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HUR SAMHÄLLET ANVÄNDER OCH MISSBRUKAR 
DJUR 

LÄRANDESCENARIO OM 3R 

Författare 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Sammanfattning 

I det här lärandescenariot kommer eleverna att bli medvetna om de olika sätt på vilka djur 

"används och missbrukas" i våra samhällen. Några exempel på detta är användningen av djur 

för att producera mat och kläder, för religiösa och kulturella traditioner, inom underhållning, 

husdjursterapi etc. Syftet med den här kursen är att eleverna ska berika sina kunskaper och 

öva på olika inlärningsfärdigheter. 

Huvudpunkter 

Huvudpunkter Förslag 

Undervisnings-
ämne 

Biologi, matematik, vetenskaplig kultur, etik, miljövetenskap  

Ämne Djurs välbefinnande – Djur i samhället  

Elevernas ålder 15–17 år 

Förberedelsetid Den beräknade tid som skaparna av detta lärandescenario tilldelat 
för lärarförberedelse är 2 veckor. 

Undervisningstid Den beräknade tiden för användningen av detta lärandescenario i 
klassrummet är fem perioder på 55 minuter vardera. Detta 
lärandescenario kan implementeras med hjälp av den 
projektbaserade inlärningsmetoden.  

Undervisnings-
material online 

• Google Documents (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtuella klassrum  

• Moodle-baserat (https://moodle.org/) 

• Virtuella moln (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Kalkylblad 

• Ordbehandlare 

• Författarverktyg (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Presentationsverktyg 

Undervisnings-
material offline  

Bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor, projektorer 

Resurser som 
används 

En väsentlig del av den här lektionen är att introducera 
undersökningsmetoder för eleverna. Av den anledningen 
tillhandahåller användningen av onlineverktyg och formulär de 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Huvudpunkter Förslag 

frågor som lärare kan använda för att utföra en undersökning om 
användningar av djur. Exempel på sådana verktyg inkluderar: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

För att utföra undersökningen kan lärare använda frågorna i bilaga 
1. 

Andra resurser: 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Konsumentvanor inom EU i fråga om fisk- och 
vattenbruksprodukter 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf online) 

Livsmedelssäkerhet inom EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(pdf online) 

Elevers inställning till djurs välfärd och rättigheter i Europa och 
Asien 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

EU-medborgares inställning till djurs välfärd 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Européers inställning till djurs välfärd 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Husdjursrapporten 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Hållbar jakt och Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Rubrik för kreativt värde (se länken till Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Licenser 

© Europeiska unionen, 2020 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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 Erkännande CC BY 4.0 

Kommissionens policy för återanvändning genomförs genom kommissionens beslut 

2011/833/EU av den 12 december 2011 om återanvändning av kommissionsdokument (OJ L 

330, 14.12.2011, s. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Om inget annat anges är återanvändning av detta dokument tillåten enligt licensen Creative 

Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Detta innebär att återanvändning är tillåten, 

förutsatt att korrekt erkännande ges och att eventuella bearbetningar anges. 

För all användning eller återgivning av element som inte ägs av EU, kan tillstånd behöva sökas 

direkt från respektive rättighetsinnehavare. 

Syfte med lektionen 

• Identifiera vanliga användningar av djur i vårt samhälle. 

• Samla in olika åsikter bland eleverna. 

• Utveckla kritiskt tänkande kring detta ämne. 

Trender 

• Projektbaserat lärande 

• Gemensamt lärande 

• Flippat klassrum 

• STEM-lärande 

• Utbildning utomhus 

• Mobilt lärande 

• Lärande med öppen källkod 

• BYOD (ta med din egen enhet) 

• Lärande via sociala medier 

• Undervisningsmaterial 

• Ömsesidigt lärande 

2000-talets färdigheter 

• Kreativitet och innovation 

• Kritiskt tänkande och problemlösning 

• Kommunikation 

• Samarbete 

• IKT-kompetens (informations- och kommunikationsteknik) 

• Sociala och tvärkulturella färdigheter 

Lektionsplan 

Namn på 
aktivitet 

Tillvägagångssätt Tid 

Undersök-
ning 

Lärarna presenterar och förklarar syftet med undersökningen. 55´ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 
 

4 
 

Namn på 
aktivitet 

Tillvägagångssätt Tid 

De kan välja att använda frågorna i bilaga 1 och antingen skapa en 
undersökning med hjälp av EU Survey, Google Forms eller något 
annat verktyg, eller skriva ut och dela ut undersökningen. 

Lärarna kan kopiera frågorna som finns i det här formuläret (finns 
även i bilaga 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Resultat 
och grupp-
indelning 

Efter genomförandet av undersökningarna presenterar lärarna 
resultaten och förklarar elevernas olika roller och gruppindelning 
inom de olika nyckelområdena i de aktiviteter som kommer att följa. 
De ämnen som kommer att diskuteras är användningen av djur som 
husdjur, i underhållning, till föda, användningen av djur i processen 
för att hitta miljölösningar och användningen av djur i religiösa och 
kulturella traditioner (15´). 

Eleverna kommer att delas in i grupper om fyra eller fem (beroende 
på det totala antalet elever) och var och en av dem kommer att ha 
olika roller. 

De olika rollerna är: 

• Att föra en lärodagbok: Den utsedda eleven är ansvarig för att 
ta anteckningar, bilder eller videor och för att spela in aktiviteten 
(i Google Docs, textredigerare eller bloggar). De kommer också 
att vara gruppens representant. Under de sista fem till tio 
minuterna av lektionen bör han/hon ställa dessa frågor till sina 
klasskamrater:  

o Vad gjorde du? 

o Vilka verktyg använde du? 

o Uppstod det några problem? 

o Hur mycket tid tog det dig? 

• Presentatör: Den utsedda eleven är ansvarig för gruppens 
slutliga presentation. Alla elever i gruppen måste bidra, och 
presentatören kommer att samla in allt material och göra 
gruppens slutliga presentation. 

• Utredare: Den utsedda eleven är ansvarig för informationskällor, 
licenser och upphovsrätt. 

• Kartsökare: Den utsedda eleven kommer att använda en karta 
(antingen en digital karta eller inte, så länge den har 
beteckningar eller möjlighet att markera en plats) och markera 
på den de platser där informationen hittades och länka kartan till 
de resurser som användes under lektionen. Eleverna 
bestämmer vilken roll var och en ska ha och sedan fördelar de 
utredningsarbetet (10´). 

När de är färdiga börjar eleverna med utredningen (85´). 

110´ 

Grupp-
uppgift 

 

När eleverna är färdiga med utredningen om det tilldelade ämnet, 
förberedelsen av lärodagboken (15´) och diskussionen om den (15´) 
kan de fokusera på förberedelserna av presentationen och kartan 
som kommer att delas med huvudgruppen (25´). 

55´ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Namn på 
aktivitet 

Tillvägagångssätt Tid 

Huvud-
grupp 

De olika grupperna presenterar sina presentationer och slutsatser 
för varandra (15´). 

Därefter följer en debatt om de olika ämnena i huvudgruppen och 
eleverna drar slutsatserna som ska publiceras (20´). 

De olika personerna som utsetts till olika uppgifter och 
ansvarsområden grupperas för att göra en gemensam lärodagbok, 
presentation och kartlokalisering och säkerställa att källor och 
upphovsrätter respekteras (10´). 

Eleverna kommer att göra undersökningen igen och jämföra 
resultaten med den första undersökningen (10´). 

55´ 

Utvärdering 

Här inkluderar vi som ett exempel bilden av en vägledning som lärare kan använda för att 

bedöma sina elever: 

Informationens 
kvalitet 

Inget svar 
(0 poäng) 

Informationen 
har lite eller 
ingenting att göra 
med de ställda 
frågorna 
(1 poäng) 

Informationen 
ger och besvarar 
huvudfrågorna, 
men ger inga 
detaljer och/eller 
exempel  
(2 poäng) 

Informationen 
besvarar 
huvudfrågorna 
och ger 1–2 
sekundära 
idéer och/eller 
exempel 
(4 poäng) 

Informationen 
är tydligt 
relaterad till 
huvudämnet 
och 
tillhandahåller 
flera 
sekundära 
idéer 
och/eller 
exempel  
(6 poäng) 

Informationens 
kvantitet 

Inget svar 
(0 poäng) 

Ett eller flera 
ämnen tas inte 
upp 
(1 poäng) 

Alla ämnen tas 
upp och de flesta 
frågorna 
besvarades i 1 
mening 
(2 poäng) 

Alla ämnen 
tas upp och 
de flesta 
frågorna 
besvarades i 
minst 2 
meningar 
(4 poäng) 

Alla ämnen 
behandlas 
och alla 
frågor 
besvarades i 
minst 2 
meningar 
(6 poäng) 

Skriftlig 
utformning 

Inget svar 
(0 poäng) 

Många fel 
gällande 
grammatik, 
stavning eller 
skiljetecken 
(1 poäng) 

Några fel 
gällande 
grammatik, 
stavning eller 
skiljetecken 
(2 poäng) 

Nästan inga 
fel gällande 
grammatik, 
stavning eller 
skiljetecken 
(3 poäng) 

Det finns inga 
fel gällande 
grammatik, 
stavning eller 
skiljetecken 
(4 poäng) 

Språk En blandning 
(0 poäng) 

Modersmål 
(2 poäng) 

Engelska 
(4 poäng) 

  
 

Elevernas och lärarnas feedback efter genomförandet av lärandescenariot under 
projektets pilotfas 

Elevernas feedback 

• Detta lärandescenario var mer utmanande för elever under 14 år och mindre svårt för 

högstadie- och gymnasieelever, men fortfarande en utmaning.  

• Det är att föredra att ge eleverna en introduktion till resonemanget som ligger bakom 

att ha en undersökning i klassen. Sedan gå vidare med att skapa en undersökning. 
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Lärarens kommentarer 

• Med tanke på mångfalden av diskussionsämnen och aktiviteter i lärandescenariot, 

men även möjligheten att genomföra scenariot med den projektbaserade 

inlärningsmetoden, kan lärarna välja mellan att spendera timmar under några dagar 

som följer på varandra under en vecka, eller att avsätta specifik tid för varje aktivitet 

under terminen. Den första sessionen kan till exempel ägnas åt undersökningen och 

dess användningsområden, och till att testa olika verktyg. Efter detta kan lärarna 

introducera de olika ämnena för sina elever (djur i samhället, kultur, underhållning) och 

improvisera genom att anpassa innehållet och aktiviteterna (till exempel fokusera på 

etik och sedan använda en aktivitet om jaktetiken och de senaste föreskrifterna). 

• Tänk på att materialet i lärandescenariot kan vara starkt. Lärarna rekommenderas att 

anpassa dem efter elevernas ålder och tidigare kunskaper. 

• Ha även i åtanke att ämnena i detta lärandescenario kan ge upphov till intressanta 

men intensiva debatter i klassen. Avsätt specifik tid till varje aktivitet, inklusive 

debatten, så att genomförandet blir komplett och meningsfullt. 

• Detta lärandescenario kan genomföras på ett ämnesövergripande sätt inom ramen för 

undervisningsämnen som biologi, anatomi, etik, filosofi och miljövetenskap. 

• Lärarna rekommenderas varmt att förbereda frågor för alla ämnen som diskuteras 

(material som finns i bilaga 2). 

• Lärarna kan vara proaktiva när det gäller att hitta och introducera fler resurser om 

ämnet (t.ex. UNESCO:s deklaration om djurens rättigheter: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html). 

Om 3R-projekt 

Detta lärandescenario har skapats inom ramen för 3R-projektet. 3R-projektet skapar 

lärandeaktiviteter för högstadie- och gymnasieskolor för att introducera 3R-principerna – 

Replacement (ersättning), Reduction (minskning) och Refinement (förfining) av 

djuranvändning inom vetenskap. Eleverna kommer att utveckla sitt kritiska tänkande och sina 

vetenskapliga kunskaper och färdigheter genom att utforska ämnen som etik inom 

vetenskapen, hur Europeiska unionen skyddar försöksdjurens välbefinnande och vilka 

högteknologiska verktyg utan användning av djur som finns tillgängliga som alternativ. 

Undervisningsaktiviteterna finns tillgängliga för lärare i en Massive Open Online Course 

(MOOC) (storskalig öppen nätkurs), organiserad av European Schoolnet Academy. 

3R-projektet har finansierats av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum 

genom ett pilotprojekt från Europaparlamentet. Detta dokument har utarbetats av European 

Schoolnet (ett nätverk av 34 europeiska utbildningsministerier som strävar efter att främja 

innovation inom undervisning och lärande), i samarbete med ECORYS (ett internationellt 

företag som tillhandahåller forsknings-, konsult- och ledningstjänster) och SYRCLE 

(Systematiskt granskningscentrum för experiment med försöksdjur).  

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Bilaga 1  

Undersökning om olika ämnen gällande användning och missbruk av djur i samhället. Du 
kan anpassa frågorna och svarsalternativen beroende på hur du organiserar 
undersökningen.  

 

Allmän information 

*Skriv ditt för- och efternamn här, tack 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Skriv din ålder här, tack 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Din skola (om det behövs) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Din skolnivå (om det behövs kan det ersättas av nivån i din klass) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Annat, ange 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om husdjur 

*Har du något husdjur? 

 Ja 

  Nej 

 

Vad har du för husdjur? 

  Hund 

  Katt 

  Fågel 

  Häst 

  Små djur 
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  Fiskar 

  Annat 

 

Skriv här eventuell annan typ av husdjur 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Förmänskligar vi husdjur enligt din åsikt? 

   Ja 

   Nej 

 

* Tror du att personer som har husdjur ökar risken att överföra infektionssjukdomar? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

* Hur kan husdjur förbättra ditt beteende? 

 Förbättra ditt ansvar  

 Förbättra dina betyg 

 Förbättra din känslomässiga intelligens  

 Förbättra din sociala kompetens 

 Förbättra dina idrottsfärdigheter  

 Förbättrar ingenting  

 Jag vet inte 

 

*Känner du till något projekt som använder djur för att hjälpa funktionshindrade? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

Om ditt tidigare svar är ja, beskriv det här 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Djur och underhållning 

*Håller du med om att djur används för underhållning? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

*Lider djur som används för underhållning enligt din åsikt? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

*Är den nuvarande användningen av djurparker ett bra sätt att skydda eller undersöka 

djur? 

 Ja 

 Nej 

 Övrigt 

 

Skriv eventuellt annat svar här 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Är jakt en sport? 

 Ja 

 Nej 

 

*Är jaktverksamhet nödvändig? 
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 Ja 

 Nej 

 

Om ditt svar är ja, förklara varför 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Tror du att djur på cirkusar lider? 

 Ja, alltid 

 Ja, men bara vilda djur, som lejon eller elefanter 

 Nej, men ibland lever de inte under goda förhållanden 

 Nej 

 

*Tror du att djurparker eller akvarier är nödvändiga eller kanske virtuella tekniker kan 

ersätta dem? 

 Ja, virtuella tekniker är inte samma sak 

 Ja, men bara för att skydda vilda arter som är utsatta för stor risk eller rädda djur från 

tjuvjakt 

 Nej, med nuvarande teknik är de inte nödvändiga 

 

*Känner du till någon tradition där djur används vid folkliga festligheter eller lokala 

högtider? 

 Ja 

 Nej 

 

Om ditt svar är ja, beskriv det här. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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*Tror du att vissa djurarter överlever för att de används i mänskliga aktiviteter? 

 Ja 

 Nej 

 

Djur och miljö 

*Kan djur förändra vår miljö? 

 Ja 

 Nej 

 

*Är det möjligt att överdriven användning av lantbruksdjur kan bidra till 

klimatförändringarna? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

*Skriv här varför 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Känner du till någon nuvarande energikälla av animaliskt ursprung? 

 Ja 

 Nej 

 

Djur och religion 

*Känner du till någon religiös tradition som inkluderar djur? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om ditt svar är ja, beskriv det här. 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Djur till föda 

*Är det nödvändigt att äta djur? 

 Ja 

 Nej 

 

*Överanvänder människor djur som föda? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

*Föder människor upp fler djur än vad vi behöver? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Översättningen utfördes av Scientix, som finansieras av Europeiska unionens program för 

forskning och innovation, H2020 – projekt Scientix 4 (bidragsavtal nr 101000063), samordnat 

av European Schoolnet (EUN). Innehållet i detta dokument är helt och hållet organisatörens 

ansvar och representerar inte Europeiska kommissionens åsikt, och kommissionen kan inte 

hållas ansvarig för någon form av användning av informationen i det. 

 


