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REDE –
Respekt Empati Djur Etik
Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial 
för barn i förskolan och skolan. 
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REDE
– Respekt  Empati  Djur Etik

Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar 
respekt och medkänsla för alla djur. Att arbeta med barn för att 
uppnå vår vision är ett långsiktigt djurskyddsarbete och samti-
digt det ett effektivt sätt att nå en förändring. Därför har vi tagit 
fram värdegrundsmaterialet REDE. 
Målet med REDE-materialet är att alla barn ska få utveckla sin  
empatiska förmåga och ett respektfullt synsätt på djur, natur 
och sina medmänniskor. Många studier bekräftar att förmåga 
till empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa. 

Om fler människor känner ansvar och medkänsla för alla indivi-
der – både djur och människor – får vi ett bättre djurskydd och 
ett varmare samhällsklimat. 

REDE-materialet vänder sig till dig som är lärare, pedagog, 
barnskötare eller på annat sätt arbetar med barn.
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Empati
bör tränas så tidigt som möjligt

Många vetenskapliga studier visar att sättet man behandlar djur 
på hänger ihop med hur man behandlar människor – till exem-
pel börjar ofta grymheter mot människor med att man behand-
lar djur illa. Med REDE-materialet får barnen genom övningar 
och aktiviteter utveckla sin empatiska förmåga, sitt tänkande 
runt viktiga livsfrågor och sin tillit till den egna förmågan att ut-
trycka sig och ta ställning. Det finns ett stort behov av att barn 
i tidig ålder lär sig hantera sina egna känslor och att förstå och 
acceptera andras behov och beteenden.

REDE-materialet finns i två ålderskategorier. Mini-REDE som 
är anpassat till förskolan och REDE till skolan årskurs F–5.
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Övningar
 anpassade till läroplanen

Varje övning i REDE-materialet förankras i delar av läropla-
nen och har tydligt redovisade syften, mål och förväntningar. 
Övningarna är uppbyggda runt olika former av lärstilar – det 
ger möjlighet att jobba parallellt i olika ämnen och teman samt 
möta barns olika behov. Alla övningar har djur som inriktning, 
men inga riktiga djur används, förutom ett och annat besök hos 
djuren i naturen. Gör övningarna i den ordning du 
vill och som passar verksamheten för tillfället.

På www.rede.se kan du ladda ner alla övning-
arna kostnadsfritt. Först måste du registrera dig 
och sedan kan du när du vill logga in och ladda 
ner övningarna. Välj själv om du vill spara dem 
på din dator eller skriva ut.

På hemsidan kan du även beställa övningarna 
upptryckta i bokformat till självkostnadspris. 
Dessa böcker är av hög kvalitet med tåligt pap-
per sammanbundna med sprial.
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Kom igång
med kurs eller webbinarium 

Introduktionskursen är till för dig som vill ha en djupare genom-
gång av materialet och pedagogiken. Önskas bara en kortare  
genomgång håller vi regelbundet kostnadsfria webbinarium. 
Datum och länk hittar du på hemsidan. Lärare, fritidspedagoger, 
förskollärare, barnskötare och andra pedagoger som arbetar 
med barn är välkomna att delta. Introduktionskursen hålls på din 
arbetsplats eller i vår lokal i Stockholm. 

Vetenskapligt 
säkerställd effekt

Övningarna grundas på forskning om empatisk utveckling 
och relationen mellan människa och djur. Utöver materialets 
vetenskapliga grund har REDE-materialet även utvärderats av 
forskare och studenter på bland annat Mälardalens högskola, 
Göteborgs universitet och Umeå universitet. Utvärderingarna 
visar att materialet har god effekt. 
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  Djurskyddet Sverige 
  – en ideell riksorganisation

REDE-materialet ges ut av Djurskyddet Sverige som med sina 
cirka 11 000 medlemmar är en av Sveriges största djurskydds-
organisationer. Djurskyddet Sverige är en rikstäckande organi-
sation med 43 anslutna lokalföreningar i hela Sverige. 

Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar 
respekt och medkänsla för alla djur. Organisationen jobbar för 
att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt eller 
hålls av människan. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga 
beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas ska det 
ske på ett smärtfritt sätt.

Djurskyddet Sverige opinionsbildar och påverkar politiker för 
att förbättra djurskyddslagstiftningen. Vi finns representerade 
i olika arbetsgrupper och kommittéer och är remissinstans åt 
departement och myndigheter.

Djurskyddet Sverige finansieras i huvudsak av medlemsavgifter, 
arv och gåvor. REDE finansieras av Djurskyddet Sverige och av 
lokalföreningen Djurskyddet Djurvännerna Stockholm.  Djur-
skyddet Sverige har 90-konto. Verksamheten kontrolleras 
därmed av Svensk Insamlingskontroll. 
www.djurskyddet.se
www.djurskyddet.se/djurvannernastockholm/
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Vad är REDE?
REDE står för Respekt Empati Djur Etik och är ett djurinriktat 
värdegrundsmaterial som riktar sig till förskolor och skolor. 
Mini-REDE är anpassat till barn i förskolan och REDE till 
skolbarn i årskurs F–5.

Målet med materialet är att barn ska få möjlighet att utveckla sin 
empatiska förmåga och ett respektfullt synsätt på djur, natur och 
sina medmänniskor.  
Materialet består av empatiutvecklande övningar som är 
ämnesövergripande och anpassade till läroplanen. 
Övningarna finns att ladda ner kostnadsfritt på hemsidan.

REDE/Djurskyddet Sverige, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm
Telefon: 08-673 35 11 E-post: rede@djurskyddet.se Hemsidor: rede.se, djurskyddet.se
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Ladda ner REDE kostnadsfritt
www.rede.se


