
Søknad forskningsstipend HIU 
2019 

Barn-dyr relasjoner: Pedagogiske muligheter og etiske dilemmaer i møter 

med dyr og representasjoner av dyr i barnehagen 

Søkere: Teresa K. Aslanian og Anna Moxnes, Institutt for pedagogikk.                                                                      

Vi søker med dette 3 måneders forskningsstipend per søker.                                                                               

Prosjektets innhold, teori og problemstilling: Antrozoologi (menneske-dyr studier) er et voksende 

forskningsfelt innen ulike fagdisipliner (Berget, Krøger, & Thorød, 2018). Studier om relasjoner 

mellom mennesker og dyr har oppstått i krysningspunktet mellom samfunnsfag, teknologi, zoologi og 

antropologi. I utdanningssektoren er det gryende interesse for forskning om barn-dyr-relasjoner (se: 

Ceder, 2017; Palmer & Pedersen, 2017; Tammi, Rautio, Leninonen & Hohti, 2018). I dette prosjektet 

vil vi ved å ta i bruk et posthumant perspektiv, undersøke pedagogiske muligheter og etiske dilemmaer 

rundt barn-dyr-relasjoner i barnehager. Vi vil studere barn-dyr-møter, både med representasjoner av 

dyr (bøker, leker, sanger) og i praksis der levende dyr er en del av hverdagen i barnehagen. Dyr i 

barnehagen er tradisjonelt blitt sett som kilde til læring rundt det å gi og få omsorg, livssykluser, 

fødsel, sykdom, død, å ta ansvar og gi kjærlighet. (Cole & Stewart, 2014). Samtidig må møter mellom 

barn og dyr også diskuteres som etiske dilemmaer, der blant annet menneskets makt over dyr blir 

belyst. Representasjoner av dyr i barnehagen, og hvordan dyr påvirker barns hverdag i barnehagen, 

inspirerer til ytterligere pedagogiske og etiske diskusjoner (Cole & Stewart, 2014). Prosjektet tar i 

bruk Karen Barad’s (2007) posthuman teoretiske rammeverk for å forstå hvilke pedagogiske prosesser 

og etiske dilemmaer representasjoner av dyr og møter med levende dyr setter i gang i pedagogiske 

miljøer. Etiske sider forstås ut fra posthuman relasjonsetikk, der ideer om at det som er riktig eller galt 

ses i relasjon til vår avhengighet og sammenvevde forhold til hverandre der og da, framfor som 

universelle prinsipper (Barad, 2007). Ut fra dette har vi følgende forskningsspørsmål:  

Hvordan blir dyr representert i et utvalgt antall barnehagers pedagogiske miljøer og hvilke 

pedagogiske muligheter og etiske dilemmaer blir produsert i barns møter med disse representasjoner 

av dyr og med levende dyr i barnehagen? 

 

Samarbeidspartnere: Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med vårt interne, nasjonale og 

internasjonale nettverk. Samarbeidsteamet inkluderer: Lars Frers, IKRS; Tone Druglitrø, Universitet i 

Oslo, Senter for teknologi, innovasjon og kultur; Jayne Osgood (UK), Middlesex University London, 

Center for Education Research and Scholarship; Riikka Hohti (FI, UK), Manchester Metropolitan 

University, Education & Social Research Institute. 

 

Metode og design. Den valgte metoden er deltagende observasjon i barnehagen. Her vil vi ta 

feltnotater og fotografere situasjoner som involverer barns møter med dyr og/eller ulike 

representasjoner av dyr. Vi planlegger å observere i to til fire barnehager over fire uker. Antallet 

avhenger av om vi finner barnehager med levende dyr hvor vi kan få innpass. Observasjonene vil 

omfatte to til tre timer per dag, to dager i uken, i hver barnehage. Som første ledd av prosjektet vil vi 

bruke tid på å høste kunnskap fra samarbeidsteamet ved å holde seminarer, samt å gjennomføre en 

reviewstudie av hva det finnes av kunnskap om tematikken fra barnehagefeltet/utdanningsfeltet. Dette 

arbeidet vil resultere i en publisert artikkel i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift. Neste ledd blir å 

etablere kontakt med praksisbarnehager og få nødvendige tillatelser for så å gjennomføre 

observasjonsstudiene. Tredje ledd blir å analysere data fra observasjonene. Denne delen av 

undersøkelsen er tenkt gjennomført sammen med vårt internasjonale nettverk. Analysene vil resultere i 

aktuelt materiale til utvikling av 1-2 artikler og vitenskapelige presentasjoner. De siste tre månedene er 

tiltenkt artikkelskriving,1-2 åpne fagseminarer ved USN med samarbeidspartnere og forberedelse av 

paperpresentasjoner. Å presentere og skrive artikler vil være en vesentlig del av denne studien, fordi 

her vektlegger vi samarbeid med etablerte forskere, noe som igjen vil utvikle oss som skribenter og 

bringe viktig skrivekompetanse tilbake til USN. Arbeid er planlagt fordelt over seks måneder, fordelt 

med tre månedsverk hver. 
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Forventede vitenskapelige produkter av arbeidet: Det planlegges minst 2 forskningsartikler på 

engelsk i internasjonale tidsskrifter med henholdsvis Aslanian og Moxnes som førsteforfatter. Mulige 

publiseringskanaler er European Early Childhood Research Journal, Studies in Philosophy and 

Education (Nivå 2), og/eller Contemporary Issues in Early Childhood (Nivå 2), hvor både Aslanian og 

Moxnes har publisert tidligere. Vi vil også presentere papers på ulike konferanser, eksempelvis NERA 

2020. I tillegg er vi invitert til å presentere papers ved SIGN seminar at Middlesex University London, 

den 04.04.2019. https://mdxcers.com/portfolio/cs-sign-seminar-series-anna-r-moxnes-teresa-k-aslanian/ 

 

Nytteverdi for USN: I tråd med USN sine strategier søker vi om midler for å bygge opp egen, 

institusjonell og fakultetsrettet kompetanse. Publiserte arbeider og samarbeidet med etablerte forskere 

fra UiO, Middlesex University London og Manchester University, vil utgjøre et steg mot 

kompetanseheving for Aslanian og Moxnes mot opprykk til toppkompetanse. På institusjonelt og 

fakultetsnivå bidrar prosjektet til instituttets internasjonaliseringsmål og genererer kunnskap om et nytt 

forskningsområde internasjonalt der USN har mulighet å være en ledende stemme. Siden 

prosjektlederne arbeider både med bachelorstudiene i barnehagepedagogikk og masterstudiet i 

barnehageledelse vil prosjektet bringe inn verdifull kunnskap som kan knyttes rett inn i undervisning i 

de nevnte studiene. Vårt samarbeidsnettverk vil kunne bringe inn internasjonale perspektiver på 

forskning og pedagogikk som igjen vil berike USN sine forsknings- og pedagogiske miljøer.  

 

Andre forhold av betydning: Aslanian har solid erfaring med å publisere i internasjonale 

vitenskapelige tidsskrifter. Hun har ledet eget Phd-prosjekt ved OsloMet, hvor hun leverer til normert 

tid etter plan i desember i år. Moxnes har flere nasjonale og internasjonale publiseringer og har ledet 

eget doktorgradsprosjekt som er levert inn for vurdering. Moxnes og Aslanian er medlemmer av FOU-

gruppen Kvalitative metoder og profesjonell praksis, ledet av Professor Lars Frers, IKRS. Sammen 

med våre samarbeidspartnere har vi bred publiseringserfaring innenfor posthumane teorier og etikk, 

barnehagepedagogikk og barn-dyr relasjoner. Prosjektet bidrar også til utvidet samarbeid med 

praksisfeltet og mellom ulike fagmiljøer innenfor USN. De åpnefagseminarene vil sørge for at 

kunnskapen høstet fra prosjektet blir formidlet ikke bare internasjonalt, men også internt på USN. 

https://mdxcers.com/portfolio/cs-sign-seminar-series-anna-r-moxnes-teresa-k-aslanian/

