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1 Sammanfattning 

Många elever ser naturvetenskapliga ämnen som svåra och tappar lätt intresset om inte läraren 

presenterar ämnet tillfredsställande. Jean Piaget har haft stor betydelse inom pedagogiken, då 

han menade att intelligens är en metod som barn kan lära sig genom att utforska och laborera. 

Genom möjligheten att få göra en observationsstudie på höns kom tanken att omarbeta denna 

till ett etologiprojekt för biologiämnet på gymnasiet. Projektet innebär att eleverna får arbeta 

med en observationsstudie från grunden, och goda möjligheter finns att integrera andra ämnen 

i detta. Människan började domesticera höns för tusentals år sedan, en process där djur 

utvecklar ett adaptivt beteende till människan och dess miljö. Drygt hundra år tillbaka startade 

den intensiva aveln på höns som gett upphov till dagens tamhöns (Gallus gallus domesticus). 

White Leghorn är en av de domesticerade raserna avlad för hög äggproduktion, och 

härstammar från det röda djungelhönset (Gallus gallus). Studiens syfte var att se hur lång tid 

det tog för höns att återhämta sig efter en stressupplevelse och om det fanns en skillnad i 

återhämtningsförmågan mellan raserna. Resultaten tyder på att hönsen återhämtat sig efter 

130 minuter, men vissa beteenden visade en signifikant skillnad med avseende på ras, kön och 

tid. White Leghorn verkade bli mer påverkade av stressmomentet och uppvisade både 

stressade och avslappnade beteenden. Trots detta verkar de ha en effektivare återhämtning än 

djungelhönsen som uppvisade procentuellt mer komfortbeteenden, vilket i detta sammanhang 

kan indikera stress då olika beteendemekanismer kan interagera i djuret och trigga igång ett 

utforskande beteende vid låga stressnivåer. 

 

Nyckelord: domesticering, etologi, gymnasium, röda djungelhöns, stressåterhämtning, White 

Leghorn 

 

2 Inledning  

 

2.1 Observationsstudie av höns 

2.1.1 Domesticering och dess effekter hos höns 

Processen då djur utvecklar ett adaptivt beteende till människan och dess miljö kallas 

domesticering (Price, 2002). Adaptation är ett centralt begrepp inom evolutionär biologi, som 

innebär en ökad reproduktiv framgång, ökad fitness, för en individ (Watt, 2002).  Utmärkande 

för domesticeringen är att människan tar kontroll över reproduktionen, där vissa beteenden 

och utseenden har favoriserats (Jensen, 2006). Detta har bidragit till vissa genetiska 

förändringar hos djuren, där bland annat påverkan av färg och storlek hos djuret hör till de 

klassiska förändringarna hos domesticerade husdjursarter (Jensen, 2006). Domesticerade djurs 

beteenden skiljer sig inte så mycket från deras vilda förfader, däremot har förekomsten av ett 

beteende samt med vilken intensitet det förekommer förändrats (Jensen, 2002). Många studier 

tyder på att människans kontroll av reproduktion samt god födotillgång bland annat har 

minskat domesticerade djurs tävlan om viktiga resurser för överlevnad (Price, 1984).  

 

Det röda djungelhönset (RJF) (Gallus gallus) som lever i Sydostasiens skogar anses vara 

förfadern till alla dagens tamhöns (Gallus gallus domesticus) (Jensen, 2006). Hönset 

domesticerades för omkring 6000 år sedan i Kina och användes först enligt många forskare i 

tuppfäktningar (Jensen, 2006). Den intensiva aveln för kött- och äggproduktion går bara drygt 

hundra år tillbaka i tiden (Lindström, 2009) och har lett till uppkomsten av två typer av 

tamhöns, en för köttproduktion (broiler) och en för äggproduktion (värphönan) (Jensen, 

2002).  

 

Beteendeeffekter av domesticeringen har studerats mycket hos värphönset, White Leghorn 

(WL), där flera tidigare studier visar att rasen har en minskad rädsla och att de är mer 
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stresståliga än deras förfader, det röda djungelhönset (Campler et al., 2009). Olika 

komfortbeteenden hos domesticerade höns, exempelvis putsning, kan kopplas till positiva 

stimuli och detta innebär troligtvis att ett sådant beteende kan hänga samman med ett positivt 

emotionellt stadie hos de domesticerade hönsen (Zimmerman et al., 2011). Samma studie 

visade att värphöns svarar på stimuli med ett mer eller mindre avslappnat beteende, där ett så 

kallat komfortbeteende uppträder när djuret inte är stressat. Schütz et al. (2001) visade i sin 

studie att röda djungelhöns rör sig i stor utsträckning när de presenteras för en predatormodell 

som stressupplevelse. White Leghorn svarar istället med att stå stilla (immobiliseras) vid 

samma experiment, något som kan tyda på att rasen White Leghorn är mer stresstålig (Schütz 

et al., 2001). I studien av Campler et al. (2009) uppvisades även en skillnad mellan könen hos 

höns, där tupparna verkade reagera starkare än hönorna i flera stressmoment.  

 

2.1.2 Påverkan av stress hos djur 

När ett djur utsätts för stressupplevelser sker flera olika adaptiva steg i hjärnan, bland annat 

integrerade förändringar i de centrala nerv- och neuroendokrina systemen. Urocortin-

neuropeptider frisätter hormonet cortiocotropin i hjärnan som är associerat med den centrala 

stressresponsen hos djur (Neufel-Cohen et al., 2010). Neufel-Cohen et al. (2010) gjorde en 

studie på möss där de hade slagit ut urocortingenerna, en så kallad knock-out-modell. Mössen 

med utslagen gen utsattes för en akut stressupplevelse och författarna fann att tiden för 

återhämtning blev längre för dessa möss jämfört med en kontrollgrupp som hade 

urocortingenerna intakta. Neufel-Cohen et al. (2010) menade att förmågan att svara på 

stressupplevelser kräver ett antal olika adaptiva förändringar hos mössen, och att detta 

påverkar återhämtningsförmågan efter en sådan upplevelse. 

 

2.2 Relevans för läraryrket – ett projektförslag 

En av lärarens huvuduppgifter är att få eleven intresserad av det ämne som läraren undervisar 

i, och för detta krävs både goda kunskaper och genuint intresse inom ämnet hos läraren 

(Sjøberg, 2010). För att få en inblick i etologens arbete men även på hur domesticeringen kan 

se ut i verkligheten så gavs möjligheten att vara med och göra en observationsstudie av höns. 

Chansen att få göra något sådant välkomnades och gav upphov till idéen att utveckla 

observationsstudien till något användbart i läraryrket, så användbart som ett förslag till ett 

projekt till elever. Tanken var att en undervisande lärare ska kunna använda projektet i skolan, 

och att han eller hon får tillräckligt med bakgrundsinformation till projektet i den här 

rapporten genom hönsstudien som presenteras.  

 

2.3 Syften, frågeställningar och hypoteser 

I den här studien undersöktes hur domesticeringen av höns kan ha påverkat den tid för 

återhämtning som djuren behöver efter en standardiserad stressupplevelse (pers.comm, Per 

Jensen, IFM, Linköping Universitet). Detta genom observering av olika beteenden och i 

vilken utsträckning de utfördes samt jämförande av resultaten mellan raserna. Utifrån detta 

var det tänkt att återhämtningsförmågan skulle kunna analyseras.   

 

Studiens hade två syften;  

 Att studera återhämtningsförmågan hos domesticerade värphöns, White Leghorn, 

jämfört med förfadern, röda djungelhöns, efter en standardiserad stressupplevelse. 

 Att använda studien som grund till att formulera ett projektförslag inom etologin i 

ämnet Biologi på gymnasiet. Förslaget var i grunden riktat till yrkesverksamma inom 

biologiämnet; lärare och lärarstudenter.  
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De frågeställningar som studien skulle besvara var;  

 Finns det några skillnader i återhämtningen mellan de olika raserna White Leghorn 

och röda djungelhöns, och finns det någon skillnad beroende på kön? 

 Hur lång tid tar det innan höns återhämtar sina naturliga beteenden, som inte tyder på 

stress, efter en stressupplevelse? 

 

Med utgångspunkt från ovan nämnda studier på höns, skulle kunna tänkas att domesticeringen 

av dessa djur har lett till en snabbare och effektivare återhämtning. En snabb och effektiv 

återhämtning efter ett stressmoment kan vara av adaptivt värde (Neufel-Cohen et al. (2010) 

hos White Leghorn då det skulle öka förmågan till överlevnad och därmed ge en ökad fitness 

(Jensen, 2006). Utifrån datan i Campler et al. (2009) skulle det också kunna tänkas finnas en 

könsskillnad hos höns i respons på ett stressmoment. Två hypoteser formades utefter dessa 

tankar till hönsstudien; 

 Domesticerade värphöns, White Leghorn, har en snabbare och effektivare 

återhämtning än förfadern, det röda djungelhönset. 

 Hönor har en snabbare och effektivare återhämtning än tuppar efter en 

stressupplevelse.  
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3 Material och metod 

 

3.1 Djuren 

I studien studerades två raser med olika selektionshistorik; röda djungelhöns, förfadern till 

alla domesticerade höns (Fumihito et al., 1994) och den domesticerade rasen White Leghorn. 

De röda djungelhönsen härstammade från en svensk zoopopulation som hade hållits i 

forskningssyfte sedan 1998 (Campler et al., 2009). White Leghorn härstammade från 

selektionslinje SLU 13, och hade fötts upp av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Campler 

et al., 2009). Mer information och bakgrund om dessa höns finns beskrivet av Shütz et al. 

(2001).  

 

Totalt användes 36 höns som var 12 veckor gamla vid start av observationen i denna studie. 

Antalet var fördelat jämt mellan ras och kön. På en fyra-dagarsperiod hade tre av vardera kön 

och ras studerats, dag ett observerades White Leghorn honor, dag två White Leghorn tuppar, 

dag tre röda djungelhönshonor och dag fyra röda djungelhönstuppar. Detta schema följdes i 

tre omgångar i totalt 12 dagar.  

 

Hönsen ringmärktes efter att de varit i observationsburen, för att undvika att samma individ 

observerades flera gånger. Den individ som skulle observeras sattes i en av burarna ca 24 

timmar innan försöket ägde rum, för att hinna vänja sig vid miljön. Ett standardljusprogram 

användes i rummet med 12/12 timmars ljus/mörker.  

 

3.2 Observationsburar 

3 observationsburar (1 m × 1 m × 2 m ; B × L × H) sattes upp i ett försöksrum där djuren 

kunde ha både visuell och auditiv kontakt mellan burarna. En bur bestod av fyra 

färdigmonterade sidor som var gjorda av träramar, träskivor och hönsnät. Träskivorna täckte 

buren 50 cm upp från golvet och resterande del av väggarna bestod av hönsnät. Som tak 

användes en färdig bursida eller kompostgaller. Sidorna sattes samman med återanvändbara 

buntband. Varje observationsbur försågs med strö, sittpinne av trä, mat och vatten för att 

försöka likna den miljö djuren var vana vid. På en av burarnas sida sattes en krok upp för 

försöket. 

 

3.3 Stressupplevelse 

Djuren utsattes för en standardiserad stressupplevelse (pers.comm, Per Jensen, IFM, 

Linköping Universitet) genom att de fångades in i en håv (46 cm × 43 cm), och hängdes upp i 

denna på avsedd plats i buren i 3 minuter. Observationerna startade direkt efter att djuren hade 

blivit utsläppta från håven och befann sig lösa i observationsburarna.   

 

3.4 Observation 

Studien genomfördes av tre personer i ett hönshus på Vretagymnasiet, Vretakloster. Tre 

individer observerades varje dag (klockan 9-11) och studien utfördes i 12 dagar där 10 

kategorier av beteenden registrerades (Tabell 1), vilka var valda från ett standardiserat 

etogram, som tidigare använts av en forskningsgrupp på Linköpings Universitet (pers.comm, 

Per Jensen, IFM, Linköping Universitet). Metod som valdes för observationen var 1/0-

observation med 10-sekundersintervall. Djuren observerades i 60 + 10 minuter. Efter de första 

60 minuterna gjordes ett avbrott på 60 minuter, för att sedan observera djuren i ytterligare 10 

minuter. 

 

Innan studien startade kontrollerades det att alla observatörerna var överens om vilka 

beteenden som skulle observeras samt hur beteendena visade sig hos hönsen. Detta gjordes 
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tillsammans med handledare Per Jensen, professor i etologi, för att minska de felkällor som 

kan uppstå med fler observatörer i en studie.  

 

3.5 Etogram 

I etogrammet (Tabell 1) finns beskrivet de tio kategorier av beteenden som observerades i 

studien, deras förkortning samt en kort beskrivning av beteendet. 

 

Tabell 1. Etogram med observerade beteenden, förkortning och kort beskrivning av beteendet.  

Behaviour Abbr Description 

Peck Pc Pecks at item (visible or not) on ground.  

Uses beak to lift, move or otherwise manipulate object.  

Feed Fd Eating from food container, food hopper, or other food source.  

Drink Dr Drinking from water nipple, water bell or other water source. 

Perch Pr Sits in any position on a perch. 

Walk/Run WR Two or more steps with posture as stand alert. 

Two or more steps in considerable faster tempo than walk, body often stretched, 

head held in a more forward position than during walk.  

Stand Alert Sta Stands (legs erect) with open eyes, attending to the surrounding.  

Relaxed Behaviour RB Standing (legs erect) or sitting (legs bent) with reduced attention, eyes may be 

partly closed, neck short, no alert head movements.  

Vocalisation Vo Any unspecified vocalization 

Crow Cr Cockerel crowing 

Comfort Behaviour CB Uses beak to trim and arrange feathers (preen). 

Uses feet to scratch, clean and preen feathers. 

Stretches wing straight backwards.  

Erects feathers, ruffles, and shakes body (feather ruffle).  

Flap wings while standing on ground or perch.  

Dust bathe; vertical wing shake, and rubbing phase. Usually preceeded by 

scratching and bill raking and followed by feather ruffle and preen. 

 

3.6 Statistik 

Procenten uppvisade beteenden inom ett 5-minutersintervall räknades ut för varje observation, 

totalt 14 intervall. Därefter räknades medelvärden och standardfel ut för alla observationer 

inom 5-minutersintervallen. Dessa jämfördes med en variansanalys (general linear model, 

repeated mesaures - ANOVA) i programmet Minitab 16.1.1,  för att se om någon signifikans 

fanns mellan ras, kön och tid hos hönsen. Detta gjordes för alla beteenden och gav ett P-värde 

och ett F- värde för varje variabel.  

 

Resultaten sammanställdes i diagram (ett diagram per beteende) där procentuellt uppvisat 

beteende avsattes mot 5-minutersintervall (1-14).  

 

3.7 Litteraturstudier till projektförslag 

För stöd till den didaktiska delen i denna studie bearbetades, analyserades och behandlades 

information från vetenskapliga artiklar, litteratur med pedagogisk grund och skolverkets 

föreskrifter med ämnesplaner och programmål.    
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4 Resultat  

Beteendet att gala (crow) observerades inte i så stor utsträckning som förväntat, vilket gjorde 

att beteendet inte behandlades i statistiken. Beteendet att dricka (drink) visade ingen 

signifikans på varken tid, ras eller kön.  

 

4.1 Skillnad i beteende mellan raserna 

4.1.1 Beteenden som uppvisades mer av White Leghorn 

White Leghorn uppvisade beteendet att sitta på pinne (perch) signifikant mer än de röda 

djungelhönsen (F=32,77; P<0,001, Figur 1). Det fanns en signifikant skillnad mellan könen 

där tupparna uppvisade beteendet i större utsträckning (F=13,22; P<0,001, Figur 1) och 

beteendet ökade signifikant med tiden (F=2,60; P=0,002, Figur 1). 

 

 

 
Figur 1. Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”perch”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, där intervall 

1 = 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 innefattar minut 0 

– 60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130. 
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Höns av rasen White Leghorn rörde sig (walk/run) signifikant mer än de röda djungelhönsen 

(F=12,97; P<0,001, Figur 2). För beteendet fanns även en signifikant skillnad mellan könen 

där hönorna uppvisade beteendet oftare (F=6,52; P=0,011, Figur 2).  

 

 

 
Figur 2. Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”walk/run”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, där 

intervall 1 = 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 innefattar 

minut 0 – 60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130. 
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För beteendet stand alert fanns en tendens till signifikans mellan raserna, där White Leghorn 

uppvisade beteendet oftare (F=3,23; P=0,073, Figur 3). Mellan könen fanns en signifikant 

skillnad där tupparna uppvisade beteendet i större utsträckning (F=4,76; P=0,030, Figur 3). 

Beteendet minskade signifikant med tiden (F=11,29; P<0,001, Figur 3).  

 

 

 
Figur 3. Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”stand alert”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, där 

intervall 1 = 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 innefattar 

minut 0 – 60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130. 
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Det fanns en tendens till signifikans mellan raserna för avslappnat beteende (relaxed 

behaviour) där White Leghorn utförde beteendet oftare än de röda djungelhönsen (F=3,53; 

P=0,061, Figur 4). Andelen uppvisade beteenden ökade även signifikant med tiden (F=2,49; 

P=0,003, Figur 4). 

 

 

 
Figur 4. Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”relaxed behaviour”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, 

där intervall 1 = 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 

innefattar minut 0 – 60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130. 
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4.1.2 Beteenden som uppvisades mer av röda djungelhöns 

Beteendet att äta (feed) utfördes signifikant oftare av de röda djungelhönsen (F=5,28; 

P=0,022, Figur 5). 

  

 

 
Figur 5. Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”feed”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, där intervall 1 

= 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 innefattar minut 0 – 

60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130. 
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Beteendet att picka (peck) uppvisades signifikant mer av de röda djungelhönsen än av White 

Leghorn (F=37,96; P<0,001, Figur 6). Mellan könen fanns en signifikant skillnad, där 

hönorna uppvisade beteendet i större utsträckning (F=15,76; P<0,001, Figur 6). 

 

 

 
Figur 6. Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”peck”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, där intervall 1 

= 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 innefattar minut 0 – 

60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130. 
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För komfortbeteende (comfort behaviour) fanns en tendens till signifikans mellan raserna 

(F=2,53; P=0,112, Figur 7) där de röda djungelhönsen uppvisade beteendet i större 

utsträckning. Det fanns också en signifikant skillnad mellan könen, där tupparna uppvisade 

beteendet mer (F=18,96; P<0,001, Figur 7). Beteendet ökade signifikant med tiden (F=2,57; 

P=0,002, Figur 7). 

 

 

 
Figur 7. Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”comfort behaviour”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, 

där intervall 1 = 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 

innefattar minut 0 – 60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130. 

 

4.2 Skillnad i beteende mellan könen 

4.2.1 Beteenden som uppvisades mer av hönorna 

Hönorna uppvisade beteendet rörelse (walk/run, Figur 2) och att picka (peck, Figur 6) 

signifikant mer än tupparna.  

 

4.2.2 Beteenden som uppvisades mer av tupparna 

Tupparna uppvisade beteendet att sitta på pinne (perch, Figur 1), stand alert (Figur 3) och 

komfortbeteende (comfort behaviour, Figur 7) signifikant oftare än hönorna. 
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4.3 Skillnad i beteende med tiden 

Vissa beteenden visade en signifikant effekt på tid, där beteendet antingen hade ökat eller 

minskat ju mer tid som gick från stressmomentet.  

 

4.3.1 Beteenden som ökade med tiden 

Uppvisade beteenden som ökade med tiden fanns för avslappnat beteende (relaxed behaviour, 

Figur 4), komfortbeteende (comfort behaviour, Figur 7) och att sitta på pinne (perch, Figur 1).  

 

4.3.2 Beteenden som minskade med tiden 

En signifikans på tid, där andelen uppvisade beteenden avtog med tiden, fanns för 

vokalisation (vocalisation, F=2,73; P=0,001, Figur 8) och stand alert (Figur 3).  

 

 

 
Figur 8 Andelen av observationerna (±S.E.M.) som (a) tupparna och (b) hönorna utförde 

beteendet ”vocalisation”. Varje intervall representerar 5 minuter av observationerna, där 

intervall 1 = 0-5 minuter, intervall 2 = 5-10 minuter och så vidare. Intervall 1 – 12 innefattar 

minut 0 – 60 och intervall 13 – 14 innefattar minut 120 – 130.    
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5 Diskussion 

 

5.1 Skillnad i beteende mellan raserna 

5.1.1 Beteenden som uppvisades mer av White Leghorn 

White Leghorn uppvisade beteenden som att sitta på pinne (perch) och avslappnade beteenden 

(relaxed behaviour) i större utsträckning än de röda djungelhönsen, vilket tyder på att de 

domesticerade hönsen hade återhämtat sig 130 minuter efter stressupplevelsen. Dessa 

beteenden ökade också med tiden, vilket innebar att ju längre från stressmomentet i tid de 

kom desto mer utfördes beteendet och därmed kan det tolkas som att de hade återhämtat sig.  

 

Studien visade också en tendens till att White Leghorn, framförallt tupparna, uppvisade stand 

alert i större utsträckning än de röda djungelhönsen. Generellt brukar detta beteende 

förknippas med rädsla och/eller stress hos höns (Forkman et al., 2007). Eftersom beteendet 

inte visades i lika stor utsträckning hos det röda djungelhönset, skulle detta kunna tyda på att 

det domesticerade värphönset blev mer stressat av upplevelsen än djungelhönsen. Tidigare 

studier, exempelvis Schütz et al. (2011), visar dock på att White Leghorn tenderar att stå stilla 

eller imobilliseras när de konfronteras med en stressupplevelse. Röda djungelhöns svarar 

istället med att vokalisera och att gå i större utsträckning vid samma upplevelse (Schütz et al., 

2011). Även i en studie där de i testarenor undersökt hur domesticeringen kan ha lett till 

skillnader i bemötande med familjära och icke familjära stimuli, visade resultatet att White 

Leghorn immobiliserades vid stressupplevelser (Väisänen och Jensen, 2003 i Väisänen och 

Jensen 2004). I samma studie visade också rasen tendenser till att vilja flockas samman med 

sina flockmedlemmar precis efter ett stressmoment. Det är bevisat att domesticering har lett 

till att White Leghorn har ett förändrat socialt beteende då de exempelvis gärna är i stora 

flockar (Jensen, 2002), och att de gärna drar sig till sina flockmedlemmar när de är stressade 

borde tyda på att de finner en trygghet där. Vårt resultat visade att beteendet stand alert avtog 

med tiden, vilket borde innebära att stressnivån minskade med tiden hos hönsen då stand alert 

är klassat som ett stressbeteende (Forkman et al., 2007).  Eftersom beteendet stand alert avtog 

med tiden och att uppvisade beteenden som tyder på avslappning ökade med tiden, så kan 

detta tyda på att White Leghorn har en snabb återhämtning.   

 

Vår studie visade att White Leghorn rörde sig (walk/run) i större omfattning vilket skulle 

kunna vara ett tecken på oro eller nervositet av att inte ha sina flockmedlemmar i sikte. 

Studien visade också att White Leghorn hade en ökad vilja att sitta på pinne, varifrån de 

faktiskt kunde se sina flockmedlemmar i de andra burarna. Detta kan ha gjort att de i denna 

studie satt på pinne (perch) i större utsträckning än de röda djungelhönsen, eftersom de gärna 

håller sig i flock som Väisänen och Jensen (2004) visade. När hönsen väl satt på pinnen och 

såg sina flockmedlemmar, så kan detta ha lett till att oron/ stressen minskade och de kunde 

slappna av. Eftersom rasen visade en högre tendens till ett avslappnat beteende (relaxed 

behaviour) och även att beteendet ökade med tiden, så dras slutsatsen att de återhämtat sitt 

naturliga, icke stressade och avslappnade beteende.  

 

Flera studier visar på att White Leghorn rör sig i större utsträckning än de röda 

djungelhönsen, just när hönsen testas på individnivå. Exempelvis i en studie av Campler et al. 

(2009) undersöktes skillnader i rädsla mellan de båda raserna. Dessa visade att White Leghorn 

rörde sig i större utsträckning än förfadern vid Open Field- test, vilket återigen skulle kunna 

tyda på ett orosmoment för den rasen då de gärna flockas samman efter stressupplevelser. I 

test där hönsen blir testade på individnivå verkar White Leghorn röra sig mer, vilket skulle 

vara intressant att testa vidare.  
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5.1.2 Beteenden som uppvisades mer av röda djungelhöns 

I det vilda har djungelhönsen ett starkt präglat utforskande beteende, en adaptiv 

beteendestrategi (Murphy et al., 1978 i Väisänen et al., 2004) som i studien av Väisänen et al. 

(2004) visar sig i ett ökat intresse i icke familjära stimuli. Vår studie visade att de röda 

djungelhönsen var mer benägna att söka föda och undersöka miljön (feed och peck) direkt 

efter stressupplevelsen jämfört med den domesticerade rasen. Djungelhönsen verkade ha 

”låst” sig i dessa beteenden efter stressmomentet. Att ett undersökande beteende uppvisades 

så starkt efter stressmomentet kan tyckas underligt, då ett sådant beteende i det vilda borde 

dra till sig mer uppmärksamhet av exempelvis predatorer. Ett stillastående, orörligt tillstånd 

som stand alert kan tyckas vara av större värde vid stressade situationer än att hönset pickar 

och rör på sig. Andra studier har dock visat att de röda djungelhönsen rör sig mycket vid 

stressupplevelser och testarenor vid icke familjära stimuli (Väisänen et al., 2004). Enligt 

studien av Väisänen et al. (2004) så är inte de röda djungelhönsen lika benägna att 

immobiliseras vid tester med familjära stimuli. Det verkar som att domesticeringen har lett till 

en högre intensitet i ett stillastående beteende vid stressmoment.  

 

Vår studie visade också att komfortbeteenden (comfort behaviour) utfördes signifikant oftare 

av de röda djungelhönsen. Denna kategori i etogrammet (Tabell 1) utgjordes av bland annat 

tillrättaläggande av fjädrarna (putsning) och sandbad. Det kan finnas flera förklaringar till 

detta resultat. Generellt så uppträder komfortbeteenden, bland annat putsning, när djuret inte 

är stressat (Zimmerman et al., 2011) och borde därför uppträda när hönset återhämtat sig efter 

stressmomentet. Tidigt i den här studien började de röda djungelhönsen uppvisa 

komfortbeteenden, och beteendet ökade också med tiden. Att de började utföra dessa 

beteenden direkt efter stressmomentet behöver inte innebära att de var lugna, utan kan 

förklaras av att de ville rätta till fjäderdräkten som hade blivit ganska oordnad efter att de varit 

i håven. 

 

Gemensamt för de tre beteenden som uppvisades mer av de röda djungelhönsen är att de 

innefattar användning av näbben och på något sätt manipulering av ett objekt med denna. Det 

är möjligt att stressen ledde till en ökad motivation för andra beteenden, likt de tester som 

gjorts där man har hindrat eller berövat hönsen ett beteende för att se hur motivationen till 

detta beteende ökar om de inte får utföra det (Lind, 2007). Beteenden som att äta, att utforska 

och att putsa sig är bevisat att de är så pass viktiga för hönsen att deras motivation kan öka 

markant om de inte får utföra dessa (Friend 1991 i Lind, 2007). Beteenden som utförs av djur 

styrs av ett antal olika beteendemekanismer, och aktiverande av dessa mekanismer kan leda 

till olika typer av beteendesvar genom en eller flera rörelser hos djuret. 

Beteendemekanismerna representerar också en hög nivå av komplexitet mellan beteenden där 

olika beteendesystem kan interagera med varandra, och då också påverka och stärka 

motivationen till att utföra andra beteenden (Lind, 2007). Bolhious & Giraldeu (2005, i Lind, 

2007) menar att rädsla och ett utforskande beteende är exempel på beteendesystem som 

interagerar med varandra, vilket kan resultera i att olika beteenden kan ges som svar på 

samma stimuli. Dessa system tros interagera när djuret utsätts för en ny eller icke familjär 

situation/test (Lind, 2007). Båda dessa system aktiveras av yttre stimuli, där låg stimulans ger 

utforskande beteende och en högre stimulans ger immobilisering (Bolhious & Giraldeu, 2005 

i Lind, 2007).  

 

Detta skulle kunna innebära att den stressupplevelse som hönsen utsattes för i denna studie 

gav upphov till ett utforskande beteende hos de röda djungelhönsen. Det beteendesystem som 

aktiverades i samband med stressmomentet, aktiverade då även det för rasen naturliga 

utforskande beteendet som i vår studie visade sig i att hönsen åt (feed) eller pickade (peck). 
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Det är också möjligt att denna studies stressupplevelse, som en forskargrupp på Linköpings 

Universitet har visat att det stressar hönsen (muntligt, Jensen, 2011), inte gav så hög 

stressnivå och stimulans hos hönsen, vilket gjorde att responsen hos de röda djungelhönsens 

beteendesystem gav ett utforskande beteende istället för ett orörligt tillstånd, exempelvis stand 

alert eller immobilisering. Även om respons på rädsla och stress brukar förknippas med 

immobilisering och stillstående/orörligt beteende, snarare än att djuret rör på sig, så beror 

mycket av stress- och rädslebeteenden på situationen som djuret befinner sig i (Forkman et 

al., 2007). Det verkar vara så att de röda djungelhönsen kan svara på ett stressmoment genom 

ett utforskande beteende, ett beteende där de får använda sig av näbben, vilket den här studien 

är ett tydligt exempel på.  

 

5.2 Skillnad i beteende mellan könen 

5.2.1 Beteenden som uppvisades mer av hönorna 

Resultaten i den här studien visade att hönorna utförde beteendet att picka (peck) och gick 

(walk/run) i större utsträckning än tupparna. Detta kan ha varit en stressrespons, då hönor är 

väldigt bundna vid sina flockmedlemmar och undviker främmande individer om de kan 

(Lindström, 2009). Att inte kunna vara nära sina flockmedlemmar kan upplevas som 

ytterligare ett stressmoment för hönorna, och framförallt för White Leghorn som genom 

domesticeringen är vana vid stora flockar jämfört med de röda djungelhönsen (Jensen, 2006). 

 

Att picka är ett av de mest grundläggande beteenden som en höna behöver få uträtta och är ett 

naturligt beteende. I naturen så krafsar en höna i marken 60 % av sin vakna tid (Lindström, 

2009), vilket ofta följs av att hon pickar. Som ovan diskuterat så kan ett pickande och 

utforskande beteende snarare tyda på stress än det motsatta, framförallt hos de röda 

djungelhönsen. Att det uppvisades mer av hönorna än tupparna kan bero på att det ligger 

starkt i deras natur att picka (peck). I kombination med en stressfaktor verkar det som att 

beteendet kan utföras som svar på stress, vilket är möjligt i denna studie. 

 

5.2.2 Beteenden som uppvisades mer av tupparna 

I studien av Campler et al. (2009) uppvisade tupparna ett starkare svar på stressmomenten än 

hönorna, vilket kan tyda på att de blir mer stressade. I den här studien uppvisade tupparna 

komfortbeteende (comfort behaviour), stand alert och att sitta på pinne (perch) i större 

utsträckning än hönorna. Möjligheten finns att olika beteendemekanismer interagerar med 

varandra (Lind, 2007) och detta kan innebära att bland annat komfortbeteende (comfort 

behaviour) tyder på stress. Som ovan diskuterat så uppvisades beteende mer hos de röda 

djungelhönsen, och det verkar som om de aktivt svarade på stressmomentet med att använda 

näbben i större utsträckning än White Leghorn. Att tupparna uppvisade beteendet stand alert 

och sitta på pinne (perch) i större utsträckning, kan bero på flera faktorer. Båda dessa 

beteenden uppvisades mer hos White Leghorn, som har en större benägenhet att vilja vara 

nära sina flockmedlemmar (Jensen, 2006). Detta kan ha haft en inverkan på tupparna, varefter 

de hellre satt på pinnen (perch) än att de var på marken där de inte kunde se sina 

flockmedlemmar.  

 

I en hönsflock har tuppen som uppgift att vakta sitt revir och varna sin flock om någon fara 

eller predator närmar sig. Stand alert klassas generellt som ett tecken på rädsla (Forkman et 

al., 2007), djuret immobiliseras och står stilla, vilket troligtvis också kan vara för att lokalisera 

en viss fara eller predator. Troligt är då att tupparna utförde beteendet stand alert i större 

utsträckning, då de har som roll att vakta sin flock (Lindström, 2009).   
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Likt studien av Campler et al. (2009) verkar det som att tupparna reagerade starkare på 

stressmoment jämfört med hönorna. En möjlig förklaring kan vara att hönorna är vana vid 

sina flockmedlemmar och känner en trygghet i dem, medan tupparna är vana att vakta en 

flock och försvara denna. 

 

5.3 Skillnad i beteende med tiden 

De beteenden som ökade med tiden var alla beteenden som tyder på ett återhämtat beteende 

hos hönsen. Att sitta på pinne (perch) och uppvisa ett avslappnat beteende (relaxed behaviour) 

är enligt många studier, till exempel Campler et al. (2009), den typ av beteenden som 

uppvisas hos höns som inte är stressade. Komfortbeteenden (comfort behaviour) ökade också 

med tiden, vilket tyder på att hönsen inte är stressade och att de hade återhämtat sig. Att 

exempelvis putsa fjäderdräkten borde inte vara en prioritet vid stressmoment, dock uppvisade 

de röda djungelhönsen ett komfortbeteende (comfort behaviour) ganska snart efter 

stressmomentet. Som ovan diskuterat kan det i den här studien snarare implikera att de röda 

djungelhönsen är mer stressade än White Leghorn, än att det skulle vara ett avslappnat 

beteende 

 

Beteendet stand alert minskade med tiden, vilket var väntat då det är ett beteende som 

förknippas med och tolkas som ett svar på situationer som orsakar stress eller rädsla (Forkman 

et al., 2007).  

 

Ett beteende som enbart visade en signifikans på tid, och varken på ras eller kön, var 

vokalisation (vocalisation). Vokaliserandet avtog med tiden. Det är dock osäkert på vad detta 

visar, då andra höns och tuppar befann sig i rummet under observationerna. De andra djuren 

kan ha påverkat de observerade hönsen, men också gjort att de observerade hönsens läten inte 

hördes till följden den ljudnivå som blev i rummet. Andra studier har visat att framförallt de 

röda djungelhönsen vokaliserar mycket i stressupplevelser (Schütz et al. 2001), höns har ett 

trettiotal olika läten, och använder olika ljud för att kommunicera med sina flockmedlemmar 

(Lindström, 2009). Detta borde ha visats i den här studien, men det är möjligt att det har fallit 

bort på grund av bakgrundsstörningar under observationerna.  

 

5.4 Avslutande diskussion av hönsstudien 

I de röda djungelhönsens naturliga miljö är antagligen ett födosöksbeteende och att utforska 

nya miljöer av adaptivt värde, då det ökar exempelvis födotillgångarna som i sin tur kan leda 

till en bättre reproduktiv framgång och ökad fitness. Genom domesticeringen har ett sådant 

beteende hos White Leghorn inte lika högt adaptivt värde, utan där är en mindre rädslenivå 

och ett lugnt beteende mer värdefullt då detta ger en ökad fitness eftersom människan väljer 

att föra sådana gener vidare genom att låta dessa höns få reproducera sig.  

 

En möjlig förklaring till skillnaden i resultatet mellan raserna, kan vara att stressupplevelsen 

påverkade White Leghorn starkare än de röda djungelhönsen. Möjligheten finns att 

djungelhönsen blev stressade på en låg nivå, och att olika beteendesystem då interagerade och 

gav ett utforskande beteende. White Leghorn blev istället mer stressade av momentet vilket 

gav ett immobiliserat tillstånd uttryckt i beteendet stand alert. Om denna tanke är korrekt, 

skulle det kunna innebära att White Leghorn återhämtar sig mer effektivt och snabbare än 

djungelhönsen, då den rasen till skillnad från förfadern uppvisade ett tydligt avslappnat 

beteende (relaxed behaviour) i slutet av studien.  

 

Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att djungelhönsen helt enkelt inte blev påverkade av 

momentet i studien och att de tre beteenden som rasen uppvisade i större utsträckning tyder på 
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ett icke stressat beteende. Detta skulle i så fall innebära att det kan finnas en rasskillnad i vad 

höns blir stressade av. Det kanske inte är möjligt att använda ett och samma test för att studera 

skillnaden i återhämtningsförmåga hos höns. Detta är något som borde studeras vidare. 

Nämnas bör dock att de röda djungelhönsen faktiskt uppvisade det som många forskare ser 

som generella stressade beteenden, exempelvis stand alert (Forkman et al., 2007), men inte i 

samma utsträckning som White Leghorn. Resultaten tolkas därför som att de röda 

djungelhönsen blivit något påverkade av stressmomentet.  

 

De skillnader som fanns i uppvisande av beteenden mellan könen, verkar snarare ligga i 

könets natur att utföra beteendet oftare än att det skulle tyda på ett mer eller mindre stressat 

beteende. Dock så finns en möjlighet att komfortbeteende (comfort behaviour) kan vara 

sammankopplat med respons på stressmoment (Lind, 2007). Detta gör att det även finns en 

möjlighet att tupparna blev mer stressade än hönorna i den här studien då de uppvisade 

komfortbeteende i större utsträckning. Vidare studier på området vore intressant.  

 

Enbart utifrån de resultat som visade en signifikant effekt av tiden, så tyder det på att hönsen 

hade återhämtat sig efter 130 minuter eftersom beteenden som tyder på stress hade avtagit och 

beteenden som tyder ett naturligt och icke stressat beteenden hade ökat. Resultaten visar dock 

ingen specifik tid för när hönsen hade återhämtat sig. 

 

Det är svårt att generalisera resultaten i studien, då djuren kom från samma linjer, dock tycker 

vi att antalet djur är ett bra antal (36 djur, 18 av varje ras). Höns är alla individer och 

beteenden kan variera olika mellan dem, dock så får den här studiens resultat mycket stöd från 

tidigare forskning, vilket borde innebära att det stämmer bra. 

 

Nämnas bör också att observationerna utfördes av tre personer, vilket kan ha bidragit till en 

felkälla genom att beteenden kan ha tolkats olika. För att minimera denna felkälla gick vi 

tidigt igenom vilka beteenden som skulle observeras i studien. Dessutom observerade vi 

hönsen och deras beteenden, innan studien startade, tillsammans med vår handledare Per 

Jensen som är professor i etologi och som har många års erfarenhet av hönsstudier. Vi anser 

därför att felkällan vad gäller att flera observatörer användes i studien, är minimerad och vi 

litar till den data som samlades in under observationerna. Dock kan detta inte uteslutas! 

 

5.4.1 Slutsatser av hönsstudien 

Studien var tänkt att kunna besvara om det finns en skillnad i återhämtningsförmåga mellan 

de olika raserna White Leghorn och röda djungelhöns. Det är svårt att definiera utefter 

resultaten i den här studien. Resultaten tyder på att White Leghorn hade återhämtat sig efter 

130 minuter, och de verkar ha en snabb och effektiv återhämtningsförmåga. Resultaten för de 

röda djungelhönsen är tvetydiga, då de uppvisade mer komfortbeteende som generellt tyder på 

ett icke stressat beteende men det finns en möjlighet att det kan uppvisas som respons på 

stress. Vår hypotes kring skillnader i återhämtningsförmåga mellan raserna anser jag då 

stämmer delvis eftersom White Leghorn visade en återhämtning efter 130 minuter, vilket kan 

tolkas som snabbt och effektivt. De röda djungelhönsen visade inte denna återhämtning lika 

tydligt. För att kunna besvara denna fråga krävs vidare studier.  

 

Studien var också tänkt att kunna besvara om det finns en skillnad i återhämtningsförmåga 

mellan könen, och vår hypotes var att hönorna har en effektivare återhämtning. Detta är också 

svårt att definiera i den här studien. Tupparna tenderade att svarade något starkare på 

stressmomentet med vissa beteenden, men vidare studier behöver göras för att dra några 

slutsatser om det finns skillnader i återhämtningsförmåga mellan könen.  



 

19 

 

 

Sista frågeställningen som studien var tänkt att besvara var hur lång tid det tar för höns att 

återhämta sina naturliga beteenden, som inte tyder på stress. De resultat som visade en 

signifikant effekt av tiden tyder på att hönsen hade återhämtat sitt naturliga beteende, som inte 

tyder på stress, efter 130 minuter. Resultaten visade dock ingen specifik tidpunkt för detta.  

 

Många av de beteenden som uppvisade en signifikant effekt på ras och tid var förväntade. Det 

resultat som skilde sig åt mot förväntat var komfortbeteendet (comfort behaviour) hos de röda 

djungelhönsen, men som diskuterat ovan kan det tyda på stress vilket vore intressant att 

studera vidare. 

 

5.4.2 Vidare studier 

Många studier har gjorts på hur stressade höns blir vid olika tester och stimuli, men vad gäller 

återhämtningsförmågan efter ett stressmoment finns inte mycket publicerat. Denna studie kan 

ligga till grund för vilka beteenden som tyder på ett avslappnat och återhämtat beteende hos 

de olika raserna efter ett stressmoment.  

 

Vid vidare studier vore det intressant att ha täckta sidor på burarna för att se effekten av detta 

på den domesticerade rasen, White Leghorn, eftersom de troligtvis reagerade väldigt starkt på 

att vara ensamma efter stressen och gärna använde sittpinnen för att se några av sina 

flockmedlemmar.  

 

I den här studien satt flera höns, som inte observerades, i samma rum som de observerade 

hönsen. Detta kan ha bidragit till att många läten från de observerade hönsen ”föll bort”. Det 

vore intressant att sätta de observerade hönsen ensamma i ett rum, för att observera om de 

vokaliserar mer vid stress. Detta är något som borde testas visare då andra studier, exempelvis 

Schütz et al. (2001), visat att röda djungelhöns vokaliserar i större utsträckning vid stress. 

Detta skulle kunna innebära att det finns ytterligare en rasskillnad i svar på stress och 

eventuellt återhämtningsförmåga hos höns.  

 

5.5 Ett projekt på gymnasiet 

Flera kurser inom biologi och etologi på universitet ligger till grund för den här rapporten, och 

ska tydliggöra relevansen av ämnet i skolan. Inte bara för att djur och deras beteenden är av 

stort intresse, utan även för att få insikt i hur etologen arbetar och varför. Djurvälfärd är 

viktigt i dagens samhälle och det hör samman med etologens arbete. Det finns många 

diskussioner om bland annat ekologisk mat, hur djuren hålls i stora och små anläggningar och 

huruvida vi bör tänka på det när vi gör ett val i matdisken. 

 

I undervisningssyfte anser jag att etologins grundbegrepp och ett djurvälfärdsperspektiv är 

viktiga grundpelare som borde finnas med i elevernas ”kunskapsbank” när de avslutar en kurs 

i ämnet Biologi. Begreppet domesticering är centralt inom etologin och ger ett bra exempel på 

hur människan har påverkat och kan påverka djurens beteende. Genom undervisningen kan 

eleverna få möjlighet att inhämta kunskap, diskutera och arbeta med djurvälfärd och detta 

leder förhoppningsvis till att de kan göra medvetna val i framtiden! 

 

5.5.1 Didaktik – centralt i arbetet som lärare  

Didaktik brukar definieras som läran om undervisningen eller undervisningsvetenskap 

(Lindström och Pennlert, 2006). Författarna menar att de ser lärarens gemensamma kunskap- 

och teoribyggnad som didaktik där didaktiska begrepp, teorier och modeller finns som stöd 

till läraren för utvärdering och analysering av undervisning och elevers lärande (Lindström 
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och Pennlert, 2006). Lindström och Pennlert (2006) tar hjälp av en didaktisk triangel för att 

beskriva de centrala didaktiska begreppen och delar som finns knutna till undervisningen i 

skolan. Undervisningen delas in i fyra olika delar och ska besvara tre didaktiska frågor; 

innehåll (vad?), metod (hur?), syfte (varför?) och mål. Undervisningen handlar alltid om 

något och har ett särskilt innehåll som fokuseras genom olika metoder. Sist men inte minst 

måste undervisningen ha ett syfte som är tänkt att leda och gå i enlighet med ett mål med 

undervisningen, som ska leda till någon form av kunskap och utveckling hos eleven 

(Lindström och Pennlert, 2006). 

 

Didaktiken är mycket central i läraryrket och ligger till grund för ett bra samspel mellan 

skolan, läraren och eleverna i alla ämnen. Naturvetenskapliga ämnen kan ibland ses som svåra 

och obegripliga, och elever kan lätt tappa intresset om inte läraren presenterar det 

tillfredsställande (Sjøberg, 2010). Därför är det än mer viktigt att en lärare i exempelvis ämnet 

biologi har ett genuint intresse och bra verktyg för att kunna lära ut detta på ett bra sätt. 

Skolverket skriver i programmålen för naturvetenskapsprogrammet att ”Föreställningen att 

naturen är begriplig är central i naturvetenskapsprogrammet.” (Skolverket, 2011a). 

Naturvetenskaperna har alltid varit en viktig del i utvecklingen av samhället, och utgör enligt 

skolverket en del av vår kultur (Skolverket, 2011a). Därav är det viktigt att läraren ger eleven 

de redskap som krävs för att skapa förståelse och för att de ska se möjligheterna med 

naturvetenskapen.  

 

5.5.2 Hur lär eleverna bäst? 

Det finns ett antal olika synsätt på vilken form av inlärning som är den bästa, nedan följer ett 

urval av de synsätt som är viktiga komponenter i de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Jean Piaget är en av de personer som varit betydelsefull för skolans pedagogiska vetenskap 

skriver Andersson (2001). Piaget menade att människan lär sig hela tiden, all mental aktivitet 

är processer som leder till inlärning genom att återställa jämvikten i vardagen (Andersson, 

2001). Jämvikten kan komma ur balans när något oväntat sker i vardagen, och för att återställa 

jämvikten så måste kunskap tas in. Kaiser (2009) skriver att denna jämvikt skulle kunna 

liknas vid en skollaboration, där en elev får ställa upp en hypotes över vad som kan komma 

att hända. Om detta inte stämmer så bryts elevens tankebana, och ny information eller 

kunskap måste inhämtas för att återfå jämvikten (Kaiser, 2009).  

 

Piaget ville tydliggöra att människan är en aktiv varelse som vill skapa mening och lärande i 

det hon gör, och bäst lär hon sig genom att själv upptäcka (Säljö, 2000). Människan får en 

personlig koppling och meningsfullhet till begrepp och sammanhang först om hon får tillfälle 

att studera och manipulera saker själv (Säljö, 2000). Säljö (2000) skriver också att Piaget 

fokuserade på människans intellekt och han ville klargöra att människan bildar sin kunskap 

genom ett samspel med sin omgivning. Att elever ska få laborera, söka svar på frågor själva 

och få göra fel är grunden i Piagets teori (Säljö, 2000), något som kan utnyttjas inom skolans 

laborativa ämnen, exempelvis biologi. Tydligt för Piagets teorier var att han inte ville mäta 

människans kompetens i intelligens, utan han menade att alla kan lära sig om de får möjlighet 

till det (Säljö, 2000).  

 

Huruvida människans intelligens ska kunna mätas och om hon har möjlighet att bli mer 

intelligent med hjälp av olika inlärningstyper är många forskare intresserade av. Moula et al. 

(2010) har tittat närmare på hur nyupptäckter inom neurovetenskap kan bidra till att skapa en 

bättre inlärning. Människans intelligens är den högsta formen av adaptation (Fuster, 2003 i 

Moula et al., 2010), och i biologiska sammanhang innebär detta att intelligensen går igenom 
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en utveckling av kognitiva nätverk som behandlar information (Fuster, 2003 i Moula et al., 

2010). Moula et al. (2010) skriver då att detta synsätt går samman med pragmatismen där man 

ser intelligens som en metod som en människa kan utveckla och lära sig. Pragmatismen 

utvecklades av William James och John Dewey (Moula et al., 2010), och innebär att 

intelligens ska ses som något en person kan lära sig, och läraren ska hjälpa till med detta 

genom att skapa ett meningsfullt synsätt på det som ska läras in (Moula et al., 2010). Caine et 

al. (2008) skriver att när människan lär sig något så blir det först värdefullt när hon kan 

använda det i sin vardag och kan fatta beslut utifrån vad hon lärt sig. Det som ska läras in bör 

ha syftet att det går att använda i situationer i vardagen (Moula et al, 2010), annars kanske det 

inte upplevs som meningsfullt (Kaiser, 2009).  

 

Den stora utmaningen i läraryrket är att få eleverna intresserade av det som ska läras ut. 

Lärandet i sig har alltid varit meningsfullt för människan, en naturlig del i den mänskliga 

verksamheten. Under århundraden har människan delat med sig av sina kunskaper till 

varandra och på så vis skapat en lärprocess genom att det vardagliga samtalet har gett upphov 

till kunskaper som individen tar med sig och drar nytta av. Säljö (2000) menar att det inte 

handlar om människan kan lära sig eller inte, utan snarare vad människan lär sig i situationer 

som hon utsätts för. Författaren menar vidare att människan inte kan undvika att lära sig nya 

saker. (Säljö, 2000) 

 

Elever och ungdomar kan alltid lära sig, bara läraren ger dem rätt redskap och förutsättningar 

till lärande (Säljö, 2000). Med stöd från ovan nämda författare, forskning och teorier så borde 

det vara en självklarhet att läraren måste skapa en mening med själva lärandet för varje elev. 

Att integrera flera ämnen i ett projekt, att låta eleverna dra egna slutsatser och låta dem 

komma utanför skolans väggar för att se omgivningen och få egna erfarenheter anses vara 

viktiga. Det är viktigt för att skapa stimulans till lärande men också för att skapa glädjen till 

att vilja lära sig. Svårigheter och begränsningar till detta uttrycks ofta i tidsbrist, skolans 

ekonomi och oerfarenhet hos lärare. Andersson et al. (2003) skriver i sin artikel att det finns 

få lärarhandledningar i naturvetenskapliga ämnen som visar på hur läraren kan gå från mål 

och teori till genomförande i klassen. De menar att fler handledningar till lärare i 

naturvetenskapliga ämnen borde utformas som stöd och för att den nya läraren ska känna sig 

trygg i sin roll och kunna dra nytta av de kunskaper hon eller han besitter (Andersson et al., 

2003).  

 

5.5.3 Ämnesplaner för Biologi 1 och 2 

I de nya ämnesplanerna för Biologikurserna 1 och 2 som börjar gälla hösten 2011, står det 

tydligt på Skolverkets hemsida att ämnets syfte är att eleverna ska kunna utveckla kunskaper 

om bland annat biologins begrepp och arbetsmetoder, vilket ska leda till en ökad förståelse av 

biologins betydelse både för individ och samhället. De skriver också att ”Undervisningen ska 

innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra 

systematiska observationer, planera [...] bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och 

information.” (Skolverket, 2011b).  

 

5.5.4 Etologens arbete 

Etologin beskriver djurens beteende och orsakerna till varför de gör på ett visst sätt (Jensen, 

2006). Kunskapen om olika beteenden, vilken miljö de har anpassats efter och därav varför de 

utförs kallas tillämpad etologi (Jensen 2006). Jensen (2006) skriver vidare att den tillämpade 

etologin handlar mycket om hur människan kan skapa bättre och ”nyttiga” förutsättningar för 

sig själv, exempelvis inom skadedjursbekämpning. Att förstå djurens beteende i fångenskap, 

som sällskapsdjur och inom lantbruk är det område som dragit till sig mest uppmärksamhet av 
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både forskare, samhället och media (Jensen, 2006). I fångenskap kan djur utveckla störda och 

maniska beteenden, exempelvis fjäderhackning hos höns (Lindström, 2009). Det är här 

etologen kommer in med sina kunskaper för att förstå varför hönset gör som det gör, och 

försöka komma med en lösning på problemet.  

 

Många etologer inom den tillämpade etologin försöker genom observationer kartlägga djurens 

beteenden och se vilka effekter domesticeringen har gett. Detta kan ske genom att observera 

hur ett djur beter sig i sin naturliga miljö jämfört med en stressad miljö, eller genom att 

jämföra domesticerade raser med ursprungsraser. 

 

Hönset är ett av de djur som flera studier har gjort på, ett djur som visar tydliga drag i 

domesticeringsprocessen där människan har valt att avla på vissa gener (Lindström, 2009). 

Värphönan White Leghorn är ett tydligt exempel på domesticeringens effekter bland annat 

med sin vita färg, sin höga äggproduktion och snabbt växande avkommor (Jensen, 2006). 

Med en minskad rädsla för människan, är de lätta att studera och beteenden som tyder på 

domesticeringens effekter är lätta att jämföra med dess förfader, det röda djungelhönset. 

Beteendeforskning på höns bedrivs på många platser, med det är inte nya beteenden som 

kommer upp utan beteendens innebörd och sammanhang spelar stor roll (Jensen, 2006). 

Genom att göra en observationsstudie på höns som grund för denna rapport, gavs en klar 

inblick i, och förståelse för, etologens arbete. 

 

5.5.5 Förslag till projekt i etologi 

Inom etologin finns många möjligheter till variation i undervisningen. I denna studie valdes 

att lägga fokus på domesticeringens effekter, etologisk observation och djurvälfärd.   

 

En möjlighet inom etologiavsnittet i ämnet Biologi på gymnasiet skulle kunna vara att ge 

eleverna ett projekt där de ska göra en jämförande observationsstudie av beteenden hos höns. 

Förslaget som ges i den här studien var tänkt som ett större arbete där eleverna får genomföra 

ett naturvetenskapligt projekt och tanken var att det skulle integreras tillsammans med ämnet 

svenska, som en övning på ett större rapportskrivande. Hur rapportskrivning går till togs inte 

upp här, utan var tänkt att eleverna var bekanta med innan samt att de får instruktioner från 

lärare i ämnet Svenska. Andra ämnen som skulle kunna integreras är samhällskunskap, 

datakunskap, matematik med flera. När projektet presenteras av läraren är det tänkt att 

eleverna innan har fått ut projektpresentationen (se Bilaga) som inleds med en fråga om hur 

en observationsstudie kan påverka djurvälfärden för exempelvis höns. När projektet är slut 

finns möjligheter till att fortsätta med just denna fråga. Eleverna skulle kunna få en 

argumentationsuppgift kring detta som kan handla om varför vi ska välja ekologiska varor, 

eller huruvida människan ska äta kött eller inte. Vad vissa livsmedelsmärkningar betyder, vad 

det innebär med frigående höns och burhöns, vilket är bäst för hönsen och så vidare. Det finns 

många möjligheter till att arbeta vidare med djurvälfärd, och projektet (Bilaga) är tänkt som 

en inspiration till variation i undervisningen.  

 

Projektet kommer att kräva ett antal lektionstimmar och det kan därför vara lämpligt att 

integrera flera ämnen samtidigt. Här följer ett förslag på fördelning av timmar;   

- förberedelser och skriva projektplan (3 timmar),  

- observation (1 dag; cirka 3 timmar per kön eller ras, totalt 6 timmar),  

- sammanställning av data (4 timmar),  

- rapportskrivande (4 timmar) 

- eventuellt presentation (10 min per grupp) 
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Projektet är tänkt att göras i grupper (3-5 elever) för att eleverna ska få in tillräckligt med data 

till sin studie. De förkunskaper och begrepp som eleverna bör vara bekanta med är;  

- domesticeringen och dess effekter på djur generellt 

- djurvälfärd 

- hur en etolog arbetar (se information i denna rapport) 

- etogram (se exempel i denna rapport) 

- observationsprotokoll 

 

Lämpligt kan vara att eleverna får titta på en film som visar ett domesticerat djur, där de som 

övning under någon eller några minuter får möjlighet att observera djuret samt föra protokoll 

under tiden.  

 

Platsen där observationen ska äga rum bör vara bestämd innan projektet startar. I staden 

kanske det finns ett mini-zoo som håller höns, ett naturbruksgymnasium eller en kollega eller 

elev som har höns. Läraren bör höra sig för innan som förberedelse. Observationsstudien i den 

här rapporten är gjord på Vretagymnasiet utanför Linköping, och är ett exempel på en skola 

som håller flera olika djur (häst, kor, grisar och höns) som kan vara lämpligt att besöka för att 

få en inblick i hur exempelvis slaktsvin och höns hålls. 

 

5.5.6 Avslutande diskussion – Varför ett projekt? 

I läroplaner och styrdokument från skolverket står tydligt att praktiska moment är viktigt 

liksom rapportskrivande på gymnasiet (Skolverket, 2011a och 2011b). Genom ett större 

projekt som detta anser jag att eleverna får träna på många olika moment som skolan idag ska 

ge dem. Det naturvetenskapliga programmet ska bara ses som en förberedelse för vidare 

studier på högskola eller universitet (Skolverket, 2011a) där olika projekt, grupparbeten och 

rapportskrivning är viktiga moment.  

 

Fuglestad (1999) menar att meningsskapande är viktigt för eleven. Ett exempel på ett 

meningsskapande scenario är när eleven får tillägna sig kunskaper som de kan ha användning 

för i framtiden, och kunskaper som ger dem en djup förståelse för samhället (Fuglestad, 

1999). Personligen är jag helt övertygad om att en människa lär sig bäst när något är 

intressant, och särskilt om vi kan sätta det vi lärt oss i ett sammanhang. Med en 

observationsstudie av exempelvis höns tror jag att många elever får upp ögonen för bland 

annat domesticeringen. Det kan i sin tur leda till en ökad förståelse för djurhållning, vilket i 

sin tur kan ge upphov till diskussioner utifrån ett djurvälfärdsperspektiv. Då har 

observationsstudien förhoppningsvis lett till ett sammanhang för eleven och skapat en mening 

med hela processen.  

 

Domesticeringens effekter på beteende kan givetvis observeras och studeras på flera olika 

djurgrupper, höns är här bara ett exempel. Syftet med en studie kan vara olika, här syftar 

projektförslaget till att eleven ska få tillägna sig ett vidare perspektiv utifrån djurhållning och 

djurvälfärd. Det är ett projekt som kan göras mer eller mindre stort beroende på i vilket 

perspektiv som läraren vill lägga fokus, men också beroende på den tid som finns tillgodo. 

För att studera beteendeeffekter som påverkats av domesticeringen anser jag att höns är ett lätt 

studerat djur, men många andra djur kan ligga till grund för projektet till exempel hundar eller 

grisar. 

 

Jag vill påpeka att jag inte förespråkar att eleverna ska utsätta djur för olika stressbeteenden, 

utan syftet är att de ska få observera djur utan stressmoment. Grundtanken med ett sådant här 

projekt är att ge eleven kunskap om människans påverkan på djur och vad det kan leda till. 
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Detta anser jag att de ska ha med sig ut i livet för att själva kunna göra medvetna val i 

exempelvis matdisken.  

 

Om du är mitt uppe i lärarutbildningen, nyutexaminerad eller erfaren lärare så hoppas jag att 

du är öppen för tips och idéer till nya moment i din undervisning. Jag hoppas att den här idén 

till projekt som finns som bilaga kommer att inspirera många i framtiden, både elever och 

lärare!   
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6 Tack 

Jag vill ge ett stort tack till alla som stöttat mig genom det här arbetet; 

 

Mina medarbetare Emelie Alriksson och Viktoria Zoukis Elebring för hjälp med insamling 

och bearbetning av material och många trevliga stunder genom projektet.  

 

Min handledare Per Jensen, professor i etologi, som stöttat och svarat på frågor.  

 

Elever och personal på Vretagymnasiet för att vi fick utföra vår studie där.  

 

Lars för ett enormt stöd och datorhjälp under studiens gång, det har blivit mycket prat om 

höns hemma. 

 

Mamma och mina bröder för att ni alltid muntrar upp mig! 
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8 Bilaga: Förslag till projekt för gymnasieelever 

 

En jämförande observationsstudie av beteenden hos höns 
 

Domesticeringen av höns började för dryga 6000 år sedan, men den intensiva aveln för 

äggindustrin går inte mer än cirka hundra år tillbaka i tiden. Värphönset av White Leghorn är 

en av dagens domesticerade tamhöns som härstammar från det röda djungelhönset, som är 

förfadern till alla tamhöns. Effekterna av människans handlande med hönsen har lett till olika 

beteendeskillnader som kan vara mer eller mindre tydliga. Ofta skiljer sig inte beteendena åt 

mellan de olika raserna, men andelen i utförande och intensiteten i utförande kan skilja sig åt.  

 

Vad har domesticeringen av höns fått för effekt på deras beteenden? Vad har detta för 

betydelse i industrin? Hur kan en observationsstudie påverka hönsens välfärd? 

 

 

Syfte  

Ni ska genomföra ett projekt där ni får observera olika beteenden hos höns för att jämföra om 

domesticeringen har lett till några skillnader mellan raserna eller mellan könen.  

 

 

Förberedelser  
Tänk igenom vad du har lärt om domesticeringens effekter hos höns. Välj om ni vill jämföra 

beteenden mellan olika kön (inom samma ras) eller om ni vill jämför beteenden mellan de 

olika raserna White Leghorn och röda djungelhöns. Välj sedan ut max 5 beteenden som ni 

skulle vilja titta närmare på utifrån etogrammet ni fått. Gör ett eget etogram utifrån dessa 

beteenden. 

 

Gör därefter en projektplan där ni skriver ner er målsättning med studien, hypotes samt 

frågeställningar som studien ska besvara. Glöm inte att ta stöd ifrån referenser (böcker, 

artiklar...)!  

 

Grunden för en bra observation är att komma förberedd. Se till att ni har bekantat er med och 

förstår de olika beteendena som ni valt att observera innan observationen startar.  

 

 

Material  
Det material som behövs till observationen får du av din lärare, se till att du får med dig allt 

till observationstillfället;  

- tidtagarur med intervallinställning och pipfunktion 

- gruppens etogram  

- protokoll och penna 

 

 

Observationen 
- Sätt er tillrätta och se till att hela gruppen är redo för studien, ta fram protokoll och 

penna.  

- Ställ in tidtagaruret på den intervallfunktion ni bestämt er för att observera.  

- Starta klockan och börja er observervation. 
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Sammanställning och resultat  
Er data ska sammanställas och redovisas i tabeller och figurer där det framgår hur stor del av 

tiden som hönsen utförde ett visst beteende.  

 

Fanns det några skillnader i beteende mellan raserna eller könen? 

 

Tänk på att knyta an till syfte och hypotes med studien och svara på era frågeställningar samt 

de inledande frågorna till projektet! 

 

Redovisning 

Gruppens resultat ska redovisa genom en skriftlig inlämning i form av en vetenskaplig rapport 

och en muntlig presentation i klassen (10 min).   

 

 

Lycka till!   

 


