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Sammanfattning:  

Syftet med undersökningen var att försöka se om elever lär sig mer genom en praktisk lektion 

med hundar eller genom att spela memory. Två lektioner, en praktisk och ett memoryspel, 

utarbetades utifrån kursmål i gymnasiekurserna Etologi och Hundar, med bakgrund i aktuell 

forskning kring hundens sinnen, signaler och sociala beteende. Elevunderlaget i 

undersökningen bestod av en SP-klass, en NV-klass och två naturbruksklasser. 

Undersökningen visade inga påtagliga skillnader mellan vilka som lärde sig mest, dock fick 

memorygrupperna ett något bättre resultat än de som fick en praktisk lektion. Viss skillnad 

mellan elever på teoretiska program och praktiskt inriktade program kunde ses på enskilda 

frågor. En utveckling av lektionerna skulle kunna göras genom att kombinera dessa två 

metoder, att eleverna får börja med att spela memory om allmänna etologiska termer för att 

sedan få en praktisk lektion där de får se hundens signaler och beteenden och tillämpa en del 

av teorin praktiskt. 
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1 INLEDNING 
Under VFU och arbete på skolor har jag upplevt att etologiundervisningen ofta är 

övervägande teoretisk och att många elever tycker att det är tråkigt med etologi/ 

beteendeekologi. En av anledningarna till att tyngdpunkten ligger på teori kan vara 

svårigheten att få till praktisk undervisning i ämnet, som är väldigt teoretiskt av sin natur. 

Många gånger har man i skolan svårt att få tillgång till djur för praktisk undervisning och blir 

då hänvisade till böcker, bilder och filmer. För eleverna kan detta bli abstrakt, vilket i vissa 

fall kan undvikas om de får se djuret framför sig och kanske t.o.m. kan ta i det.  

När jag gjorde VFU i Leicester, England, såg jag det engelska skolsystemet inifrån en statlig 

skola. Jag följde deras naturvetenskapliga undervisning under två veckor och såg då hur man 

där utvecklat lektioner utifrån olika lärstilar och vikten av variation för att alla elever skulle 

ges möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. Deras lektioner var upplagda utifrån en 

princip med ca 5-10 min teori, därefter praktiskt arbete, ofta laborationer, eget arbete och 

sökande efter information var inslag i alla lektioner. Ibland fick eleverna se film eller 

animeringar kopplade till ämnet. Lektionerna avslutades alltid med en summering av vad de 

gjort under lektionen.  

Jag har i mitt examensarbete tagit fram två förslag på enkla, men funktionella, lektioner med 

praktiska inslag som kan göra att eleverna lär sig och kanske kommer ihåg mer än genom helt 

teoretiska lektioner och att de kan känna att etologi/beteendeekologi kan vara roligt. 

Lektionerna handlar om hundars sociala beteende och deras språk och signaler. Genom att 

blanda teori och praktik tror jag att det är lättare att tillgodose flera olika lärstilar och att nå 

fler elever med undervisningen.  

Flodberg (2010) undersökte i sitt examensarbete om elever kan lära sig grundläggande 

begrepp inom ekologi med hjälp av ett memoryspel. Den studien visade att elevernas resultat 

förbättrades signifikant jämfört med elever som studerade på traditionellt sätt med kursbok 

och instuderingsfrågor. Med bakgrund av Flodbergs arbete valde jag att jämföra testresultat 

mellan två grupper av elever, där en grupp fick en lektion där eleverna fick spela memory för 

att lära sig om etologi och en lektion där jag hade med hundar och eleverna fick göra korta 

beteendestudier och se demonstrationer, samt lyssna på teori i direkt koppling till det som 

visades praktiskt.  

Jag valde att utforma lektioner om hundens beteende och signaler eftersom detta 

ämnesområde ligger mig varmt om hjärtat och är tänkt att bli mitt framtida yrke som lärare i 

hundkunskap och biologi. Jag tror att valet av hundar som exempeldjur gör att även andra 

lärare i biologi kan använda mina lektioner då det är relativt enkelt att få tillgång till hundar, 

ofta finns det någon eller några elever i en klass som har hund hemma och kan tänka sig att ta 

med den till skolan. 

Med bakgrund i Flodbergs (2010) arbete som visade att elever lär sig mer genom memoryspel 

än en rent teoretisk lektion med bok, ville jag med undersökningen se om det är någon 

skillnad på om elever som får en praktisk lektion lär sig mer jämfört med elever som får spela 

memory.  

1.1 Bakgrund 

De frivilliga skolformernas huvuduppgift är enligt Lpf 94 (Skolverket 2010) ”att förmedla 

kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper” 



 2 

Kurserna Etologi och Hundar ingår i ämnet Djurkunskap var syfte är (Skolverket 2010): 

Utbildningen i ämnet djurkunskap syftar till att förbereda för arbete eller fortsatta studier 

inom verksamhetsområden som omfattar djurhållning. Ämnet syftar till att öva 

färdigheter i hantering och skötsel av djur på ett för varje art adekvat sätt. Ämnet syftar 

också till kunskap om djurs anatomi och fysiologi samt förståelse av djurs olika behov, 

beteenden och utveckling. 

 

Kursen Etologi behandlar etologins grundbegrepp för några djurs olika naturliga 

beteenden samt hur en förändrad miljö påverkar djurens beteenden och livsbetingelser. 

Kursen bygger på kursen Djurkunskap grundkurs och är valbar. 

 

Kursen Hundar behandlar hundens ursprung och användning i samhället. Kursen 

behandlar också hundens skötsel och utveckling från valp till vuxen hund samt aktuella 

lagar och bestämmelser. Kursen bygger på kursen Djurkunskap grundkurs och är valbar. 

 

Kursplanerna för de valbara gymnasiekurserna Etologi och Hundar definierar ramarna för 

faktainnehållet i undersökningens lektioner. Utdrag ur kursplanerna (Skolverket 2010):  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

DJR1206 – Etologi 

Eleven skall 

ha kunskap om etologiska grundbegrepp 

kunna studera, dokumentera och tolka beteendet hos djur i olika åldrar och 

livsmiljöer 

DJR1209 – Hundar 

Eleven skall 

ha kunskaper om hundars beteenden och sinnen 

1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Lärandeprocessen 
Maltén (2002) visar på hjärnans samspel med pedagogiken. Han belyser hur hjärnans olika 

centra - de sensoriska områdena, associationsområdena och minnet, personlighetens och 

personens målinriktade aktiviteter i de tertiära zonerna - fungerar rent biologiskt. Han visar på 

hur den vänstra hjärnhalvan, ”den tänkande hjärnan”, hanterar det analytiskt/logiska tänkandet 

och den högra halvan, ”den kreativa hjärnan”, är mer inriktad på kreativt/syntetiskt tänkande. 

Han poängterar vikten av att pedagogen känner till och förstår hur viktigt det är med 

multisensorisk stimulans i lärandeprocessen, att hela kroppen och alla sinnen är inblandade i 

inlärningen. ”Utan lust ingen kunskap!” (Maltén 2002, s. 140).  

Intelligens har både en kognitiv och en emotionell sida (Maltén 2002). Man brukar numera 

allmänt inom pedagogiken och den didaktiska forskningen diskutera sju olika 

begåvningsfaktorer: ”verbal-lingvistisk, logisk-matematisk, taktil-kinestetisk, visuell-spatial, 

musikalisk, intrapersonell respektive interpersonell” (Gardner 1983, Maltén 2002). Maltén 

(2002) menar utifrån detta sammanhang att intelligensen därför är multidimensionell. Lazear 

(1998) anser också att det förutom dessa ”sju intelligenser” finns en åttonde intelligens: 

naturintelligensen. Enligt Lazear (1998) och Maltén (2002) har alla människor alla dessa 

intelligenser, men de är olika utvecklade hos var och en. Ofta är en eller två olika slags 
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intelligenser mer utvecklade än andra och är därigenom starkare än de andra, men detta är inte 

statiskt utan alla intelligenserna kan utvecklas under en människas livstid... 

Lazear (1998) uttrycker att det finns åtminstone tre typer av lektioner som behövs för att 

tillgodose alla intelligenser, att undervisa för, med och om multipla intelligenser. För att 

bygga upp en bra undervisning med multipla intelligenser finns enligt Lazear fyra nödvändiga 

steg, som beskrivs i nedanstående modell. Först väcks intelligensen hos eleven, intelligensen 

förstärks genom övning, därefter undervisas för/med intelligensen och slutligen överförs 

intelligensen genom att använda kunskaperna utanför klassrummet. 

 

Figur 1. Modell för att undervisning för, med och om multipla intelligenser (Lazear 

1998, s 19). 

Lazears modell ovan visar tydligt hur han ser på den nödvändiga dynamiken i skolan, för att 

tillgodose så många som möjligt av de olika intelligenserna eller sätten att lära sig. 

Enligt Maltén (2002) spelar den lärande, eleven, en stor roll i en effektiv lärandeprocess. 

Eleven söker och skapar sin kunskap genom reflektion av egna erfarenheter och upplevelser, 

genom att söka helhetslösningar och att gå in i sitt lärande med ”ambitionen att se, förstå och 

handla”. Eleven är enligt Maltén den aktiva, medan läraren fungerar som handledare, någon 

som stimulerar elevens lärandeprocess. Han lyfter fram tre pedagogiska program som han 

anser utnyttjar hjärnans kapacitet bäst: 

- Aktivitetspedagogik 

- Freinetpedagogik 

- PBL, problembaserat lärande 

Aktivitetspedagogiken kan också kallas nyttofilosofi, där lärandeprocessen innefattar den 

lärandes egna erfarenheter. Freinetpedagogiken representerar ett pedagogiskt förhållningssätt 

som vill fostra eleven för en aktiv samhällsroll genom att få möjlighet att uttrycka sig fritt och 

utveckla sin fantasi och skaparlust. PBL betonar elevens självständiga lärande utan ett 
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förbestämt kursinnehåll. Det är eleven som ställer frågorna och besvarar dem genom att på 

egen hand och i studiegruppen problematisera lärandet Maltén (2002). 

1.2.2 Variation i undervisningen 
Ett flexibelt lärande erhålls genom ett elevcentrerat, flexibelt arbetssätt där man varierar stilar 

och tekniker och omväxlande jobbar i helklass, smågrupper eller enskilt, samt ger eleven flera 

olika möjligheter att tillgodogöra sig fakta (Brown, 1995). Karlsson (2006) visade i sitt 

examensarbete hur viktigt det är med varierad undervisning och utomhusundervisning blandat 

med teori inne och praktiska tillämpningar för att eleverna ska känna sig motiverade för 

lärande. Karlsson (2006) betonar vikten av att alla delar i undervisningen samverkar och att 

pedagogen är medveten om detta och engagerad i sitt ämne. Karlsson lyfter fram flera punkter 

som framkommit under hennes arbete varav praktisk tillämpning, att utnyttja elevernas 

specialintressen, använda olika former av bilder, varierad undervisning och uppföljning är 

några av dessa punkter. 

Jenner (2004) menar att motivation handlar om bemötandet, relationen mellan läraren och 

eleven och att den hålls på ett professionellt plan. Motivation är en följd av de erfarenheter en 

individ har gjort och det bemötande individen fått/får (Jenner 2002, Karlsson 2006). Karlsson 

(2006) hävdar att många omotiverade elever mår bra av att arbeta mer praktiskt, men 

pedagogen måste då ge tydliga instruktioner och vara tydlig med vad eleven förväntas lära 

sig. Kombinationen av att se, teckna och skriva är enligt Karlsson (2006) bra för lärandet. 

Enligt Antonovsky (citerad i Gassne 2008) byggs en känsla av sammanhang genom att man 

når begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta kopplas till motivation och vilken 

grad en individ har kapacitet att möta förändringar i livet. 

För att levandegöra kunskap, för att förena tanken med känslan och handling menar Brügge 

(2002) att utomhuspedagogiken skapar möjligheter till en situationsanpassad och flexibel 

inlärning genom den direkta upplevelsen på sin rätta plats och i sitt rätta sammanhang. I 

utomhuspedagogiken är hela kroppen med och lär sig genom olika sinnesintryck. 

För Jenner (2004) är det integrationen av teori och praktik som är viktig. Det är viktigt att 

lyfta fram både teori och praktik som viktiga delar. Nästan alla mänskliga aktiviteter 

innehåller både teoretiska och praktiska inslag, det är väldigt få aktiviteter som är renodlade åt 

något håll. Praktiken kan enligt Jenner ge en känsla för hur något fungerar, medan teorin kan 

ge en överblick av ett mönster. Jenner (2002) menar att en praktikers uppgift att identifiera 

problem har tre orubbliga delar (s 92): 

1) Eleven/klienten ges möjlighet att ta aktiv del i arbetet, dvs. han/hon är mer än bara en 

”informationskälla” 

2) I arbetet använder man teori och tidigare erfarenheter av liknande fall. 

3) Man analyserar (eller försöker att ”se”) vad som är generellt och vad som är unikt 

Liedman (2002) menar att all kunskap i grunden är praktisk och avgörandet för när kunskapen 

blir verklig är när den sitter i kroppen som en färdighet. Ju fler sinnen som är inkopplade 

desto bättre sätts kunskapen i kroppen. 

1.2.3 Etologi - definitioner 
Nationalencyklopedin (2010): 
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Etologi, vetenskapen om djurens beteende; omfattar bl.a. studier av beteendets utveckling 

och inlärning, fysiologiska mekanismer (t.ex. hormonernas inverkan) samt funktion och 

värde för individens liv och överlevnad. Etologi är en modern gren av biologin, vars 

grundare anses vara Konrad Lorenz och Niko Tinbergen, båda nobelpristagare i fysiologi 

och medicin 1973 

domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form 

till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur. Hos en fullständigt 

domesticerad djurart styrs parning och urval helt av människan. 

Savolainen (2007) anger att hunden var, enligt dagens kunskaper, det första djuret att 

domesticeras. Mellan 12000 - 14000 år gamla arkeologiska fynd finns registrerade runt om i 

världen. mtDNA (mitokondrieDNA) visar dock på lite annat tidsspann (100000-130000 år) än 

de arkeologiska fynden. 

En signal är enligt Smith & Harper (2005) en handling eller struktur som förändrar andra 

organismers beteende. Signalen/handlingen har utvecklats genom evolution för att ge just 

denna effekt och är effektiv för att mottagarens respons också utvecklats genom evolution. 

Jensen (2002) definierar etologi som den vetenskap vilken studerar djurens beteende, dess 

orsaker och biologiska funktioner. Jensen (2002) definierar vad ett beteende är, från sin 

enklaste form som en rad muskelkontraktioner till följd av en reaktion, kanske en reflex, till 

väldigt komplexa beteenden som tex flyttfåglarnas migration över världen. Ett beteende 

inkluderar alla olika typer av aktiviteter där ett djur kan vara involverat. En reflex är en 

automatisk reaktion på en stimulus, förmedlad via ryggmärgen eller lägre delen av hjärnan 

(Campbell & Reece 2005). Ett inlärt beteende är ett beteende som kan vara en följd av 

mognad hos djuret, dess prägling eller någon form av betingning. I inlärningen har vi dels 

sambandet mellan stimulus – respons – verkan och dels djurets tankeverksamhet (Jensen 

2006). 

1.2.4 Hundens sinnen och kommunikation 
Enligt Jensen (2002) kommunicerar hundar precis som andra däggdjur med hjälp av sina 

sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. De olika sinnenas funktion är enligt Bubna-Littitz 

(2007) att förse hunden med information om dess kemiska, fysiska och abiotiska omgivning, 

samt den egna kroppens status. 

Hunden har ett brett register av olika ljud som den använder i kommunikation med andra 

hundar och arter. De flesta akustiska signaler har varierande betydelse beroende av situation. 

Morrningar används som varnings- eller hotsignal, men är ofta ett tecken på osäkerhet (Jensen 

2002). Hundens hörselsinne är väldigt väl utvecklat. Bubna-Littitz (2007) beskriver hur den 

med lätthet kan skilja mellan två olika ljudkällor och bestämma riktningen på ljudet genom att 

vrida på ytterörat. Den hör frekvenser upp till 60 kHz, fördelen med att höra ultraljud är att 

valpar kan kommunicera med tiken utan att rovdjur kan höra dem och även för att lokalisera 

byten som exempelvis gnagare. 

Jensen (2002) nämner kort hundens luktsinne och de kemiska signaler hunden använder i sin 

kommunikation med främst artfränder. Kemiska signaler ges främst via avföring och urin, 

men även speciella hudkörtlar associerade med ansiktet, svansregionen och analöppningen är 

involverade. Bubna-Littitz (2007) beskriver hundens luktsinne, som är viktigt för att 

lokalisera byte. En hund är enligt Bubna-Littitz väldigt duktig på att särskilja olika dofter och 

bestämma riktningen på vittringen. Själva luktorganet på hund är jämfört med människa 



 6 

enormt stort (hundens luktorgan är 150 cm
2
 och människans 5 cm

2
), hundens luktorgan har 

dessutom högre densitet och cellerna är mycket känsligare än människans. Enligt Wetterholm 

(2004) kan en hund känna vittringen av en människa på en träpinne efter så lång tid som 13 

år! 

Synsinnet är väl utvecklat, men hur stor betydelse det har är beroende av vilken ras man tittar 

på, det är mindre viktigt hos en hund som är avlad för att främst spåra t.ex. bassets och 

blodhundar, medan det är viktigare hos en ras som är avlad för att använda synen i jakten t.ex. 

olika typer av vinthundar. Bubna-Littitz (2007) anger att experiment visat att hunden kan 

skilja mellan röd, grön, gul, blå och alla gråskalor. Synsinnet spelar även det en stor roll för 

att lokalisera byte. Genom luktsinnet får hunden riktningen där bytet finns, därefter används 

synen och hörseln för att upptäcka bytet och jaktbeteendet triggas igång. Visuella signaler är 

enligt Bubna-Littitz (2007) viktiga i hundens kommunikation med artfränder och andra arter.  

Hunden har många likheter med vargen i sin kommunikation, speciellt i relation till dominans, 

aggression och rädslor. Vilken kroppsställning individen har och hur den håller sina öron, 

läppar, graden av hur mycket ögonen är öppna, om den har ragg och hur svansen hålls 

reflekterar djurets känslomässiga status. En dominant hund har en upprätt hållning, med 

huvud och öron uppsträckta, medan en undergiven hund kryper ihop, med lågt hållet huvud 

och öronen platta mot huvudet. Både den dominanta och den undergivna hunden visar 

tänderna om aggressionen ökar, den dominanta visar mer framtänder, medan den undergivna 

visar alla sina tänder. Detta dynamiska beteende illustreras bra i fig. 2 (Mugford 2007, s 228): 

 
Figur 2. Hundens kroppsspråk enligt Mugford (2007, s 228). 
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1.2.5 Hundens sociala beteende - lek 
Enligt Bekoff (2001) engagerar sig många däggdjur och då främst ungdjur i social lek, där de 

uttrycker glädje när de springer omkring och brottas, jagar och biter varandra. De använder 

beteendemönster de annars använder i exempelvis jakt-, vakt- och parningssyfte. Lektiden är 

generellt en ”säker tid” där hunden använder sig av lekmarkörer som exempelvis bugning för 

att säga att ”jag leker och det är fortfarande lek oavsett vad jag precis gjorde mot dig eller 

strax kommer att göra”. Bugningen är generellt en stabil position från vilken individen enkelt 

kan flytta sig i olika riktningar, den låter individen sträcka på musklerna innan leken och 

placerar huvudet under den andra individen i en icke hotande situation (Bekoff 1995). Leken 

används till att lära unghunden att kommunicera, hur hårt den kan bita andra, hur den ska lösa 

konflikter som uppstår och hur den ska bete sig för att fungera bra i det sociala livet i sin flock 

(Bekoff 2001). Feddersson-Petersen (2007) menar att leken är viktig för att lära in basregler 

för det sociala livet, exempelvis hur hårt de kan agera med andra, hur man kommunicerar och 

hur man kan lösa konflikter med andra individer i samma grupp.  

1.3 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Lär sig eleverna mer genom en praktisk lektion som kombinerar teori och praktik jämfört 

med en teoretisk lektion via memoryspel? 

2) Är det någon skillnad i inlärning mellan elever som går ett teoretiskt program jämfört med 

elever som går ett naturbruksprogram? 

3) Finns det något samband i resultat mellan de elever som har hund eller andra djur hemma, 

jämfört med de elever som inte har några djur alls? 

4) På vilket sätt vill eleverna lära sig? Skiljer det sig beroende på om de går ett teoretiskt 

program eller ett naturbruksprogram? 

2 METOD 
Genom att låta två hundar först träffa eleverna var för sig och därefter varandra gavs eleverna 

möjlighet att studera hundarnas sätt att hälsa på varandra. Teorin kunde kopplas till etologiska 

grundbegrepp och hundars sociala beteenden såsom hälsningsritualer, lek, social omsorg och 

aggression och orsakerna bakom dessa beteenden (Bilaga 1). 

Memoryspelet (Bilaga 2) behandlade samma teori som den praktiska lektionen, men utifrån 

skrivna ord/meningar och bilder på spelkorten. 

2.1 Urval 

Undersökningen utfördes vid två gymnasieskolor i fyra olika klasser i åk 1, varav två klasser 

går teoretiska program och två klasser går naturbruksprogram. Totalt har 83 elever deltagit i 

undersökningens förtest (kunskaper innan lektionen) och sammanlagt 69 har deltagit i både 

förtest, lektioner och eftertest (kunskaper efter lektionen, se nedan). 

Eleverna fick själva avgöra om de ville delta i undersökningen. Ett följebrev (Bilaga 3) 

bifogades förtestet. I följebrevet berättade jag kort om mig själv, mitt examensarbete och mina 

kontaktuppgifter (e-post adress och telefonnummer) fanns angivna för eventuella frågor från 

eleverna. 
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Urvalet till testerna och lektionerna baserades på grundläggande begrepp inom etologi och 

specifikt om hundens sociala beteende och signaler med utgångspunkt i kursmålen för 

gymnasiekurserna Hundar och Etologi.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Ett kunskapstest med slutna frågor och flervalssvar (Bilaga 4) användes som både förtest och 

eftertest. Testet användes för att kunna mäta elevernas kunskaper före respektive lektion och 

hur deras kunskaper eventuellt förändrats efter lektionerna. I utvärderingen (Bilaga 5), som 

bifogades eftertestet, fick eleverna svara på om den lektion de fått var ett bra sätt för dem att 

lära sig om etologi och hundars beteende, samt en mer öppen fråga om hur de skulle vilja lära 

sig dessa moment. 

2.3 Procedur 

Jag skickade ut förtestet tillsammans med följebrevet till respektive skola, som distribuerade 

ut dem till de berörda klasserna som ingick i undersökningen. Jag hämtade förtestet samma 

vecka och åkte kommande vecka ut till skolorna och genomförde lektionerna. Jag valde att 

dela upp det så att en av de teoretiska klasserna och en av naturbruksklasserna fick en lektion 

med memoryspel och de andra två klasserna fick en praktisk lektion med hundar. En vecka 

efter lektionerna fick eleverna genomföra eftertestet och göra utvärderingen. 

De två klasser som spelade memory delades in i fyra smågrupper per klass, medan de klasser 

som fick den praktiska lektionen var i helklass under lektionen. 

2.4 Analysmetoder 

Resultaten av för- och eftertesterna registrerades i Microsoft Excel där varje elev tilldelades 

en rad och frågorna tilldelades kolumner. Därigenom kunde skillnaderna mellan för- och 

eftertesterna beräknas. För att säkerställa anonymiteten i undersökningen byttes elevernas 

namn ut mot siffror (1-69). För att se andelen rätta svar på de besvarade frågorna behandlades 

varje fråga var för sig. Svarsandel (SA) och bortfallsandel (BA), är de elever som enbart 

besvarat förtestet där  nS är  antalet svarande och nB antal bortfall, beräknades för respektive 

program och för samtliga deltagande elever med hjälp av formlerna (Dahmström 2005): 

BS

S

nn

n
SA


)1(  och )1(1)1( SABA   
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3 RESULTAT 
Här redovisas resultaten kopplade till frågeställningarna med en inledande översikt av 

samtliga deltagande elevers resultat. 

Tabell 1. Det totala antalet rätta svar i förtestet respektive eftertestet, differensen (%) visar skillnaden 

mellan eftertest och förtest, n=69. 

 

Fråga Förtest Eftertest Differens 

1 57 59 3% 

2 32 54 32% 

3 3 39 52% 

4 62 65 4% 

5 27 47 29% 

6 48 52 6% 

7 37 39 3% 

8 63 65 3% 

9 5 5 0% 

10* 159 199 14% 

11 8 56 70% 

12 32 35 4% 

13 35 38 4% 
 

* Fråga 10 hade fyra deluppgifter, antalet rätta svar har därför multiplicerats med 4. 

Många av eleverna hade rätt på de frågor som främst behandlar hundens beteende i sociala 

situationer (fråga 1, 4, 6, 8 och till viss del 12 och 13), redan i förtestet. På frågorna 2, 3, 5, 10 

och 11 som behandlar lite mer teoretiska delar som domesticering, reflexer och signaler är 

differensen mellan eftertest och förtest 14 % eller högre. Den största förbättringen hade 

eleverna på frågan om hur länge en hund kan känna vittring på en träpinne (fråga 11), där 

antal rätta svar hade ökat med 70 %.  

Tabell 2. Bortfallsandelen (BA), de elever som enbart närvarat vid förtestet, men inte deltagit i 

lektionerna eller eftertestet, i undersökningen. Antal svarande visar andelen som deltagit i alla tre 

händelserna. 

 

Program 

Antal 

svarande 

Bortfalls- 

andel 

NB1 16 16% 

NB2 17 19% 

SP  16 11% 

NV 20 20% 

TOTALT 69 17% 

I tabellen visas bortfallet av elever mellan förtest och eftertest. Totalt deltog 83 elever i 

förtestet, men endast 69 deltog i både förtest, lektion och eftertest. Den genomsnittliga 

bortfallsandelen för samtliga deltagande elever var 17 %. 
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3.1 Lär sig eleverna mer genom en praktisk lektion som kombinerar teori och 

praktik jämfört med en teoretisk lektion via memoryspel? 

 
Figur 3. Elevernas totala förbättring (%) mellan för- och eftertest. 

Som figur 3 visar lärde sig inte eleverna mer via den praktiska lektionen jämfört med 

memoryspelet, utan marginellt mer genom att spela memory. På enskilda frågor finns det 

vissa skillnader, som exempelvis fråga 2 (vad är en domesticerad art?) där eleverna som fick 

spela memory förbättrade resultat med ca 80 % jämfört med gruppen som fick en praktisk 

lektion som ”bara” förbättrade resultatet med ca 40 %. På fråga 3, som handlar om hur länge 

sen hundens domesticerades, är det en förbättring på ca 80 % för de elever som fick en 

praktisk lektion och knappt 60 % för de som spelade memory. På fråga 7 (handlar om 

hundens signaler) förbättrade memorygruppen sitt resultat med ca 30 %, medan den andra 

gruppen försämrade sitt resultat med motsvarande siffror. Det omvända förhållandet blev 

resultaten till frågorna 12 och 13, vilka behandlar hundens relation till människan respektive 

hundens signaler. 

3.2 Är det någon skillnad i inlärning mellan elever som går ett teoretiskt 

program jämfört med elever som går ett naturbruksprogram? 

 

Figur 4. Skillnad (%) mellan för- och eftertest för de två klasser som spelade memory, n=32. 

Den största förbättringen efter lektionerna visade NB1 på fråga 2 och 3, som handlar om 

domesticering och fråga 11, som handlade om hur länge en hund kan känna vittring på en 
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träpinne. SP-eleverna förbättrade sina resultat främst på frågan om hur länge hunden varit 

domesticerad (fråga 3), på frågan om reflexer (fråga 5) och frågan om hur länge en hund kan 

känna vittring (fråga 11). NB1 försämrade resultatet på frågan som handlar om 

kommunikation (fråga 4), även på frågan om hundens relation till människan (fråga 12) och 

på frågan om kommunikation och signaler (fråga 13), medan SP försämrade sitt resultat på 

frågan om vad domesticering innebär (fråga 2) och frågan som behandlar lekens betydelse 

(fråga 9). Det man kan utläsa ur diagrammet är att NB1-eleverna generellt förbättrade sina 

resultat mer på de mer allmänna etologiska frågorna och SP-eleverna på de frågor som 

behandlade hundens sociala beteende och signaler. 

 

Figur 5. Skillnad (%) mellan för- och eftertest för de två klasser som fick en praktisk lektion med hundar, 

n=37. 

NV-eleverna visade stor förbättring mellan för- och eftertest. NB2-eleverna hade ett relativt 

bra resultat redan på förtestet, men förbättrade dessa på de mer allmänna etologiska frågorna. 

NB2-eleverna har däremot försämrat sitt resultat mellan för- och eftertest på frågorna 1, 7, 8 

och 13 vilka behandlar mer allmän kunskap om hundens beteende och signaler. 

3.3 Finns det något samband i resultat mellan de elever som har hund eller andra 

djur hemma, jämfört med de elever som inte har några djur alls? 

 

Figur 6. Skillnad (%) i resultat jämfört mellan de två klasser som fick spela memory och de två klasser 

som fick en praktisk lektion med hundar. 
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Betydelsen av om eleverna har hund, andra djur eller inga djur alls i hemmet visas i fig. 6. Det 

man kan utläsa från diagrammet är att bland de elever som spelade memory har fler djur 

hemma, endast 9 % har inga djur alls, jämfört med de elever som fick en praktisk lektion där 

hela 22 % inte hade några djur alls i hemmet. Vid jämförelse mellan de elever som hade både 

hund och andra djur (38 %) med elever som inte hade några djur alls (9 %), ses en stor 

skillnad i grupperna som spelade memory. Det omvända förhållandet ses i gruppen som fick 

en praktisk lektion (8 % hade både hund och andra djur och 22 % hade inga djur alls). De 

elever som spelade memory hade ett något bättre totalresultat på kunskapstesterna (förbättring 

med 20 %) jämfört med de elever som fick en praktisk lektion, vilka förbättrade sina resultat 

med 14 %.  

3. 4 På vilket sätt vill eleverna lära sig? Skiljer det sig beroende på om de går ett 

teoretiskt eller naturbruksprogram? Elevkommentarer. 

De svar eleverna som spelade memory gav på den öppna frågan i utvärderingen om hur de vill 

lära sig skiljde sig något mellan de som gick NB1 och SP. Eleverna i NB1 kommenterade 

enligt följande: 

”Se på film”, ”Titta på film och läsa”, ”Se på film, läsa eller praktiskt”, ”Se film 

om hur hunden domesticerades”, ”Man kan få faktapapper och ha praktisk 

lektion med hund”, ”Att man får se det live”, ” Det var lätt att lära sig fel och 

svårt att komma ihåg eftersom det blev väldigt ihopblandat” 

Eleverna som gick SP svarade ”Vet ej” och ”Praktisk lektion”. 

De enda kommentarer jag fick i utvärderingen av de elever som fick en praktisk lektion var 

från de som gick NV (NB1-eleverna kommenterade inte alls i utvärderingen): 

”En kombination av båda helst (memory + praktisk)”, ”Vet ej”, ”Som vi gjorde 

förut. Det är bästa sätt för mig” (vad eleven menade med ”som förut” var 

föreläsning av läraren och läsa själv i boken). 

Kommentarer jag fick i klassrummet från SP-eleverna om memoryspelet var bland annat ”så 

här vill vi jobba”, ”det var kul”. Några elever i NB1 tyckte det var tråkigt att spela flera 

gånger, de ville ha papper att plugga på. De elever som fick en praktisk lektion var 

övervägande positiva, några kommentarer från NV-eleverna i direkt anslutning till lektionen 

var ”nu fattar jag”, ”så här skulle alla lektioner vara”, ”jag hade velat anteckna under 

lektionen”. NB1-eleverna var väldigt aktiva under den praktiska lektionen och uttryckte 

gillande för metoden med kommentarer som ”så´na här lektioner vill jag ha jämt”, ”va lätt 

det är att se på en riktig hund”. 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Lär sig eleverna mer genom en praktisk lektion som kombinerar teori och praktik jämfört med 

en teoretisk lektion via memoryspel? 

Undersökningen visar att det inte är någon skillnad i hur mycket eleverna lär sig totalt genom 

en praktisk lektion jämfört med att spela memory. De har dock förbättrat resultaten mellan 

för- och eftertest. 
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Är det någon skillnad i inlärning mellan elever som går ett teoretiskt program jämfört med 

elever som går ett naturbruksprogram? 

De elever som går teoretiska program visar en tendens till att ha lärt sig mer om hundens 

sociala beteende och signaler än de elever som går naturbruksprogram. Det omvända gäller de 

mer allmänna etologitermerna där eleverna på naturbruksprogrammen visar en något större 

förbättring än de elever som går teoretiska program. 

Finns det något samband i resultat mellan de elever som har hund eller andra djur hemma, 

jämfört med de elever som inte har några djur alls? 

Undersökningen visar på en viss betydelse för resultatet om eleverna har hund eller andra djur 

i hemmet.  

På vilket sätt vill eleverna lära sig? Skiljer det sig beroende på om de går ett teoretiskt eller 

naturbruksprogram? 

Eleverna var övervägande positiva till båda lektionerna. De elever som gick teoretiska 

program (SP och NV) angav att de gärna vill ha en praktisk lektion eller en kombination med 

att spela memory. De elever som gick naturbruksprogram (NB1, som spelade memory) ville 

gärna se på film eller se det i verkliga livet. 

4.2 Tillförlitlighet 

Resultaten täcker de områden som avsågs undersökas. Lektionerna utfördes på samma sätt i 

alla deltagande klasser. Kunskapstesterna bör anses ha hög reliabilitet eftersom de är 

utformade enligt aktuella, erkända forskningsresultat inom området. Däremot kunde 

formuleringen av frågorna kunnat göras noggrannare i vissa fall. Ett exempel är 

svarsalternativen till fråga 7, ”Hunden slickar sig runt munnen, vänder bort huvudet och 

sänker kroppen. Vad försöker den säga? Svarsalternativ: Den är rädd, Den ger lugnande 

signaler, Den är arg, Den vill leka” missförstods förmodligen av en del elever, som svarade 

att hunden var rädd. Rätt svar skulle vara att den ger lugnande signaler. Frågan skulle bli 

tydligare och missförståndet hade kunnat undvikas genom att plocka bort svarsalternativet 

”Den är rädd” så att det blir tre helt olika svarsalternativ, vilka motsvarar tre helt olika 

stämningar hos hunden. Intressant att notera är att på fråga 9 har inte resultatet förbättrats över 

huvud taget, vilket förmodligen beror på konstruktionen av denna fråga, som handlar om 

varför hundar leker. Alla svarsalternativ skulle kryssas i för att få rätt svar, vilket var en 

svårighet och hade kunnat undvikas om frågan istället haft ett eller två svarsalternativ som 

krav för rätt svar. 

Skillnaden i testresultat före och efter lektionerna är inte så stor att man definitivt kan säga att 

betydelsen av om eleverna har hund eller andra djur i hemmet har stor betydelse för deras 

resultat i undersökningen. Här behövs kanske ett större underlag för att kunna undersöka om 

det är en verklig betydande faktor med djur i hemmet för hur mycket man kan före lektionen. 

För att förbättra resultatet för de elever som fick en praktisk lektion skulle det ha varit bra 

med en uppföljning av lektionen. Memoryspelet blir automatiskt en form av repetition/ 

uppföljning genom att man går igenom kortparen efter varje spelomgång. Den praktiska 

lektionen hade inte någon naturlig uppföljning och där behöver man nog en lektion efteråt för 

att repetera det man tagit upp under den praktiska lektionen. Där kan man även ta upp frågor 

från eleverna för att undvika missförstånd av vissa begrepp. Memoryspelet kan utgöra en liten 

fara för felinlärning, eftersom eleverna kan ha parat ihop fel kort under spelets gång. Detta 

försökte jag undvika genom att finnas tillgänglig för frågor under lektionerna och eleverna 

frågade ofta om de var osäkra på om det parat ihop rätt kort. En annan variant kunde ha varit 
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att för memorygruppen ha en kort genomgång av hundens signaler innan eleverna fick börja 

spela. 

En ytterligare felkälla i undersökningen är bortfallsandelen som var relativt hög (17 %), 

beroende på att elever varit sjuka/lediga på antingen lektionen, eftertestet eller vid båda dessa 

tillfällen.  

4.3 Teoretisk tolkning 

Frågeställningarna blev besvarade, dock lärde sig inte de elever som fick en praktisk lektion 

mer än de elever som spelade memory. Vissa skillnader mellan vad eleverna lärde sig mest av 

kan däremot ses beroende på om eleverna gick ett teoretiskt program eller ett 

naturbruksprogram. Betydelsen för resultatet av att ha hund eller andra djur hemma är liten, 

men ändå märkbar. 

4.3.1 Lär sig eleverna mer genom en praktisk lektion som kombinerar teori och 

praktik jämfört med en teoretisk lektion via memoryspel? 
Min undersökning syftade med bakgrund i Flodbergs (2010) arbete till att se om elever som 

får en praktisk lektion med hundar lär sig mer än elever som får spela memory. Flodbergs 

undersökning visade att det är betydande skillnad mellan hur mycket elever lär sig när man 

jämför en teoretisk lektion med bok och instuderingsfrågor med att spela memory. Min 

undersökning visar inte på några stora skillnader för elevernas resultat mellan den praktiska 

lektionen och memoryspelet, men memorygrupperna har totalt sett ett något bättre resultat än 

de grupper som fick en praktisk lektion. Detta kan bero på att båda typerna av lektion är 

praktiskt inriktade med flera sinnen involverade på olika sätt, men också att i memoryspelet 

får eleverna ett repetitionsmoment som saknas i den praktiska lektionen som förmodligen 

skulle ha behövt en uppföljning för att eleverna skulle ha en chans att sortera alla intryck och 

repetera. Maltén (2002) påpekar vikten av multisensorisk stimulans i lärandeprocessen och att 

eleven har en aktiv roll i sitt lärande. Genom att eleven reflekterar över egna erfarenheter och 

själv söker kunskap får eleven lust att lära och förutsättningar till ett dynamiskt lärande. 

Lärarens uppgift är enligt min uppfattning att ge eleverna lust att lära och ge dem redskap för 

fortsatt lärande, så att de kan använda dessa kunskaper som verktyg för framtiden och skapa 

tilltro till den. Kunskap och färdigheter i sig är inte så mycket värda om inte eleverna kan 

använda dem i ett annat sammanhang än skolvärlden. Jenner (2004) menar att det är viktigt att 

integrera teori och praktik, att ingen kunskap är renodlat teoretisk eller praktisk. Teoretisk 

kunskap ska bidra till att förstå praktiken och praktiken ska kunna förstås teoretiskt. Liedman 

(2002) anser att all kunskap i grunden är praktisk, att teorin översätts i praktik gör enligt 

Liedman kunskapen verklig. Förståelsen är för mig grunden i kunskap, utan förståelse kan jag 

inte använda kunskapen. Varje människa bär kunskap olika och förändrar den genom att lära 

sig nya saker och genom detta få nya perspektiv. Det är därför viktigt att läraren har 

kännedom om och försöker anpassa sin undervisning utifrån de olika lärstilar som bl.a. 

Maltén (2002) och Lazaer (1998) beskriver med de 7 respektive 8 intelligenserna. För en så 

ultimat inlärning som möjligt tror jag att det är bra att undervisa med multipla intelligenser 

som Lazaer (1998) beskriver i sin modell för att undervisa för/med och om multipla 

intelligenser. I elevkommentarerna har jag också fått önskemål om kombinationer av olika 

typer av sätt att lära sig t.ex. att både få spela memory och få se det ”live” på en mer praktisk 

lektion med hundar. En del elever uttryckte önskemål om att få se film, vilket också 

stimulerar olika typer av sinnen. 
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Att resultatet skiljer sig beroende på om eleverna går ett teoretiskt program eller ett 

naturbruksprogram är intressant. NV- och SP klasserna hade generellt bättre resultat på 

förtestet på de frågor som behandlade mer allmänna etologiska termer medan de båda 

naturbruksklasserna hade bättre resultat på frågorna som behandlade hundens sinnen, 

beteende och signaler. Detta kan förklaras genom att naturbruksklasserna generellt sett har 

större erfarenhet av djur än de båda andra klasserna. Dock har alla klasser förbättrat sina 

resultat totalt på eftertestet jämfört med förtestet, vilket tyder på att de har fått lektioner som 

de har kunnat tillgodogöra sig. Utifrån elevkommenterarna ser jag att eleverna vill ha 

variation i undervisningen, att kombinera olika teoretiska metoder med praktiska metoder är 

ett genomgående tema. Karlsson (2006) fick liknande resultat i sin undersökning, dock 

tydligare och utförligare eftersom hon i sin undersökning koncentrerade sig på hur man 

väcker intresse för biologi som ämne. Karlssons arbete visar tydligt att eleverna vill ha 

varierad undervisning. Att praktiska tillämpningar varvas med teoretisk undervisning och 

utomhusundervisning gör att fler sinnen stimuleras och eleven får en mer flexibel 

lärandeprocess (Brown 1995). Elevens motivation hänger samman med hur intressant 

undervisningen är och hur eleven blir bemött av läraren. Relationen mellan lärare och elev är 

grundläggande för elevens motivation och lärandeprocess (Jenner 2004). 

Genom en kombination av teori och praktik, antingen genom en praktisk lektion, genom att 

spela memory eller en kombination av båda lektionerna som några elever uttryckt önskemål 

om, kan man nå kursmålen i kurserna som tas upp i bakgrunden för undersökningen 

(Skolverket 2010): 

DJR 1206 – Etologi  

Eleven skall 

ha kunskap om etologiska grundbegrepp 

kunna studera, dokumentera och tolka beteendet hos djur i olika åldrar och 

livsmiljöer 

DJR1209 – Hundar 

Eleven skall 

ha kunskaper om hundars beteenden och sinnen 

4.3.2 Finns det något samband i resultat mellan de elever som har hund eller 

andra djur hemma, jämfört med de elever som inte har några djur alls? 
Att betydelsen av att ha djur i hemmet är märkbar, om än liten, i undersökningen kan betyda 

att de elever som har djur hemma är mer vana att läsa vad hunden/djuret menar med sina 

signaler och beteenden. Enligt Jensen (2002) kommunicerar alla däggdjur med alla sina 

sinnen. Har då eleverna vana av att läsa sin hunds signaler blir det enklare för de eleverna att 

besvara frågorna om hundens signaler och beteenden än för de elever som inte har några djur i 

hemmet. Bubna-Litttiz (2007) beskriver hundens sinnen och deras utomordentliga anpassning 

till hunden, med extremt bra luktsinne och hörsel för att bl.a. kunna jaga effektivt. Synsinnet 

är även det väl utvecklat och spelar en mycket viktig roll, dels i jakten för att upptäcka byte 

och dels i kommunikationen med andra hundar och arter. 

Att för eleverna synliggöra hundens sociala beteende som exempelvis hundars lek helt 

teoretiskt är svårt. Resultatet i undersökningen pekar också på att det behövs en kombination 

av teori och praktik tillsammans med illustrativa bilder för att nå detta. Bekoff (1995, 2001) 

beskriver hundens lek som ett viktigt socialt verktyg. Genom leken lär sig hunden de sociala 
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regler som gäller, hur man kommunicerar, hur hårt man kan hantera sin familj och andra i sin 

omgivning, hundar leker för att det är kul och för att lära sig viktiga beteenden som har med 

jakt och reproduktion att göra. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  

Jag ser en praktisk användning av både memoryspelet och den praktiska lektionen i mitt och 

andras arbete med etologiundervisning i gymnasieskolan. Det är relativt lätt att anpassa 

lektionsinnehållet efter olika djurslag och materialet i sitt nuvarande utseende kan vara en bra 

grund för undervisning i hundkunskap på naturbruksgymnasier.  Det är dock en nödvändighet 

att anpassa innehållet i lektionerna till den nya gymnasiereformen, Gy2011, för att kunna 

använda dessa i framtiden. 

I elevkommentarerna var det några elever som skrev att de ville ha papper att läsa på och 

någon annan elev uttryckte önskningar att de ville ha en kombination av memory och en 

praktisk lektion. Det skulle kunna vara en utveckling av dessa två lektioner, att kombinera 

dem och kanske först spela memory med mer teoretisk etologi för att lektionen efter gå 

utomhus för att ha en praktisk lektion med hundar och vara noga med uppföljningen. 

Kan man se några skillnader i inlärning mellan könen? Lär sig pojkar och flickor bättre/sämre 

genom praktisk undervisning? I min undersökning valde jag att inte fokusera på den delen 

eftersom arbetet skulle blivit för omfattande, men det skulle vara intressant för fortsatta 

undersökningar att titta på de frågorna inom detta område. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att utvidga och fördjupa undersökningen för att 

undersöka om det finns skillnader i inlärning mellan studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. Det skulle även vara intressant att göra en anpassning av dessa 

moment till Gy2011. 
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BILAGA 1 

 

Praktisk lektion 
 

Hund nr 1 hälsar på eleverna  
– eleverna antecknar hur den gör, jag följer upp med teori bakom hundens beteende i 

situationen 

Upprepa föregående med hund nr 2 

 

Hundarna hälsar på varandra  
–  eleverna noterar hur hundarna hälsar, vilka signaler? Responser? 

 

TEORI SOM TAS UPP UNDER LEKTIONEN: 

Allmän etologi 
- Vad är etologi? 

- Vad är domesticering? 

- När domesticerades hunden? 

- Hur gamla arkeologiska fynd? 

Hundens sinnen: 

lukt, hörsel, syn, smak, känsel demonstreras genom: 
- Vittringspinne göms i gräs och hunden får leta rätt på den 

- Elev gömmer sig och gör ljud, hunden letar rätt på eleven 

Hundens språk 
- Visa hur en hund inbjuder till lek 

- Prata utifrån hälsningsritualen (punkt  1 ovan) 

- Visa lite bilder på osäker, aggressiv, neutral hund (laminerade foton) 

Beteende 
- Reflexer 

- Inlärda beteenden 

- Social beteenden 
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BILAGA 2 

Memory utskriftsformat (utskriftsformat för tabellen ska vara liggande för korrekt utskrift) 

Etologi 
Läran om 
djurens 

beteende 

Domesticerad 
art 

En art som 
anpassat sig till 

att leva med 
människan. 

Människan styr 
artens 

fortplantning 

100 000-
130 000 år 

Hur länge har 
hunden varit 

domesticerad? 

Varg 
Hundens 
närmaste 
släkting 

12 000-14 000 
år 
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Så gamla 
arkeologiska 
fynd har man 

hittat av 
hundar 

Hundar hälsar 
genom att lukta 

varandra i 
rumpan 

Lukten talar om 
vem individen 

är 

Reflex 
Kliar sig med 
baktassen i 

sidan 
 

 

Undergiven/ 
visar lugnande 

signaler 
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Lek  

 

Exempel på 
kemiska signaler 

Skäller/ylar 
Exempel på 

akustiska 
signaler 

 

Exempel på 
taktila signaler 

 

Exempel på 
visuella signaler 
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Arg, undergiven 

 

Lek  13 år 

Så länge kan en 
hund känna 
lukten på en 

träpinne som en 
människa har 

tagit i! 

Relationen 
mellan 

människa och 
hund stärks 

genom detta 

- Hur hunden 
har 

socialiserats 

- Hur bra 
människor 

förstår 
hundens 
sociala 

beteende 

Inlärt beteende 
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Spinga till 
dörren när det 
kommer någon 

Morrning 
Beror ofta på 

osäkerhet 

Bilder till baksidan av 
korten för att kunna 
skilja på kortlekarna 
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Spelregler memory 
 

Ett par kan bildas av två textkort eller ett textkort + ett bildkort 

 

Ni kan totalt bilda 20 par 

 

Varje spelare vänder två kort, får man ett par får man fortsätta. Får man inget 

par vänds korten tillbaka och nästa spelare tar vid. 

 

När alla kort är slut presenterar spelarna sina par för varandra och berättar varför 

de hör ihop. 

 

Sedan blandas kortleken noga och man spelar igen. 

 

 

 
Under spelets gång finns möjlighet att fråga läraren om man är osäker på om korten hör ihop. 
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BILAGA 3 

 

Följebrev: 
 

Hej, 
Jag heter Ulrika Norell. I samband med mitt examensarbete på lärarutbildning på Högskolan i 

Gävle genomför jag en jämförelse av förståelsen mellan elever som arbetar praktiskt med 

elever som arbetar teoretiskt.  

 

För att kunna genomföra detta behöver jag hjälp av elever, därför är just Din medverkan i 

studien viktig för mig!  

 

Studien kommer att bestå av ett förtest, en lektion, ett eftertest samt en kort utvärdering. Jag 

behöver ditt namn på alla papper för att kunna jämföra förtestet med eftertestet och 

utvärderingen. Namnen kommer att tas bort och ersättas av nummer så fort jag parat ihop de 

olika testen, så du blir helt anonym i mitt fortsatta arbete. Inte heller vilken skola du går på 

kommer att framgå.  

 

Har du några frågor får du gärna kontakta mig! 

Mail: ulrika.norell@gmail.com 

Telefon: 070-254 37 77 

 

 

Tack på förhand! 

Ulrika Norell 
  

mailto:ulrika.norell@gmail.com
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BILAGA 4 
 

Förtest 
 

Du svarar med kryss om inget annat anges 

 

Namn (för att Ulrika ska kunna jämföra testet före och efter lektionen):  

 

  

Jag är  □ Tjej □ Kille 

Jag går □ NV □ SP  

 □ Jag har inga djur □ Jag har hund   □ Jag har andra djur 

 

1. Vad betyder etologi? 

□ Läran om djurens inlärning  

□ Läran om djurens skötsel  
□ Läran om djurens beteende 

 
2. Vad är en domesticerad art? 

□ En art som anpassat sig till att leva med människan som helt styr artens 

fortplantning 

□ En art som tämjts av människan, men som styr sin fortplantning själv 

 
3. Hur länge vet man säkert att hunden varit domesticerad? 

□ 7 000-9 000 år □ 12 000-14 000 år □ 100 000-130 000 år 

 
4. Varför luktar hundar varandra/oss i rumpan till när de träffar andra 

hundar/människor? 

□ För att vara artiga 

□ För att kolla vem det är de möter 

□ De tycker det är mysigt 

 
5. När hunden kliar sig med baktassen mot kroppens sida är det ett exempel på 

□ en reflex  □ ett inlärt beteende □ den har loppor 
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6. Vad är en morrning i de flesta fall uttryck för? 

□ Aggressivitet 

□ Osäkerhet/rädsla 

□ Hunden ”pratar” 

 
7. Hunden slickar sig runt munnen, vänder bort huvudet och sänker kroppen. Vad 

försöker den säga? 

□ Den är rädd 

□ Den ger lugnande signaler 

□ Den är arg 

□ Den vill leka 

 
8. Hunden bugar med frambenen, har öronen framåt, helt öppen mun och snurrar runt. 

Vad försöker den säga? 

□ Den är rädd 

□ Den ger lugnande signaler 

□ Den är arg/aggressiv 

□ Den vill leka 

 
9. Varför leker hundar? flera svar kan vara rätt 

□ För att det är kul  

□ För att lära sig sociala regler  

□ För att lära sig kommunicera 

□ För att etablera relationer  

 
10. Para ihop (dra streck emellan) beteendet med vilken typ av signal hunden ger 

Beteende   Signal 
a) Kissar på en lyktstolpe  1) Visuella 
b) Uppdragna läppar, synliga tänder 2) Taktila 
c) Skäller, ylar  3) Kemiska/lukt 
d) Lägger hakan i ditt knä  4) Akustiska 
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11. Hur länge kan en hund känna lukt på en träpinne som jag tagit i? 

□ 3 tim □ 13 tim □ 3 mån □ 3 år □ 13 år 

 
12. Hur umgänget fungerar mellan hund och människa beror av flera olika faktorer, vilka 

2 av följande är rätt? 

□ Hur hunden socialiserats 

□ Hundens genetiska ursprung 

□ Hur väl människor förstår hundens sociala beteende 

□ När hunden domesticerades 

 

 
13. Den vänstra vargen är 

□ Aggressiv  □ Undergiven □ Självsäker 

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

Ulrika Norell 
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BILAGA 5 
 

Utvärderingsenkät 
 

Här svarar du med kryss om inget annat anges 

 

Jag är  □ Tjej □ Kille 

Jag går □ NV □ SP  

 

Namn:  

 

  
(för att Ulrika ska kunna jämföra testet före och efter lektionen) 

 

 

□ Jag fick en teoretisk lektion med Memory spel 

□ Jag fick en praktisk lektion med hund 

 

 

 

Detta är ett bra sätt för mig att lära mig på 

□ Ja 

□ Nej 

Om nej, vilket sätt skulle du vilja lära dig på? 

 

 

 

 

 
 


