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Overskrift her 
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oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
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og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
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Baggrunden 
Hvad og hvorfor? 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 2 

Landbrugs-
dyrenes velfærd 

Økonomi & marked 
Regulering & kontrol 

Viden & uddannelse 

Sociale forhold 

Landmandens forståelse af dyrevelfærd 

Teknologi 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
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teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 
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Baggrunden 
Hvad og hvorfor? 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 3 

Landmandens 
forståelse af 
dyrevelfærd 
• Smerte 
• Sygdom 
• Lidelse 

Det omgivende 
samfunds forståelse 
af dyrevelfærd 
• Smerte 
• Sygdom 
• Lidelse 
• Naturlighed 
• Autonomi 
• Integritet 

Landmands-
uddannelsens 

rolle? 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Formål og forskningsspørgsmål 

Formål 

At undersøge hvilken rolle skoler, der udbyder 
landmandsuddannelser spiller for formningen af 
fremtidige landmænds opfattelse af dyrevelfærd 

 

Forskningsspørgsmål 

1. Hvordan opfatter eleverne dyrevelfærd, og 
hvordan forandres deres opfattelse som 
konsekvens af uddannelsen? 

2. Hvilke forståelser af dyrevelfærd præsenterer 
skolerne eleverne for i undervisningen? 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 4 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Metoden 
Hvordan? 

Elever 

• Individuelle interviews på fire skoler 

• Fokusgruppeinterviews på tre skoler 

 

Lærere 

• Individuelle interviews på fire skoler 

 

Skoler 

• Deltagerobservation på tre skoler (aftenvagt; 
morgensamlinger; lærerværelset; undervisning; 
ekskursion…) 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 5 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Interviews med eleverne 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 6 

Individuelle 
interviews 

Fokusgruppe 
interviews 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
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forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
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brug formindsk 
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dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Interviews med elever 

• Rekruttering gennem lærer 

• Deltagelseskriterie: variation på 

• Køn 

• By/land baggrund 

• Husdyr/ikke husdyr 

• Interviewguide – f.eks. 

• Dyr i ‘deres liv’ 

• Rangordning af landbrugsdyr 

• Rangordning af ‘de fem friheder’ 

• Dyr/ velfærd i undervisningen 

• Erfaringer om dyrevelfærd fra praktikken 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 7 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
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dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Resultaterne 

 

Landbrugsskoleeleverne 
og dyrevelfærden 

Produktion & økonomi 

Dyret 

Eleven 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi kan jo ikke rende rundt og kæle me dem… 

Dias 8 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dyrevelfærd 

• En vigtig del af elevernes skoledag 

• Et ‘timeløst fag’ 

• Tages op i undervisning af lærere og elever 

 

Hvad er dyrevelfærd? 

• Dyrevelfærd som fravær af mishandling 

• Dyrevelfærd som ‘det hele’ 

• (godt) miljø, plads, pasning, … 

• Dyrevelfærd som noget ‘ekstra 

• Dyrene har nogle basale behov for foder og 
vand mv. 

• Når det er på plads, kan vi tale om velfærd 

 

 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 9 

…foder og vand. Og igen – foderkvaliteten 
er sindssyg vigtig for dyrets levevilkår. Og 
vandkvaliteten er lige så vigtig. Det er 
simpelthen det, der er det vigtigste. [og] 
godt management. Altså, ja igen, det er 
vigtigt, der er en mand, der simpelthen 
har styr på det […] Og så har jeg skrevet 
dyrevelfærd igen. Ja – altså, de skal også 
have den velfærd, de har brug for. Med 
kobørster og pladsen og tørt leje. 

 
Christian, 2. hovedforløb 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dyrevelfærd 
Produktionens perspektiv 

Her argumenteres for dyrevelfærd fordi 

• Fravær af velfærd  ringe ydelse 

• Høj/ passende velfærd  høj ydelse 

• Rette niveau af velfærd bestemmes af økonomien 

 

Handler om 

• Foder & vand 

• Hvile, stress & sundhed 

• Plads 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 10 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
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brug formindsk 
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Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
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dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
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Produktionens perspektiv I 
Foder og vand 

Korrekt og tilstrækkelig vanding og 
fodring er en forudsætning for en sund 
produktion og dermed en god økonomi. 

 

 

 

 

 

 

• Ofte taget for givet 

• Ingen forskel mellem ældre og yngre elever 

 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 11 

Jeg har skrevet … de skal have foder, nærende 
foder, så de ikke går og bliver magre, så man er 
nødt til at aflive dem … det er dyrt for 
landmanden, i hvert fald i sidste ende, godt 
foder og ingen mishandling. 

Poul, grundforløbet 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Produktionens perspektiv II 
Hvile, stress & sundhed 

Tilstrækkelig hvile, fravær af stress samt 
almen sundhed er en forudsætning for en sund 
produktion og dermed en god økonomi. 

 

 

 

 

 

 

      • Ældre og yngre elever enige i grundsynspunktet 

• Ældre tilbøjelige til at koble dette management og 
staldudstyr/ -indretning 

 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 12 

Det kan godt ske, at det er sværere at røre gyllen op 
[hvis du har sandbåse], men dyrene får det helt klart 
en tak bedre, og du sparer en masse penge på 
penicillin også. Man får noget mere mælkeydelse fra 
køerne (…) lidelse er meget vigtigt, for hvis de lider, så 
har de det ikke godt, og så producerer de ikke mælk. 

Rie, grundforløbet 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
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dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
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Produktionens perspektiv III 
Plads 

Passende plads (hverken for meget eller for 
lidt) er en forudsætning for en sund 
produktion og dermed en god økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kobling mellem plads og produktion/ økonomi er 
mest fremherskende blandt de ældre elever. 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 13 

(… plads) måske en kvadratmeter eller sådan noget 
mere per dyr, (…) det er dyr, der har brug for at 
bevæge sig, altså. Og man har også set (..,), at 
dem, der har sat køerne (…), der er deres køer 
faktisk steget i ydelse, fordi de har mere plads. Så 
man kan sige, man kan godt se, det virker (…). 

Carl, hovedforløbet 

ALFRED: Prøv at tænke på en produktion [hvor 
køerne går ude]. Når man ser dyrene, så falder de, 
når du lukker dem ud på græs. I ydelse. Og hvis det 
er sådan, det regner, så går de ind i stalden 
alligevel, hvis det er for varmt, så kan koen faktisk 
heller ikke lide at ligge ude på en åben mark.  
ANDY: Ja, der skal også være økonomi i det, jo.  

Hovedforløbet 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
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opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
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”Sidehoved / 
Sidefod”. 
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dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Produktionens perspektiv IV 
For meget af det gode 

Der er et (økonomisk) dilemma forbundet med 
overdrevet hensynet til produktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ofte forbundet med konkrete erfaringer fra praktikken 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 14 

ANTON: …dyr, som burde have været aflivet (…)  
ALFRED: Ja. Vi prøver lige at lade den gå og se, om 
den ikke kan (…) til i morgen. Så lige pludselig, så er 
der gået en måned, og så har hun gået der, en med 
dårligt ben... Og landmanden ved godt selv, at 
kommer der kontrol, jamen, så kan de give mig en 
kæmpe bøde, jeg næsten ikke kan betale, men … 
Det gør de alligevel.  

Hovedforløbet 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Produktionens perspektiv V 
Dyret 

Dyret er et produktionsdyr, der er i arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instrumentelt syn på dyr 

• Skarp skelnen mellem kæle-/hobby- og produktionsdyr 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 15 

(…) Jeg passer jo bare minkene. Jeg er ikke 
sådan en, der skal sige sød, sød, sød … det er jo 
produktionsdyr, der skal i arbejde. Det er et 
firma, ikke en hobby, vi skal ikke rende rundt og 
kæle med dem ...  

Mads, grundforløbet 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dyrevelfærd 
Dyrets perspektiv 

Dyret er ikke bare et produktionsdyr, der er i 
arbejde 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Dyr er ikke bare ting 

• Dyrevelfærd er (også) vigtig af hensyn til dyrene selv 

• Dyrets ret til/ behov for plads og fravær af lidelse 

• Dyrets ret til/ behov for at udfolde naturlig adfærd 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

Dias 16 

Jeg ved godt, det kan være svært, at det ikke 
bare skal være et produktionsdyr i den forstand, 
at nu behøver jeg ikke kigge til det, for det er 
bare en ting, der er derude, og den skal bare 
blive til penge snart...  

Marie, grundforløbet 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
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Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dyrets perspektiv I 
Plads og fravær af lidelse 

Dyrene har et (basalt) behov for/ ret til god 
plads og fravær af lidelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ofte anledning til uenighed 

• Mest fremherskende blandt ældre elever 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 17 

Jeg har skrevet plads [og] gode forhold i forhold 
til staldindretning. Altså, hvis ikke der er nogen 
gemmesteder, hvis der er (…) kampe, og de slås 
og …, så de får sår og bliver stressede. De skal 
have nogle steder at gemme sig. I stedet for 
bare at have en åben stald, hvor der er, hvor der 
ikke er nogen … steder at gemme sig....  

Anton, hovedforløbet 

[Jeg var et] sted med rigtig dårlig dyrevelfærd 
[hvor] aflivning, det var ikke sådan noget, man 
gjorde (…) Det var mere … vi lader den ligge (…) 
så kan vi tage to eller tre på en gang, og så kører 
vi dem ud, og så passer det ind i programmet 
(…)  

Bodil, hovedforløbet 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dyrets perspektiv II 
Naturlig adfærd 

Dyrene har ret til/ behov for at kunne udfolde 
sig naturligt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ikke et særlig fremtrædende perspektiv 

• Tendens til at være mest fremherskende blandt yngre 
elever 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 18 

Det vigtigste det er, at de har noget at give sig til (…) 
Man skal have noget at give sig til, ellers finder man 
på noget andet, som måske er dumt. Så de skal jo 
have noget legetøj og et eller andet, de kan nusse 
omkring eller ... Og så skal de have mulighed for eller 
frihed til at udtrykke normal adfærd, der skal også 
være plads til, at de kan være sig selv (…) så kan 
man se på dem, at de er glade og tilfredse. 

Lasse, grundforløbet 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dyrevelfærd 
Elevens perspektiv 

Dyrevelfærd er vigtig af hensyn til eleven 
selv 

 

• Pligt og god samvittighed 

• Relationen til dyret 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 19 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Elevens perspektiv I 
Pligt og god samvittighed 

Der er en sammenhæng mellem hvordan 
dyret har det og hvordan jeg, eleven, har det. 

 

 

 

 

 

• Dyrevelfærd er en pligt, og det giver glæde at kunne 
imødekomme denne pligt 

• Det er grundlæggende rart at kunne være god ved 
dyrene 

• Referer oftest til konkrete oplevelser 

• Både blandt ældre og yngre elever 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 20 

Jeg arbejdede et sted, hvor der var masser af 
sygestier. Mere end anbefalet. Det synes jeg var 
rart, der altid var plads. Og altid mere plads end 
der behøves.   

Anton, hovedforløbet 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Elevens perspektiv II 
Relationen til dyret 

Det er vigtigt/ rart at have en tæt relation til 
dyret. 

 

 

 

 

 

 

 

• Personlige relationer oftest blandt de yngre 

• Typisk relateret til livslang tæt relation til dyr (heste) 

• Konkrete negative erfaringer fremherskende blandt ældre 

• Målet er at have god relation  håndterbare dyr 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 21 

…Det er kontakten med [svinene], altså du skal altid 
røre ved dem. Det kan jeg godt lide. Det er ikke det 
samme med kvæg, det eneste tidspunkt, du rører ved 
dem, det er, når du malker, og så er det kun 
patterne. Der er ikke nogen dyr-menneskekontakt. 
(…) Jamen, jeg ved ikke, jeg har et eller andet med 
de der små pattegrise, jeg synes satme, de er søde… 

Lasse, grundforløbet 

… der hvor jeg [var i praktik], hver gang der 
skulle lukkes søer ind, så foregik det med et 
jernrør i den ene hånd og et bræt i den anden 
hånd. Og virkelig – altså, det var både i øjet, og 
det var hen over ryggen på dem (…) jamen, det 
var bare frem med jernrøret, og så blev de bare 
slået. Det er mishandling af dyr og man får 
anmærkninger på det, når man kommer på 
slagteriet. (…) Jeg ved i hvert fald med de søer, 
der er blevet slået på, de er ikke særlige 
behagelige at komme ind til.  

Caroline, hovedforløbet 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Opsamling 

• Dyrevelfærd er væsentlig for eleverne 

• Dyrevelfærd er tæt knyttet til produktion/økonomi 

• Dyrevelfærd ses i ringe grad fra dyrets perspektiv 

• Der er kun små forskelle mellem yngre og ældre 

• Elevernes forståelse er i store træk i 
overensstemmelse med dyreværnsloven 

• Elevernes forståelse i strid med store dele af 
befolkningens krav 

• Naturlighed og integritet (næbtrimning, 
halekupering, adgang til græsning mv.) 

• Bevidsthed om ‘os og de andre’ 

• Hurtig socialisering? 

 

 

 

Forbrug, Bioetik og Regulering 

Lassen & Anneberg: Vi skal ikke rende rundt og kæle med dem... 

Dias 22 


