Øvelse- Paneldebat
- hønen, den økologiske hønseavler, den konventionelle hønseavler, forbrugeren
og veganeren indkaldes til paneldebat på DR om slagtehøns’ vilkår i Danmark
Vejledning til læreren: Udprint nedenstående rollekort og få eleverne til at klippe dem ud. Inddel eleverne i
grupper af fem så de hver kan få et rolle-kort udleveret. De skal sætte sig ind i deres rolle ved hjælp af de
forberedende spørgsmål på side 2, som de skiftes til at stille hinanden.
Hvis eleverne er gamle nok til det, kan en gruppe stå for at være værter ved paneldebatten og finde på flere
spørgsmål. De skal præsentere deltagerne, og hvad det overordnede emne for debatten er, samt styre
hvem der taler hvornår. I kan se en politisk paneldebat fra DR som inspiration.

Formål: At eleverne kan sætte sig ind i forskellige parters tænkemåde og argumentation. At eleverne får et
mere nuanceret syn på det at slagte høns. At eleverne opnår viden om det at holde slagtehøns og på
baggrund af denne kan tage stilling.

Rollekort:
Økologisk slagtehøne
Jeg er et intelligent dyr, selvom nogle siger det modsatte
Jeg trives bedst i grupper af 10-25 høns
Jeg prøver for alt i verden at opretholde en facade af at alt er godt, så rovdyr ikke kan se jeg er bange
Når jeg har ligget skruk på mine befrugtede æg i 21 dage får jeg kyllinger
Jeg er nysgerrig og kan lide at skrabe i jorden og tage støvbad for at undgå parasitter i mine fjer og
holde mig ren
Hvis jeg har for lidt plads og de andre høns står for tæt på mig, bliver jeg stresset og kan finde på at
plukke fjer af de andre høns og hakke med mit næb i dem.

Konventionel hønsekødsavler
Jeg har slagtehøns – ikke æglæggende høns
Mine høns lever 35-39 dage før de bliver slagtet
Jeg har max 20 høns pr. m2 som hele livet går indendørs
Jeg bruger en speciel race som er avlet til at vokse hurtigt op og derfor hurtigt kan
slagtes.
Fordi kyllingen vokser så hurtigt kan dens knogler ofte ikke følge med, og den kan få problemer med at gå.
Jeg giver mine kyllinger medicin i deres mad, fordi de ellers kan blive angrebet af parasitter.
Mine høns går i flokke på op til 40.000 kyllinger
En konventionel kylling koster ned til 25kr. i supermarkedet.

Forbruger
-

Jeg har tre børn på 2, 4 og 9 år, så jeg skal handle meget mad

-

Vi kan godt lide at spise kylling derhjemme

-

Jeg vil gerne have mad i god kvalitet og fra et sted hvor dyrene ikke
lider for meget

-

Jeg har ikke mange penge, men jeg er heller ikke fattig

-

Jeg har aldrig prøvet at slagte en høne før, men jeg vil gerne spise den

Økologisk hønskødsavler i Danmark
Jeg har slagtehøns – ikke æglæggende høns
Jeg bruger ikke kunstgødning og sprøjtemidler
Mine høns lever i 56-81 dage og vokser naturligt langsomt op
Mine høns har adgang til udearealer med græs på 4m2 pr. kylling¨
Mine høns går i flokke på op til 4.800 kyllinger
Jeg putter ikke medicin i foderet til mine kyllinger
Når mine kyllinger er blevet slagtet koster de ca. 130kr. i supermarkedet

Veganer
-

Jeg spiser ikke noget som kommer fra dyr eller er lavet af noget som kommer
fra dyr

-

Jeg går op i at dyr har det godt, og synes ikke at mennesker skal holde dyr i
fangenskab for at spise dem.

-

Jeg går op i at vores planet har det godt, og at vi skal forurene mindst muligt

-

Jeg spiser fx ikke: æg, smør, ost og mælk

-

Jeg spiser mange grøntsager og tager vitaminpiller med B12. Derudover spiser jeg kikærter, linser,
bønner og meget andet.

Sådan gør du: Du skal nu til at sætte dig ind i din rolle i paneldebatten. Til det skal du både bruge din
fantasi, den viden som står på kortet, og eventuelt viden du kan finde online. Hjælp hinanden ved at skiftes
til at stille og svare på de forberedende spørgsmål. Derefter kan i øve jer i, hvad i vil svare på spørgsmålene
til paneldebatten.

Forberedende spørgsmål
▪

Hvad hedder du?

▪

Hvor gammel er du?

▪

Hvad er en typisk dag for dig?

▪

Hvad laver du til dagligt?

▪

Hvad er vigtigt for dig i din hverdag?

▪

Hvad mener du om det at slagte høns?

▪

Søg på nettet efter oplysninger du kan bruge til at vide mere om din rolle

Spørgsmål til paneldebatten
▪

Hvad er den bedste måde at holde slagtehøns på?

▪

Hvad er fordelene ved at holde økologiske kyllinger?

▪

Hvad er fordelen ved at holde konventionelle kyllinger?

▪

Hvorfor slagter vi høns?

▪

At holde slagtehøns belaster klimaet – hvad vil i gøre ved det?

▪

Find selv på flere relevante spørgsmål

Kilder som er brugt til information på rollekortene
www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kyllingekød.aspx
www.landbrugsinfo.dk/Fjerkrae
https://anima.dk/fakta-om-dyrene/landbrugsdyr/slagtekyllinger

