktion i skolan använder material som släpps av t.ex. mjölkindustrin            
och livsmedelsverket. Det är några av de få institutioner i Sverige som har släppt sådana               
material för pedagogisk syfte, vilket innebär att det finns mindre möjlighet för lärarna att              
få tag på annat material än det som finns tillgängligt. När läromaterial är från institutioner               
som gynnas av att framställa ett fenomen på ett visst sätt är det material som bidrar till att                  
upprätthålla en osynlig maktstruktur som förtrycker andra grupper eftersom man          
medvetet undanhåller eller förskönar information till ens fördel (Strindlund & Wig, 2016).            
Det är då inte självklart att ens tanke med att framställa för- och nackdelar kring området                
blir påverkad av den information som finns tillgänglig. Lärare och elever i skolan är              
dessutom i ständig kontakt med reklam som formar våra föreställningar om mjölken och             
mjölkproduktion (Fitzgerald & Taylor, 2014). Lärare är lika mycket, om inte mer            
påverkade av matkulturen i Sverige då problematisering av mjölk och mjölkproduktion är            
ett fenomen som är relativt nytt och den kunskapen man tillägnat under uppväxten såsom              
“mjölk är nödvändig!” är något som accepteras utan större eftertanke. En stor skillnad för              
de yngre generationerna idag är att det blir alltmer vanligt att se växtbaserade alternativ i               
matbutiker. Det är även större chans idag att träffa på någon i sitt sociala umgänge som                
väljer växtbaserat framför animaliska produkter då det är fler generellt som väljer att äta              
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vegetarisk eller vegansk (Nilsson, 2017a). Skolan som å ena sidan ska föra vidare ett              
kulturarv och gemensamma värderingar, ska å andra sidan även reflektera samhällets           
förändringar (Skolverket, 2017). I skolan kan eleverna därmed få möjlighet att utforska            
anledningar till de kostval människor gör idag och sedan ta ställning till detta, vilket kan               
vara utifrån: hälso-, miljö- eller etiska skäl.  
 
Lärare upplever idag att det finns brist på tid för att kunna hinna med              
undervisningsinnehållet i läroplanen. Det är samtidigt svårt att hitta relevanta kopplingar           
till kursplanerna när det bl.a. finns lite intresse och brist på kunskap inom området för att                
kunna lyfta det i undervisningen. Majoriteten av lärarna som svarade på enkäten är             
dessutom lärare med inriktning mot årskurs 7-9 vilket också skapar en skev bild över              
lärarnas förhållning till mjölkens relevans i kursplanerna. I läroplanen står det i            
syftesbeskrivningen att eleverna ska kritiskt granska information och ta personliga          
ställningstaganden (Skolverket, 2017). Däremot så står ingenting konkret i det centrala           
innehållet att man ska behandla mjölkens egenskaper, mjölkproduktionen och mjölkens          
kulturella roll som en del av undervisningsinnehållet. Dessutom uttrycker lärarna tvivel           
på vilka årskurser som området bör tas upp i. Det råder en gemensam uppfattning att               
mjölk och mjölkproduktion är möjlig att beröra i undervisningen som ett exempel på en              
aktuell samhällsfråga och inför argumentations- och källkritiska övningar. Allt ansvar          
läggs på läraren att hitta kopplingar i läroplanen i förhållande till ens egen kunskap om               
området – vilket upplevs som något de inte hinner med. Det kan även råda en konflikt om                 
mjölk och mjölkproduktion verkligen bör beröras i de naturvetenskapliga ämnena och           
inte exempelvis inom: idrott och hälsa eller hem- och konsumentkunskap.  
 
Ett annat tillfälle att problematisera och synliggöra mjölkproduktionen i skolan är att            
besöka en bondgård. Undersökningen visar att det är ett moment som lägre årskurser har              
möjlighet till att göra för att lära sig om hur mjölkproduktionen fungerar. Däremot är              
sådana arrangemang strukturerade på ett sätt för att marknadsföra ett livsmedel - d.v.s.             
mjölkprodukten (Linné & Pedersen, 2017). Sveriges handel är till större del beroende av             
inrikes- och utrikeshandel av mjölkprodukter, vilket innebär att ifrågasättandet av          
livsmedlet inte är någonting som förväntas lyftas till ytan. Vidare påverkas skolans            
förhållningssätt till mjölkproduktionen genom det ekonomiska stödet som bidrar till att           
skolan väljer att servera mjölk i skolmatsalen och samtidigt göra reklam för produkten.             
Reklam som förskönar bilden av produktionen och representerar djuret under ideala           
förhållanden vilket får konsumenter att känna empati, men samtidigt vägleds till att lägga             
mindre tanke på djuret under produktionsprocessen vars värde blir mer som ett objekt             
(Fitzgerald & Taylor, 2014). Detta är olika former av förtryckande strukturer mot de djur              
inblandade i produktionen och bidrar till fördomar som finns bakom djurens roll (Svärd,             
2017b). Sådana etiska problematiseringar kan tänkas vara tunga ämnen att beröra i de             
lägre årskurserna. Däremot är det inget hinder att tidigt ifrågasätta och skapa en             
diskussion med eleverna om mjölkens historiska och kulturella betydelse i samband med            
dessa besök. Läraren med kunskap om mjölkindustrin kan även anpassa informationen           
om produktionskedjan utan att dölja något. När det handlar om – mjölk som vi dricker,               
eller äter i form av ost, glass eller smör – så blir det mindre självklart om det ens är                   
någonting som är problematiskt ur djuretiskt synpunkt. De skolor som har möjlighet att             
besöka närliggande bondgårdar använder detta som ett tillfälle att lära sig om            
produktionsprocessen av mjölk. Lärarna bör då ha en viss kunskap om processen då de              
genomgår dessa besök, men det framgår inte i studien om lärarna accepterar allt som              
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visas och berättas under dessa besök eller om de använder detta som ett exempel och               
problematiserar detta i klassrummet.  

9.2 Forskningsfråga 2  
Hur förhåller sig lärare i de naturvetenskapliga ämnen till djur i relation till mejeriindustrin? Vad               
är deras tankar kring djuretik i undervisningen?  
Lärare i grundskolan har enligt Skolverkets läroplan ett fostrandeuppdrag och ett           
kunskapsuppdrag. Det innebär att skolan har ett ansvar att överföra grundläggande           
värden, samt skapa förutsättningar för lärande och inhämta kunskaper (Skolverket, 2017).           
Enligt det som framkommer från studiens resultat präglas de naturvetenskapliga ämnena           
av kunskapsuppdraget i det mån att mycket fokus sätts på att inhämta faktakunskaper             
och att objektivt lära sig hur mjölkproduktionen går till utan att problematisera djurens             
ställning. Skolverket (2017) beskriver att fostrandet av individerna handlar om att           
överföra bl.a. värden och traditioner. I ett samhälle med rådande maktförhållande mellan            
människan och djuret, därav djuret är i underläge, upprätthålls och legitimeras           
användningen av djur i produktionssammanhang när det inte problematiseras eller          
ifrågasätts. De påståenden som ifrågasätter mjölkproduktionens relevans och koppling         
visar på att det råder brist på kunskap kring ämnet. Beskrivningar tyder även på att               
lärarnas uppfattning om djuretik inte stämmer med dess innebörd samt hur den tillämpas             
i praktiken. Däremot finns påståenden som visar att vissa lärare inser att djuretik handlar              
om djurhållning och hur det påverkar djuret, men även där skiljer sig åsikter åt gällande               
relevans. En del menar att det inte är relevant i undervisningen p.g.a. det inte står i                
kursplanen och att det riskerar bli för mycket tyckande. Däremot belyser denna            
uppfattning en konflikt då personliga ställningstaganden är en del av lärandemålen i            
samtliga kursplaner och ett djuretisk förhållningssätt bidrar ett annat perspektiv i t.ex.:            
val av undervisningsinnehåll och källkritisk förhållningssätt. Samtidigt kan det bidra med           
diskussioner på moraliska överväganden och förmågan att se konsekvenserna ur djurets           
perspektiv.  
 
Vidare har lärare olika uppfattningar om när djuretik kan tänkas behandlas i            
undervisningen. Det är något som kan tänkas lyftas när köttindustrin behandlas, eller            
bioteknik. Det blir relevant att tala om det är rätt eller fel – att äta djur, eller inom                  
bioteknik att använda djur för genetiska försök eller att testa kosmetika på djur för att se                
om det är säkert för människan att användas. Det råder en inställning som menar på att                
det inte finns möjliga etiska dilemman inom mjölkindustrin. Detta tyder på att det råder              
brist på kunskap om vad som pågår i hela produktionsleden. Peter Singer (2011) menar              
att människan saknar all kunskap som behövs för att kunna resonera ifall det är moraliskt               
rätt eller fel att använda djuret för ens egen vinning. Medan det läggs tid på att undervisa                 
utifrån ett miljöperspektiv så fungerar den osynliga normen som ett hinder för att kritiskt              
granska den miljöpåverkan som mejeriindustrin är en del av. Ett exempel är att             
djurhållning står för en stor del av människans växthusgasutsläpp i världen och            
mejeriproduktionen utgör en del av det (FAO, 2006). Det kan lätt hända att fokus istället               
läggs på köttindustrin vars klimatpåverkan har synliggjorts mer i skolor och medier.            
Däremot är mejeriindustrin starkt kopplat till köttindustrin i Sverige (Livsmedelsverket,          
u.å.). Det är en detalj som många troligen inte känner till – att mejeriindustrin står för en                 
stor del av köttet som säljs i butiker. Vidare är mejeriindustrin inte någonting som direkt               
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kopplas till lidande eller död eftersom den informationen som synliggörs är det som ger              
konsumenten en generell bild av att djuren trivs. Då är frågan istället om en lärare som är                 
medveten om ens etiska ställning kring djurens roll i samhället – vare sig man är för eller                 
emot djurhållning – har möjlighet att bedriva en mer objektiv undervisning så länge dessa              
frågor lyfts i klassrummet. Lärarna är enligt Niberts förtrycksteori en produkt av            
samhällets förtryckande strukturer (Svärd, 2017b). Strukturerna i samhället såsom brist på           
information och marknadsföring som gynnar mjölkindustrin ger ingen möjlighet för          
varken lärare eller elever att ifrågasätta rådande maktförhållanden.  

9.3 Forskningsfråga 3 
Hur kan djuretik kopplas till styrdokumentet med “mjölk och mjölkproduktion” som ett exempel?  
Naturvetenskap och alla områden som faller under denna kategori associeras vanligtvis           
inte med etik framför faktakunskaper. Eftersom djuretik inte är något som tar mycket             
plats i lärarnas undervisning är det få exempel som framhävs i enkätundersökningen.            
Först och främst kan djuretik användas som ett förhållningssätt i de samlade            
kunskapsuttrycken då elever ska ha möjlighet att ta ett personligt ställningstagande och            
argumentera med stöd i fakta. Sedan kan besök på bondgård användas som ett tillfälle att               
problematisera och ifrågasätta produktionskedjan i klassrummet genom att använda         
utflykten som ett exempel och väga det mot fakta från andra källor.  
 
Grundskollärare i NO-ämnena förhåller sig generellt till djuret i mejeriindustrin som en            
del av ett tekniskt system. Det är ett kulturellt arv som har förts vidare från den                
industrialiserade utvecklingen då djuret började användas mer i jordbruket (Sundin,          
2006). Människans relation till djuret blir avlägsen och påverkad av en samhällsstruktur            
som legitimerar förtrycket mot djur. Det är en struktur som präglas och upprätthålls av              
bl.a. externa medel såsom ekonomiskt stöd, men även internaliserade medel såsom en            
inre underbyggd värdering som leder till att man inte ser maktförhållandet. Det            
materialet som finns tillgängligt idag om mjölk och mjölkproduktion anses vara alltför            
ensidigt och bristen på information och/eller tydlig etiska förhållningssätt påverkar ens           
värderingar och för dessa vidare i handlingar och attityder som inte synliggörs. Barn som              
blir kulturellt påverkade av media har inte verktygen för att kunna ifrågasätta            
maktrelationer och accepterar det som representeras runt omkring dem (Cole & Stewart,            
2018). När skolan tydligt visar ett ställningstagande genom att skylta reklam för            
mjölkindustrin är avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt kring detta ett tecken på hur             
skolan som en institution upprätthåller och legitimerar maktrelationen mellan människan          
och djuret.  
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9.4 Felkällor 
Empirin som samlades in vid enkätundersökningen kunde inte bidra med mer än en             
generell uppfattning om hur det ser ut i svenska grundskolor idag. Undersökningen            
skulle gynnas mer av ingående frågor för att få tillräcklig med data för en grundligare               
kritisk analys. Nu är det många variabler som påverkar tolkningen av resultaten, bl.a. att              
enkätundersökningen inte ger möjlighet att följa upp och ställa ytterligare frågor. En            
annan sådan variabel är att frågorna som ställdes i enkäten kan upplevts som tvetydiga              
och tolkats på olika sätt av deltagarna. Frågan som handlar om lärares tankar kring              
“djuretik” är ett sådant exempel då det framgick i undersökningen att många inte har              
kunskap om vad det innebär. Det medför till att svaren inte ger en representativ bild på                
deras tankar om djuretikens roll i undervisningen, vilket var en av forskningsfrågorna.  
 
I studien har inte sambandet mellan svaren från en och samma deltagare undersökts             
vilket kunde ha belysts missuppfattningar kring frågorna eller andra relevanta          
kopplingar. Ett exempel är frågan som undersöker om lärare har intresse för att ta upp               
mjölk och mjölkproduktion i undervisningen. Det är många som svarade ja på denna             
fråga. Svaren är nödvändigtvis inte kopplade till varandra, men en faktor som möjligtvis             
spelat in är att lärare som har undervisat om det tidigare kan tänka sig att göra det igen.                  
Ett annat exempel är frågan som undersöker om lärarna har använt läromedel som getts              
ut av t.ex. mejeriföretag. Det är en överväldigande majoritet som svarade nej på den              
frågan. Det är logiskt då många lärare har tidigare svarat att de inte har undervisat om                
mjölk och mjölkproduktion förut. Däremot är det inte säkert att samma lärare som har              
svarat att de inte har undervisat om mjölk och mjölkproduktion tidigare har även svarat              
att de inte använt sådant material – eller tvärtom. Det är beroende på om deltagarna har                
tolkat frågorna på olika sätt eller inte.  
 
Urvalet av deltagare är inte fullt representativ då av de 1300 mejladresser som enkäten              
skickades till var det endast 86 lärare som valde att svara på enkäten. Det är därmed värt                 
att ha i åtanke att många av lärarna som valde att svara på enkätundersökningen är               
förmodligen personer som finner intresse för ämnet. Dessutom medför urvalet av mindre            
än 100 lärare i grundskolan spridd mellan olika årskurser och majoriteten som svarade             
undervisar i årskurs 7-9. Det representerar bara en liten del av lärarkåren i Sverige som               
undervisar i de naturvetenskapliga ämnena.  
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10 Avslutning 
Mjölken har en viktig roll i Sveriges kultur. Från filen till frukost, ostkaka till              
midsommarfesten och till mjölken i skolmatsalen. Denna uppsats har bidragit med att            
synliggöra en del av lärares förhållningssätt till djuret i mejeriindustrin och hur det             
påverkar undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Skolan är en         
samhällsinstitution som är kulturellt och historiskt påverkad och reflekterar de          
värderingar som präglar samtiden. Synen på djuret i mjölkproduktionen är djupt           
integrerad i ett strukturellt maktförhållande som upprätthåller och legitimerar         
människans handlingar mot djuren. Jag upplever att jag har fått svar på mina             
forskningsfrågor, om än på en ytlig nivå.  
 
Första forskningsfrågan handlar om “mjölk och mjölkproduktion” problematiseras i         
skolan. Skolan har i mindre grad börjat problematisera fenomenet, men mjölkens roll är så              
pass självklar i ens vardag i och utanför skolan så att det blir inte någonting som                
ifrågasätts. Dessutom påverkas skolan av politiska medel såsom skolmjölksstödet och          
reklam.  
 
Andra forskningsfrågan undersöker hur lärare i de naturvetenskapliga ämnena förhåller          
sig till djur i relation till mejeriindustrin, samt deras tankar kring djuretik i             
undervisningen. Det råder en stor gemensam uppfattning att naturvetenskapliga ämnen          
ska endast präglas med ren objektiv fakta och djuretik har inte något utrymme i              
undervisningen. Däremot har studien belyst en annan uppfattning som menar på att ett             
djuretisk förhållningssätt skapar möjlighet att problematisera rådande       
samhällsförhållanden.  
 
Tredje forskningsfrågan ska belysa hur djuretik kan kopplas till styrdokumentet med           
“mjölk och mjölkproduktion” som ett exempel. Ett djuretiskt förhållningssätt i          
undervisningen kan användas som ett exempel för att argumentera för eller emot ett             
personligt ställningstagande med stöd i fakta. Dessutom är det ett moralisk           
ställningstagande som fler människor finner sig i med tanke på veganismens och            
vegetarianismens utbredning i samhället. Till sist kan ett sådant etiskt förhållningssätt           
problematisera tillförlitligheten hos källor och synliggöra information som behandlar         
animaliska livsmedel. 
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10.1 Vidare forskning 
Detta arbete har belyst endast få faktorer på samhällsstrukturens upprätthållande av makt            
mellan djur och människa genom skolan. Det finns många fler möjligheter till vidare             
forskning som behandlar skolans relation till djuret. Ett förslag är att utföra fältstudier och              
undersöka hur lärare undervisar om mjölkproduktion i klassrummet. I denna uppsats har            
man sett en koppling mellan: kunskapsbrist, tid som krävs att behandla området, tillgång             
till objektivt material, samt hur man förhåller sig till djuretiska ställningstaganden. En            
framtida studie kan innebära en kvalitativ undersökning där forskaren observerar en           
lärare undervisa om mjölkproduktion m.h.a. material från ett mejeriföretag och en annan            
lärare som undervisar m.h.a. material från en utomstående källa kan bidra till djupare             
insikter. Dessutom kan en tredje lärare även använda ett djuretisk förhållningssätt som ett             
arbetsmoment i klassrummet för att träna på argumentera, beskriva och redogöra sina            
personliga ställningstaganden och se hur det bidrar till vilka källor man använder.            
Framtida studier bör även fokusera på enstaka årskurser och jämförelser bör ske inom             
dessa för att få en klarare bild. Det är för att kursplanerna skiljer sig mellan förskoleklass                
upp till årskurs tre, från årskurs 4 till 6 och från årskurs 7 till 9:an (Skolverket, 2017). Ett                  
annat alternativ är att följa flera klasser från tidigare årskurser upp till 9:an för att jämföra                
progressionen i t.ex. hur eleverna utvecklar förmågorna att argumentera, kritisk granska           
källor och resonera kring djuretiska perspektivet.  
 
Arbetets resultat gav mig insikter och information kring etikens roll i skolan, vilket är              
över förväntan. Det har varit en givande studie och jag ser fram emot att läsa framtida                
studier som behandlar problematisering av djurhållning i skolan. Dessutom är det en            
förhoppning att en studie som denna inspirerar och berör andra aktörer att lyfta             
diskussioner kring animalieindustrin till ytan – vare sig det handlar om kött-, fågel-, ägg-              
eller mjölkindustrin. Det ska framför allt reflekteras och diskuteras i skolans verksamhet.            
Vi lever inte i ett statiskt samhälle och alla våra val är på något vis påverkade av                 
historiska och kulturella sammanhang. Jag har som lärare ett ansvar att ständigt reflektera             
över mina värderingar och fundera om de på något vis påverkar mina val av stoff för att                 
på bästa möjliga vis föra en objektiv, inkluderande och samhällsaktuell undervisning i de             
naturvetenskapliga ämnena. Det är något som förhoppningsvis fler inom läraryrket          
kommer att ta till sig.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Mejl till enkätundersökningen 
Hejsan! 
Jag heter Leonora Selin och jag går sista året på lärarutbildningen med inriktning årskurs 4-6 på 
Mittuniversitetet i Sundsvall.  
 
Mitt examensarbete handlar om skolans förhållningssätt till "Mjölk och mjölkproduktion" och med denna 
enkätundersökning vill jag titta på om området behandlas i NO-undervisningen. Denna 
enkätundersökning är riktad till lärare i NO-ämnen (biologi, fysik, kemi) och som undervisar på 
grundskolenivå (årskurs F-9).  
 
Alla svar är anonyma och skulle man ändra sig under tiden man svarar på enkäten så är det möjligt att 
avbryta. Alla svar som samlas in ska endast användas i forskningssyfte.  
 
Sista möjliga datum för att besvara på enkäten är onsdag vecka 21 (23 Maj).  
 
Ni får gärna vidarebefordra detta mejl till skolor/lärare ni anser skulle passa mina kriterier och att de i 
sin tur kan sprida vidare enkätundersökningen på diverse plattformar (t.ex. facebook-grupper, bloggar).  
 
All hjälp mottages tacksamt!  
 
Skulle det vara några funderingar så kan ni kontakta mig via mejl: leo.selin@gmail.com  
 
Länk till enkäten:  
https://goo.gl/forms/7qEY66uYkFay4VGD2  
 
Med vänliga hälsningar, 
Leonora Selin 
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Bilaga 2: Jämförelse av näringsämnen 
 
Näringsvärde per 100 g 

 Mellanmjölk, berikad 
(Arla) 

Havremjölk, berikad 
(Oatly) 

Sojadryck, berikad 
(Alpro, osötad) 

Energi (kcal) 45 46 33 

Fett 1,5 1,5 1,8 

Kolhydrat 4,9 6,7 0 

Protein 3,5 1,0 3,3 

Vitamin D (µg) 1,0 1,5 0,75 

Riboflavin (mg) 0,15 0,21  0,21 

Vitamin B12 (µg) 0,6 0,38 0,38 

Kalcium (mg) 120 120 120 

 
Källor:  Arla, Oatly AB och Alpro (se litteraturlista) 
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Bilaga 3: Enkätfrågor 
"Mjölk och mjölkproduktion" i NO-undervisningen 
 

● Vilka årskurser undervisar du? 
● Vilka ämnen undervisar du?  
● Har du undervisat om mjölk och mjölkproduktion i NO-undervisningen? 
● Är det möjligt att undervisa om mjölk och mjölkproduktion på ett objektivt sätt? 
● Varför/varför inte? 
● Använder du läromedel/material som behandlar mjölk och mjölkproduktion (t.ex. 

från livsmedelsverket, mejeriföretag..)? 
● Vill du behandla området "mjölk och mjölkproduktion" i NO-undervisningen? 
● Är det relevant att diskutera djuretik i undervisningen? 
● Varför/Varför inte? 
● Vad är största hindret att kunna behandla mjölk och mjölkproduktion i 

NO-undervisningen, anser du? 
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