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Filmens innehåll
Vi människor rör oss inte ute i skogen lika mycket 
som vi gjorde förr i tiden. Men när vi väl är ute i 
skog och mark ska vi samsas med alla andra djur 
som lever här. Vår traditionella kunskap som vi 
haft i generationer börjar nu glömmas bort och 
med okunskap följer ofta rädsla för det okända.

Vad ska vi göra om vi möter en björn? Hur far-
liga är de vargar som strövar omkring i svenska 
skogar egentligen? Ska man tro media så utgör 
vargen ett stort hot mot människan. Eller gör den 
verkligen det?

Genom fantastiska bilder visar filmen brun-björ-
nar och vargar, deras beteende och hur de lever. 
Vi lär oss även om hur vi ska bete oss när vi är 
ute i skogen och hur ointresserade både varg och 
björn egentligen är av oss.

Filmfakta
Ämne: Samhälle, Zoologi

Ålder: Från 12 år (H, Gy)

Speltid: 14 minuter

Svenskt tal

Producent: Vålå Bild AB, Sverige

Syfte/strävansmål
- att visa hur man bör bete sig ute i skog 

och mark
- att öppna för diskussioner kring björn och varg
- att öppna för diskussion kring människans roll 

i naturen

Mål som eleverna bör ha uppnått 
efter genomgången grundskola, bl.a.
- ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, 

som å ena sidan det naturvetenskapliga med 
dess systematiska observationer, experiment 
och teorier liksom å andra sidan det sätt som 
används i konst, skönlitteratur, myter och sagor

- ha inblick i hur kunskapen om naturen utveck-
lats och hur den både formats av och format 
människors världsbilder

- känna igen och namnge några vanligt före-
kommande växter, djur och andra organismer i 
närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö

Möt våra rovdjur: 
Björn och varg
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen 
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom 
hur man ska hantera diskussionen och svaren. Dela 
gärna upp gruppen i mindre grupper och låt delta-
garna först skriva ned sina svar. 

Före filmen

• Är du ute i skogen ibland?

• Är du rädd för varg eller björn ute i skogen?

• Vet du vad du ska göra om du möter ett rovdjur?

Efter filmen

• Hur skiljer våra sinnen sig mot djurens?

• Hur vet björnen var vi är någonstans?

• Varför är inte björnen farlig för oss människor?

• På vilka olika sätt kan en björn känna sig hotad?

• Ungefär hur stor är en vanlig brunbjörn?

• Vad betyder allätare?

• Vad brukar björnen äta?

• Varför betraktas en björnmamma med ungar 
som farlig?

• Hur kan man göra när man är ute i skogen för att 
tala om för björnen att man är där?

• Hur kan man göra om man ändå möter en björn?

• Varför fruktade man vargen förr i tiden?

• Varför behöver vi inte vara rädda för våra svenska 
rovdjur?

• Tror du att en varg ser på en hund annorlunda än 
den ser på en människa?

Ta reda på mer om björn och varg

http://lankskafferiet.skolverket.se 
– Skolverkets sajt med länkar till webbplatser du 
kan använda i skolarbetet

www.de5stora.com/OmRovdjuren
- Rovdjurscentrums hemsida med mycket infor-
mation om brunbjörn och varg. Även nyhets-
information och information om rovdjurens 
ställning i samhället.

www.wwf.se/vrt-arbete/arter
/1122825-arter
- Här kan du läsa mer om bl.a. svenska rovdjur

www.skansen.se/artikel/brunbjorn
- Skansens hemsida om brunbjörn

www.skansen.se/artikel/vargar
- Skansens hemsida om svenska vargen

Möt våra rovdjur: 
Björn och varg

Uppgifter
• Gör ett grupparbete om vår svenska björn 
och varg. Var finns dessa djur i Sverige? Var-
för jagar man ibland björn och varg?  
Undersök även hur dessa djur beskrivs i 
media. Tycker människor olika om rov-
djuren beroende på var i Sverige vi bor? Var-
för? Lägg även fram era egna åsikter om hur 
man ska behandla våra björnar och vargar. 
Leta fakta och presentera arbetet på stora 
ritblock, som webbsida, artikel eller serietid-
ning.

• Gör en informativ affisch som visar hur 
man ska bete sig när man är ute i skogen för 
att berätta för våra rovdjur att man är där. 
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