
Lektionsplanering 

Sveriges farligaste djur – vilka är dom?

Innan filmvisningen
Ja, vad är egentligen ett farligt djur? Är det en ilsken björn eller kvarterets argaste hund eller geting-
ar? Det finns flera sätt att mäta detta på. I filmen tar vi upp en lista på djur som orsakar dödsfall men 
också skador. 

Vi går igenom Sveriges farligaste djur, men också djur som finns utanför listan som vi traditionellt 
klassar som farliga djur.

Människan tas inte upp trots att det mördas runt 450 000 människor varje år, världen över.

Kan du tänka på fler saker som gör människan till ett farligt djur?
Nämn några djur i Sverige som du tror är farligast. Rangordna dem från ett till fem, där ett är farligast.

Se filmen

Fästingen – plats 5 på listan
Varför kommer den på femte plats? 
Vilka sjukdomar kan den sprida till oss människor?
Går det att vaccinera sig mot sjukdomarna?
Hur ska man göra för att slippa bli biten av fästingar?
Var finns det fästingar i Sverige? Var finns de inte?
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Utanför Listan - Vargen
Vargen är ett djur som sätter skräck i många människor. Men det är bara en människa som dött i en 
vargattack på hundra år (och det var i en djurpark). 
Vargen är farlig för boskap och varje år dödar den runt 300 får. Det är viktigt att rovdjur inte blir 
bekväma att vara runt människor.
Hur känner du inför vargar? Skulle du vara rädd att träffa på en varg i skogen? Är det viktigt att vi 
skyddar vargens rätt att finnas i naturen?
Var tror du att rädslan för vargen kommer ifrån?

Hunden – plats 4 på listan
Det finns nästan 900 000 hundar i Sverige och att människor och andra djur blir bitna är ju inte direkt 
konstigt. Mellan 3000 – 4000 människor måste söka läkarvård varje år. Hunden är släkt med vargen 
och man ska ha respekt för det.
Kan du säga hur hunden reagerar om den är hotad?
Vilka signaler ska man vara uppmärksam på? 

Utanför Listan – Björnen
Det sker i snitt en björnattack per år, men det är bara tre personer som har dött av björn de senaste 
hundra åren.
Vilka är det som oftast drabbas av attackerna?
Hur reagerar björnar på hundar?
Hur reagerar björnar på människor? Söker de kontakt?
Om man känner sig orolig i skogen vad kan man göra för att ”skrämma bort” björnen?

Bin och getingar – plats 3 på listan
Det som gör getingar och bin så farliga för människor är att man kan vara allergisk mot dem. Är man 
allergisk måste man få en spruta som stoppar den allergiska reaktionen.  Ungefär tre människor dör 
varje år av geting- och bistick. 
När måste alla söka läkarhjälp, även om man inte är allergisk, för stick?
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Utanför Listan – Huggormen
Många människor är väldigt rädda för ormar. En del är överkänsliga för huggormens gift. I Sverige 
dör ungefär en människa vart tionde år.
Varför tror du vi människor är så rädda för ormar? 
Vad har ormen för plats i sagor, myter och berättelser?

 

Hästen – plats 2 på listan
Hästar ser fridfulla ut, men hästsporten är drabbad av olyckor. Det finns runt 350 000 hästar i Sverige. 
Hur sker olyckorna? 
Vad menas med att hästar är ”flyktdjur”?

Älgen – plats 1 på listan
Det finns mellan 300 000 och 400 000 älgar i Sverige.
Varför är älgen Sveriges farligaste djur?
Hur många människor dör i älgrelaterade olyckor varje år?
Hur kommer det sig att älgen attackerar människor?

Världens farligaste djur
Vilket är världens farligaste djur?
Var finns de mest drabbade områden i världen?

Kreativa uppgifter
1. Gör en turistbroschyr och visa vilka djur som är farliga – och vilka djur som man inte behöver vara 
rädd för.
2. Djur och deras utseende har fått styra mycket av våra fördomar om djur. Vi har svårt att se ”söta” 
djur som farliga och tvärtom. Tänk dig tillbaka i sagans och myternas värld – Vad har ormen för egen-
skap? Vad har björnen för egenskap – fortsätt rada upp djur som vi ger tydliga egenskaper. Diskutera 
varför du tror man gör detta? 
3. Skriv en saga – med omvända roller. Huvudrollsinnehavaren är en snäll varg eller en snäll orm. Hans 
eller hennes motståndare är en elak och listig björn. 
4. Rita en ny vägskylt där du varnar för älg.

sid 3


