BILD OCH SVENSKA
Handledning
Tema varg
Tema varg är ett ämnesöverskridande undervisningsmaterial producerat av Västarvet, Västra
Götalandsregionens natur- och kulturarvsorganisation. Vi som tagit fram materialet jobbar som
pedagoger på Västarvet.
Till undervisningsmaterialet hör en studielåda med material och en webbaserad lärplattform med
information, lektionsförslag och lärarhandledning. Lärplattformen och materialet i lådan är tänkta att
användas parallellt, eftersom innehållet i lärlplattformens texter stöds av innehållet i lådan, samtidigt
som elevernas egna utforskande av de spännande föremålen i lådan lockar till fördjupat lärande.

Innehåll i Studielåda Varg
Lager 1
Vargpäls
Älgpäls
Vargskalle
Rävskalle
Korpskalle

Lager 2
Bok: Däggdjur i Norden
Monterad skogsmus
Lapptyg
Snöre

Lager 3
Älgklöv
Gipsavgjutning av vargspår 2 st
Spårkort med varg, hund, räv, lo och älg

Fabler om vargen
Fabler är sedelärande historier där mänskliga egenskaper och beteenden klätts i djurskepnad. Tanken
med fabeln är att förmedla information om tillvaron och människors beteenden. Fabler har alltid en
sensmoral och kan på ett fantasifullt sätt tydliggöra beteendemönster och händelser i samtiden.

Förslag på uppgifter:

Alla fabler har en sensmoral, det vill säga, något som den vill lära ut.
1. Välj en av fablerna i lärplattformen: Vad är sensmoralen i berättelsen?
2a. Ge ett exempel på en händelse i vår tid eller i ditt liv, där någon av fablerna stämmer in.
3. Skriv eller berätta en modern historia med samma sensmoral som Vargen och lammet!
4. Teckna en bild till ditt exempel
(Som inspiration - titta gärna på bilderna till lärplattformens fabler)

Joseph Jacobs - Title: The Fables of Æsop, London : Macmillan Copy: New York Public library
Källa: Wikimedia Commons

1. Sensmoral:
Vargen och lammet: en ”förtryckare” hittar alltid argument för att få sin vilja igenom.
Vargen och hunden: Bättre fattig och fri än bunden, mätt och däst.
Vargen och tranan: Löften avlagda i nödläge är sällan att lita på.
2. Jfr exempelvis skola, föräldrar, förpliktelser vs frihet och nöjen.

Sägner om vargen
Förslag på uppgifter:
En sägen liknar en saga men är mer verklighetsnära. Ofta nämns speciella personer och specifika
platser, för att berättelsen ska framstå som sann.
1. Välj en av sägnerna på lärplattformen eller leta upp en egen sägen. Vilken lärdom vill sägnen
förmedla och varför tror du? Skriv ner och förklara!
2. Tänk ut en egen sägen och förklara vilken sensmoral din sägen har!
3. Sägner finns även idag och sprids ofta i media. Det gäller att vara källkritisk! Ge ett exempel på
en modern sägen!
4. Välj ut en sägen eller en fabel och teckna den i serieform!
5. Välj ut en sägen eller en fabel, gör ett eget manus och sätt upp en kort föreställning i
klassrummet!

2. Råttan i Pizzan är en typisk samtida vandringssägen, men det finns många, många fler!
Öva källkritik genom att leta efter moderna vandringssägner i media!
Mer information om moderna sägner hittar du exempelvis här:
Sölvberg, Anna (2004), Moderna myter, Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle,
mediegestaltning. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:19764/FULLTEXT01.pdf
af Klintberg, Bengt (1986). Råttan i pizzan. Stockholm.

Mytologiska vargar
Förslag på uppgifter:

1. Berätta! Välj en av vargarna ur den nordiska mytologin, ta reda på mer och berätta om den i
ord och bilder! Vargen som slukar solen, vargen som slukar månen, Skoll, Hate, Månegarm, Garm,
ulfhedningarna som går bärsärk, Fenrisulven eller Odens följeslagare Gere och Freke är några
exempel…
2. Maskworkshop! Shamanerna var andliga ledare som ansågs stå i kontakt med högre makter. I
en del kulturer använde de sig av djurmasker, för att komma i kontakt med andar och magiska
skyddsdjur. Maskerna tillverkades ofta av material som blivit över i vardagslivet. Vilket är ditt
skyddsdjur? Samla in sådant som blivit över, återvinningsmaterial och skrot - tillverka en shamanmask.
Eller:
Måla eller teckna ditt eget skyddsdjur!

2. Eleverna tar i förväg ta med sig var sin papperskasse med rengjort återvinningsmaterial, skräp och
skrot, som sedan läggs i en gemensam pott. Använd limpistoler, tejp, ståltråd och sytråd för att fästa
ihop materialet till masker. Genom korta texter kan eleverna berätta om sin idé. Det skulle kunna bli
en spännande utställning i klassrummet…

Vargar i populärkulturen
Genom att läsa gamla sagor och sägner om vargen kan vi förstå
hur populärkulturens bilder av vargen har vuxit fram.
I dagens populärkultur finns både goda och onda vargar!
I serietidningarnas värld hittar vi vargar i till exempel Bamse, Rocky, Stora stygga vargen, Lilla vargen
och Fantomen.
Förslag på uppgift:

Hitta på en egen serie där en varg är en av huvudkaraktärerna, tillsammans med en korp och en
skogsmus!

Eleverna kan relatera till det biologiska samspelet mellan korpen, musen och vargen, som redovisas i
lärarhandledningen Biologi/Svenska.

Varglapp från Studielådan
Varglappar, eller lapptyg, användes vid vargjakt från slutet av 1700-talet i Sverige. Genom att rada
upp varglappar med skrämmande motiv i skogen, hoppades man kunna jaga vargen i fällan.
Varglapparna föreställde ofta skräckinjagande figurer eller skarpa mönster som man trodde vargarna
skulle bli rädda för. De var kontrastrika, tydliga och målade i distinkta färger - oftast i svart och rött.
Varglapparna som du ser här nedan återfinns i Vänersborgs museums samlingar.

Om du vill se fler lapptyger kan du följa länken Sök i samlingarna och skriva in ordet i sökrutan.

Förslag på uppgift:

Troll, häxor, varulvar, zombies, vilddjur, galningar... vad är du rädd för? Tillverka ett "lapptyg" som
skrämmer bort dem!

Tips: Använd skarpa kontrastfärger och gärna gamla lakan, handdukar eller andra stuvbitar!
Lapptygerna kan förslagsvis hängas i ett snöre, som ett flaggspel i klassrummet!

Spår-avtryck
Förslag på uppgift:

Vargens spår liknar hundens. Inte konstigt, eftersom vargen och hunden är nära släktingar.
Studera spåren som finns med i lådan! Hur skiljer sig de olika djurens spår åt och varför? Hur ser
dina egna spår ut i jämförelse med de andra djurens? Resonera med varandra i grupper! Gör egna
spåravtryck genom potatistryck eller med schabloner. Tryck på papper eller med textilfärg på en
gammal T-shirt – som blir som ny!

Läs mer om olika trycktekniker här: http://bildskolan.weebly.com/textiltryck.html

Teckna av kranier
Genom att studera djurens skelett kan man lära sig mycket om djurens anatomi och levnadssätt.
Låt eleverna studera och teckna av vargskallen i lådan och dra slutsatser om vargens biologi, utifrån
ögon, tänder och nos.

Förslag på uppgift:
Teckna av de tre kranierna, varg, räv och korp och jämför dem sinsemellan.
Berätta – vad finns det för likheter och vad skiljer dem åt?

Har du frågor eller synpunkter på
materialet, tveka inte att ta kontakt
med lärplattformens kontaktperson
som du hittar på lärplattformens
ingångssida.

