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Abstract 

For many years folklore, stories and fairy tales have been giving animals hu-

man attributes and elaborated the animals in a human-like way. The wolf is no 

exception and is often reproduced in a negative way. Can these experiences of 

the wolf from the selection of fairy tales affect how pupils think about the wolf 

and its role in an ecosystem? And furthermore, can it affect how the pupils 

understand how the wolf interacts with other organisms? 

With a comparative approach between pupils from urban and rural environ-

ments, the purpose of the study is to elucidate thoughts and attitudes toward 

the wolf and to emphasize how pupils place the wolf and its role in an ecosys-

tem. A revised clinical group interview method has been used to achieve the 

purpose of the study. In total, 18 pupils participated, five of them from the 

countryside and 12 pupils from a city. The survey shows that pupils from the 

urban environment have a negative attitude toward the wolf, which differs 

from the pupils from rural areas, who have a positive, alternatively neutral at-

titude towards the wolf. The pupils from both urban and rural environments 

describe the role of the wolf in an ecosystem in an anthropocentric and teleo-

logical approach to an approximately equal extent. 

 

Key words:  Thoughts, attitude, wolf, ecosystem, comparative, anthropocen-

tric, teleological  
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Sammanfattning 

Folksägner, historier och sagor har länge gett olika djur mänskliga attribut och 

gestaltat djuren på ett människoliknande sätt. Vargen är inget undantag och 

återges allt som oftast på ett negativt sätt. Kan dessa erfarenheter av vargen 

från sagornas värld drabba hur elever tänker om vargen och dess roll i ett eko-

system och samspelet med andra organismer? 

Undersökningens syfte är att belysa elevers tankar attityder om vargen samt 

hur de placerar in dess roll i ett ekosystem med ett jämförande förhållningssätt 

mellan elever från stadsmiljö och landsbygdsmiljö. En reviderad klinisk inter-

vjumetod i grupp har använts för att uppnå syftet med studien. Totalt har 18 

elever deltagit, varav fem från landsbygden och 12 elever från stadsmiljö. 

Undersökningen visar att eleverna från stadsmiljö har en negativ attityd till 

vargen, vilket skiljer sig från eleverna från landsbygden som har en positiv 

alternativt neutral attityd till varg. Eleverna från de båda geografiskt skilda 

områdena beskriver vargens roll i ett ekosystem ur ett antropocentriskt och te-

leologiskt synsätt i ungefär lika stor utsträckning.  

 

Nyckelord: Tankar, attityd, varg, ekosystem, jämförelse, antropocentrisk, tele-

ologiskt 
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Förord 

Jag vill inleda detta examensarbete med att citera John Dewey, som är en stor 

inspirationskälla till mitt sätt att tänka om utbildning inom naturvetenskapliga 

ämnen.  

Vetenskapen är fortfarande alltför ny för att på djupet ha införlivats i 

människans fantasi och sinne. Människan rör sig snabbare och säkrare 

mot förverkligandet av sina mål, men hennes mål är fortfarande i stor 

utsträckning de samma som före den vetenskapliga upplysningen. Där-

för måste utbildningen försöka åstadkomma förändringar som leder till 

att naturvetenskap använd så att tanke och känslor modifieras och den 

inte längre bara är en förlängning av våra armar och ben (Dewey, 2009, 

s. 272) 

Naturvetenskapen ska inte endast läras ut för att vi människor ska lära oss hur 

vi ska underlätta vårt vardagsliv. Jag vill att naturvetenskapen ska utveckla 

förnuftets funktion och att eleverna ska känna att den ger dem kunskap om 

villkoren för mänskligt handlande.  

Idén bakom mitt examensarbete grundar sig i mina tankar om att vår sociokul-

turella bakgrund påverkar oss i så stor utsträckning att barn tar in kunskapen 

om naturen på olika sätt, beroende på var de växt upp. Jag är själv uppvuxen 

på landet, i samma område som vissa av eleverna i denna studie. Jag minns 

mina tankar om djur och natur och jag trodde att vissa djur endast fanns för att 

vi människor skulle jaga dem. 

Jag drömmer därför om att undervisa mina elever inom naturvetenskap, för att 

få dem att känna respekt och medkänsla för deras omgivning.  Naturen är fan-

tasifull och sinnesuttrycklig, genom naturen kan vi människor bemöta våra 

känslor och bekanta oss med vårt inre.  
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1 INLEDNING  

Gråvargen (Canis lupus) blev fridlyst 1966 i Sverige efter att den vara nära 

utrotning med färre än 10 enskilda vargar. Innan fridlysningen bidrog staten 

till utrotningen genom att betala ut skottpeng på vargen. Medierna har rappor-

terat om vargen till och från sedan dess och det vanligaste innehållet brukar 

vara licensjakt, illegal vargjakt och inplantering av nya vargar. Sveriges riks-

dag har 2001 tagit beslut om en sammanhållen rovdjurspolitik. De stora rov-

djuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn som naturligt förekommer i den 

svenska naturen ska långsiktigt bevaras i den svenska faunan. Regeringens be-

slut att införa licensjakt 2010 på 27 vargar, ledde till en stor debatt i media och 

sociala medier. 2011 beordrades licensjakt på 20 vargar trots att det fanns ett 

pågående utredning om inplantering av nya vargar (Eriksson, 2014). Resultatet 

från inventeringsperioden 2018/2019 visar att det finns cirka 300 vargar i Sve-

rige (Naturvårdsverket, 2019). 

Ekologi tenderar att bli mycket abstrakt när det används för att titta på naturen. 

Näringskedjor, kretslopp och balans är centrala delar av ekologi och är även 

det elever i tidig ålder förväntas ha viss förståelse av. ”Vart finns alla närings-

kedjor?” sade ett barn när hen kom ut i skogen (Leicht Madsen, 2006, s. 36). 

Bortsett från den abstrakta tröskeln om näringskedjor och kretslopp har män-

niskor överlag men framförallt barn en stor tendens att moralisera djur efter 

människobeteenden. Detta fenomen härleds från mytologier, folksagor, folk-

sägner och fabler som ger djuren ett symbolvärde (Case, 2008). I Europa och 

många asiatiska länder har vargen aldrig blivit den kulturella ”hjälten”. När 

kristendomen började dominera livet i Europa ansåg man att vargen och den 

mytiska motsvarigheten, varulven var en inkarnation av ondskan själv. Män-

niskans vardagsspråk är präglat av dessa symbolvärden som ger djuren mänsk-

liga egenskaper som ”den kloka ugglan” och ”den sluga räven”. Barnböcker, 

leksaker, film och tv-serier bär oftast med sig den ursprungliga symboliken 

men uppträder i människoliknande gestalter med människoliknande beteenden 

(Madsen, 2006). 

Enligt Wynne Harlen (1996) vimlar det av ovetenskapliga föreställningar run-

tomkring oss, både bland stora som små. Hon menar att dessa missuppfatt-

ningar påverkar barnens försök att förstå det de upplever. Många elever kom-

mer till högstadiet med brist på vetenskapliga begrepp och således brist på för-

ståelse. De har missuppfattningar som hindrar dem att kunna följa med i under-

visningen. Många av dessa elever har sedan tidig ålder redan bestämt sig för 

att naturvetenskap är svårt och obegripligt. Det är belagt att barns attityd till 

naturvetenskap formas i tidig ålder, jämfört med andra ämnen. Redan vid 11 
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års ålder har elever ”bestämt sig för” om de tänker gilla ämnet eller inte 

(Harlen, 1996). De ovetenskapliga föreställningarna uppstår i detta fall hos 

barn, utifrån deras tidigare erfarenheter och upplevelser som de oftast oreflek-

terat accepterar.  Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson (2000) 

menar att det står till grund för deras förståelse. De tidigare erfarenheterna och 

upplevelserna kan exempelvis vara barnböcker och film med mera.  

Forskning som studerat elevföreställningar om naturvetenskapliga fenomen 

domineras av fysik och kemi. De undersökningar som utförts inom biologin 

avseende elevers föreställningar om naturvetenskapliga fenomen har för det 

mesta fokuserat på fenomen som fotosyntes, evolution och människokroppen 

(Helldén, 2013). Mer sällan har elevföreställningar som specificerat enskilda 

djurs betydelse för naturen utretts. I läroplanen för årskurs 1–3 framgår, ur 

centralt innehåll att elever ska förstå hur organismer samspelar i ett ekosystem 

och syftet för ämnet biologi ska elever ges möjlighet att förstå biologiska sam-

manhang (Skolverket, 2016). 

Tidigare forskning har visat att vuxnas inställning till vargen är svår att på-

verka. Oavsett om de vuxna får kännedom om argument som vilar på kunskap, 

är det svårt att ändra på deras åsikt om vargen. Barn har däremot ännu inte låst 

fast sig i någon åsiktsposition (Karlsson, Bjärvall & Lundvall, 1999). Barn har 

genom många generationer fått en bild av vargen som ett lömskt och slugt djur 

genom sagor som Rödluvan och vargen, De tre små grisarna och den elaka 

vargen i Bamse. (Rovdjurcentret, 2019). Vargen kan därför vara ett lämpligt 

djur att använda som konkret exempel i en lärares undervisning i biologi. Var-

gen har ett stort negativt symbolvärde och som Harlen (1996) nämner, måste 

aktiviteter inom naturvetenskap bära med sig elevers erfarenhet och tankar, 

med andra ord måste hänsyn tas till elevföreställningar. Vargen har även en 

stor biologisk funktion i ekosystemet. Naturskyddsföreningen (2019) menar att 

vargen gör vår natur rikare, likt andra rovdjur hjälper vargen till att balansera 

naturen. De håller nere växtätare genom att både påverka deras beteende och 

genom att jaga de svagare individerna. 

Kan dessa erfarenheter från sagorna drabba hur eleverna tänker om vargen och 

vidare påverka deras förståelse av hur vargen samspelar med andra organismer 

i ett ekosystem? 
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1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa elevers tankar och attityder om vargen 

samt hur de placerar in dess roll i ett ekosystem med ett jämförande förhåll-

ningssätt mellan elever från stadsmiljö och landsbygdsmiljö. 

1.2 Frågeställning 

1. Vilka tankar och attityder har elever i årskurs 3 om vargen? 

2. Hur beskriver elever i årskurs 3 vargens roll i ett ekosystem? 

3. Vilka likheter och skillnader i elevernas tankar, attityd och sätt att för-

klara vargens roll i ett ekosystem finns det mellan stadsmiljö och lands-

bygdsmiljö? 

 

1.3 Definition av stadsmiljö och landsbygdsmiljö 

Examensarbetet använder sig av samma definition av stadsområde och lands-

bygd som jordbruksverket. Nedan följer ett förtydligande avseende de två olika 

levnadsmiljöerna. 

Stadsmiljö/stadsområde - kommuner med en befolkning som är minst 30 000 

och/eller den största tätorten har minst 25 000 invånare. 

Landsbygdsmiljö/landsbygden – kommuner som inte möter tidigare klassifi-

cering av stadsområde och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst 

fem invånare per km2 (Jordbruksverket, 2019).  
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2 TEORI 

Kapitlet inleds med en redogörelse av vargens betydelse för naturen, följt av 

forskning om vargen och elevattityder. Vidare presenteras undersökningar som 

rör elevers sätt att tänka generellt om naturvetenskapliga fenomen samt elev-

föreställningar. Relevanta lärandeteorier behandlas och avslutningsvis presen-

teras teorierna som används i analysen av resultatet. 

2.1 Vargens betydelse 

Karin Lagerholm (1989) skriver om predatorers betydelse, det vill säga, rov-

djur som äter andra djur. Hon betonar också vikten av rovdjurens betydelse 

och deras sätt att jaga på. Lagerholm (1989) förklarar att de normalt väljer ut 

unga, svaga eller sjuka djur som byte, således begränsar de bland annat växtä-

tarna, förhindrar att sjukdomar sprids inom populationen och hjälper till att 

hålla bytespopulationen genetiskt stark. Det har visat sig vid undersökningar, 

att när predatorn utvecklat ett förfinat jaktsätt, så har bytet parallellt utvecklat 

sättet att undkomma. Det är i stort sett omöjligt för predatorn att fånga och 

döda ett friskt, väl anpassat, vuxet vilt bytesdjur (Lagerholm, 1989). Vargens 

matrester kommer andra djur till glädje av och äts av rovfåglar och andra rov-

djur, till exempel järv, lodjur, björn, räv, kungsörn och havsörn. En del av läm-

ningarna blir dessutom mat åt småfåglar under vintern och mat och husrum åt 

asätande insekter (Naturskyddsföreningen, 2019). Ekosystemet skulle utsättas 

för rubbningar om vargen försvinner. Forskning visar hur gnagare, mindre rov-

djur, växtlighet och till och med trädens utbredning skulle påverkas negativt. 

Fler aspar, sälgar och rönnar kan till exempel växa till sig där det finns vargre-

vir för att trycket från de betande djuren, främst älg, är mindre 

(Naturskyddsföreningen, 2019). 

2.2 Elevers attityder och sätt att argumentera om vargen 

I en Licentiatuppsats av Martin Eriksson (2014) behandlas en artikel skriven 

av Eriksson & Rundgren (2012) där de studerar gymnasieelevers argumentat-

ion kring förekomst av varg i Sverige ur ett SSI-perspektiv. SSI står för Socio-

Scientific Issues, Eriksson (2014) använder den svenska benämningen “socio-

vetenskapliga dilemman”. SSI innebär aktuella samhällsfrågor som relaterar 

till naturvetenskaplig kunskap men som också inbegriper etiska och andra 

aspekter och där givna lösningar med rätta svar saknas. Studiens övergripande 

syfte var att belysa viktiga aspekter som bör iakttas vid implementering av 

sociovetenskapliga dilemman i det naturvetenskapliga klassrummet. Resultatet 



Elevers tankar, attityder kring och sätt att…  Sandra Dibéus 

5 

 

visade att 55 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna var negativt inställda 

till varg i deras närområde. Det kunde också konstateras att eleverna i intervju-

erna använde sig av argument baserade på värderingar och känslomässiga at-

tityder (60 %) jämfört med argument som baserades på kunskap (30 %). Ar-

gument som baserades på personliga erfarenheter var (10 %) (Eriksson & 

Rundgren, 2012). 

Undersökningen tycks vara relativt liten och det presenteras tyvärr inga citat 

eller intervjusvar från respondenterna i uppsatsen. Det hade varit intressant att 

ta del av hur argumenterandet kunde se ut, för att tydligare se likheter och 

skillnader med examensarbetets elever i årskurs 3. Resultatet av de data som 

presenterats ovan är dock möjligt att relatera till detta examensarbete på ett mer 

generaliserande plan. 

I en intervjuundersökning gällande svenskarnas inställning till varg benämns 

att sambandet mellan inställning till rovdjur och kunskap inte är entydig 

(Karlsson m.fl., 1999). Undersökningen är kvantitativ till sin karaktär och har 

genomförts med telefonintervjuer tillsammans med Sifo. Respondenterna som 

deltog var över 15 år och 1 503 personer slumpades fram för intervju utspritt i 

landet och ytterligare 500 personer slumpades fram i Dalarna, Härjedalen och 

Värmland i syfte att representera befolkningen i vargområden. Utöver dessa 

intervjuer har ett målinriktat urval sökt fram personer som ingår i jägarför-

eningar etc. Författaren menar att mer kunskap om varg inte automatiskt leder 

till ökad positiv inställning hos människorna för dessa djur.  Författaren vill 

också förmedla vikten av att ge barn och ungdomar ökad information om varg, 

eftersom de ännu inte har låst fast sig i någon åsiktsposition (Karlsson m.fl., 

1999) 

I studien, Good predators in bad stories: Cross-cultural comparison of child-

ren’s attitudes towards wolves (2011) har forskare från Slovakien och Turkiet 

genomfört enskilda intervjuer med 103 barn i åldrarna 7–12 år från både Slo-

vakien med relativt liten vargstam (900 vargar) och Turkiet med stor vargstam 

(ca 5000-7000 vargar). Undersökningen fokuserade på barnens allmänna in-

tresse av vargen, kunskap om vargen samt barnens association med vargen från 

sagor. Metoden för undersökningen var en blandning av semistrukturerad och 

strukturerad intervju. Barnen intervjuades av kvinnliga lärarstuderande på det 

språk som barnen talade och alla barn fick exakt samma frågor efter ett inter-

vjuschema som dessvärre inte bifogats. Intervjuerna spelades in och forskarna 

har sedan kodat materialet. I den vetenskapliga artikeln har inga exempel på 

intervjusvar visats men ett exempel på hur frågorna kunde se ut, har citerats i 

artikeln (Prokop & Usak, Erdogan 2011). 
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Would you like to learn more about wolves in school? Try to rate your 

fear of wolves from 1 (no fear), 2 (moderate fear) to 3 (high fear). What 

do you think what will happen if all the wolves become extinct? Is it a 

problem for you if a wolf kills a red deer? If yes, try to explain why! 

What stories (TV movies or books stories) about wolves do you know? 

(Prokop m.fl., s. 234, 2011)  

Barn från båda länderna hade stor biologisk faktakunskap om vargen. Dock 

hade de svårt att placera in faktakunskapen i vargens betydelse för naturen för 

att förklara hur ekosystemet är sammankopplat. Uppfattningen om vargen var 

mestadels negativ men i jämförelse mellan de två länderna, var de deltagande 

i Turkiet inte i lika stor utsträckning rädda för vargen som i Slovakien. Fors-

karna menar att Bozkurt (gråvarg) -legenden inte går att ignorera i detta fall. I 

legenden överlever en turkisk pojke ett stort krig och omhändertas av en varg-

hona som sedan föder pojkens tio avkommor som blir hälften människa, hälf-

ten varg. Studien kunde även visa att elever som ägnar sig åt aktiviteter i natu-

ren som exempelvis vandring eller fiske, alternativt tittar på dokumentär om 

naturen, har en mer positiv uppfattning om vargen. Forskarna kunde även hitta 

stöd för sagornas gestaltning av vargen som återspeglades i barnens attityder 

gentemot vargen, vilka oftast var negativa. Trots att forskarna menar att ele-

verna innehar goda faktakunskaper om vargen, visste inte 90 % av barnen vil-

ket djur hunden härstammar ifrån. 15 % av barn från Slovakien och 2 % av 

turkiska barn visste att hunden härstammar från vargen (Prokop m.fl., 2011). 

2.3 Hur elever tänker om naturvetenskapliga fenomen 

Avsnittet (2.3) som helhet strävar efter att ge en inblick hur elever tänker om 

just naturvetenskapliga förlopp som kan användas i ett jämförande syfte när 

resultatet diskuteras. 

Gustav Helldén är författare till boken, Elevers kunskapsutveckling och förstå-

else av ekologiska processer (2013). Boken bygger på en longitudinell studie 

där Helldén följde hur enskilda elevers förståelse av ekologiska processer ut-

vecklades från årskurs två till årskurs åtta i grundskolan. I boken har han även 

presenterat liknande forskning från andra delar av världen och några av dem 

nämns nedan. 

I en engelsk studie med elever i åldern 5–16 år undersöktes elevernas föreställ-

ningar om organismvärlden. Studien visade att de flesta 16-åriga elever talade 

om organismvärlden som en population och de använde sig av naturvetenskap-

liga förklaringsmodeller från skolans undervisning. Desto yngre eleverna var 

desto mer talade eleverna om organismer som individer snarare än som popu-

lationer. De talade exempelvis om relationen mellan ett rovdjur och ett byte. 
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De yngsta eleverna tänkte sig att växter och djur var beroende av att människor 

ger dem sådant som de behöver (Helldén, 2013). De flesta elever över åldern 

sju, såg i större utsträckning konsekvenser för organismerna i en näringsväv 

om producentledet försvinner än om detta skulle drabba toppkonsumenten. Ge-

nerellt nämner studien att eleverna i högre grad beskrev vad som skulle hända 

uppåt i en näringsväv om en primärkonsument som exempelvis haren slogs ut 

(Helldén, 2013). 

Ola Magntorn (2007) utövade ett forskningsprojekt där han studerade hur stu-

denter och grundskoleelever förstår samspelet i organismvärlden. Forsknings-

projektet höll till i skogen och senare vid en damm. Det som är värt att belysa 

från resultatet av forskningsprojektet är hur eleverna kunde ta med sig deras 

iakttagelser och kunskaper från skogen till deras senare undersökning av eko-

system i dammen. Magntorns (2007) studie visade att elever kan utnyttja sina 

erfarenheter och kunskaper från tidigare undersökning av ett annat ekosystem 

av helt annan karaktär. 

Helldén (2013) har sammanställt sju gemensamma drag gällande elevers ”var-

dagsföreställningar” från den samlade forskningen runt om i världen av elevers 

föreställningar avseende naturvetenskapliga fenomen. Nedan följer de sju ge-

mensamma dragen. 

1. Elevers tankar är personliga, varje elev tolkar fenomen utifrån 

sina förutsättningar. Detta bestämmer också hur eleven assimile-

rar information från omvärlden. Om elevens föreställningar ska 

kunna förändras på grund av undervisning, måste undervisningen 

förhålla sig till elevens tidigare tänkande.  

2. Elevföreställningar om fenomen i omvärlden är logiska ur bar-

nets synvinkel. 

3. Elevers vardagstänkande är robust och seglivat, det är oftast 

mycket svårt att påverka detta tänkande i undervisningen. 

4. Uttryck i vardagsspråket spelar en central roll för den lärande 

när hen ska konstruera sina tankar. Många ord i naturvetenskapen 

har en annan betydelse i vardagsspråket, exempelvis konsument 

och producent. 

5. Eleven beskriver ofta sina tankar om omvärlden i en själv och 

människocentrerad utgångspunkt. 

6. En vanlig ståndpunkt i elevens tankevärld är att det som inte 

syns, det finns inte. Många naturvetenskapliga begrepp bygger 
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på fenomen som inte kan iakttas och kan då bli svårt för eleven 

att införliva i sin tankestruktur. 

7. Elever har en benägenhet att ge en icke materiell företeelse 

som exempelvis ljusenergi en materiell kvantitet. 

Dessa punkter kan hjälpa till att förstå de gruppintervjuerna som presenteras i 

kommande resultatkapitel eftersom punkterna visar vad vi vet om elevers fö-

reställningar om olika naturvetenskapliga fenomen.  

2.4 Teorier om lärande 

Det sociokulturella perspektivet betonar det sociala samspelet och språkets be-

tydelse. Det är genom kommunikation med andra som vi formas som tänkande 

varelser. Vygotskij menar att språk och tanke är nära besläktat, dock är de inte 

identiska men ska inte skiljas åt helt. Piaget intar ett konstruktivistiskt synsätt 

och menar att språket är en sak och tänkandet ett annat. Tänkandet är det som 

utvecklas först och språket följer enligt Piaget, med i processen. Vygotskij me-

nar istället att genom språklig förmedling blir människan delaktig i en kultur 

eller samhällets sätt att se på och förstå omvärlden. Barn erövrar språket i sam-

spel med personer i deras närhet och således tar de till sig specifika sätt att se 

på världen. När människan tänker, så tänker vi med språkliga redskap (Lund-

gren, Säljö, & Liberg, 2012). 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det om den ”genetiska lag om kul-

turell utveckling” (Lundgren m.fl., 2012). Denna lag innebär att språket fun-

gerar på två plan eller nivåer, dels mellan människor och inom människor. Ci-

tatet nedan beskriver detta mer utförligt. 

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger: 

först på den sociala nivån, och senare på den individuella nivån; först 

mellan människor (interpsykologiskt), och sedan inom barnet 

(intrapsykologiskt). (…) Alla högre funktioner har sitt ursprung i verk-

liga relationer mellan människor (Lundgren m.fl., 2012 s.191). 

Kommunikation med andra människor är således det som formar vårt tän-

kande, detta är Vygotskijs princip för hur man ska se på relationen mellan språk 

och tanke (Lundgren m.fl., 2012). 

Att lära sig naturvetenskap kan för en elev innebära att hen måste använda sig 

av ett nytt språk. Många nya begrepp som ska appliceras in i deras världsupp-

fattning. Inom det sociokulturella perspektivet har man som tradition att an-

vända sig av uttrycket, appropriering, för att beskriva och förstå lärandet. 
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Detta uttryck innebär att den lärande blir bekant med och lär sig bruka kultu-

rella redskap och sedan förstå hur de ska förmedlas i världen (Lundgren m.fl., 

2012). Mycket av det människan lär sig är sådant vi blir bekanta med i varda-

gen. Vardagsspråket formas av vår kultur och denna appropriering som sker i 

det tidigaste stadiet av livet kallas för den primära socialisationen. Det är här 

som barnet skapar sin identitet, lär sig sitt första språk och sociala samspel 

(Lundgren m.fl., 2012). 

När barnet börjar skolan kompletteras den primära socialisationen med den se-

kundära. Barnen får nu chansen att appropriera sina färdigheter från sin pri-

mära socialisation in i den sekundära. Det som kan komma att bli intressant i 

detta skede menar Vygotskij är skillnaden som nu kommer visa sig i den var-

dagliga respektive vetenskapliga begreppsvärlden (Lundgren m.fl., 2012). Ele-

verna kommer nu att mötas av begrepp som inte är förgivandetaget att de möter 

i sin vardag, begrepp såsom näringskedja, kretslopp, biologisk mångfald 

(Lundgren m.fl., 2012). 

Till skillnad från konstruktivismen och Piagets syn på lärande, menar han att 

lärandet ska ske utifrån barnets egen aktivitet och eget undersökande av värl-

den och att det är nyckeln till kunskap. Detta är enligt Vygotskij svårt att uppnå 

utan stöd och hjälp av den mer kompetente kamraten. Han menar att barnet är 

beroende av den vuxne för att begreppsliggöra världen (Lundgren m.fl., 2012). 

Helldén (2013) skriver om ett nytt sätt att se på lärande och kunnande, ett soci-

alkonstruktivistiskt synsätt och detta synsätt är inspirerat av både Piaget och 

Vygitskij. Naturvetenskapens huvudsakliga kunskapsobjekt utgörs av begrepp 

och teorier som konstrueras i ett socialt sammanhang. Den kompetente kamra-

ten blir läraren och har möjligheten att göra denna abstrakta begreppsvärld, 

begriplig och intressant för eleverna. För eleverna är det frågan om att inlem-

mas i och erövra en kultur (Helldén, 2013). Argumenterande samtal med klass-

kamraterna kan i detta sammanhang ha stor betydelse för att nå en djupare för-

ståelse. Social och individuell konstruktion är komplementära processer som 

båda är nödvändiga för det naturvetenskapliga lärandet (Andersson, 2011). 

Det sociokulturella perspektivet på lärande hjälper till att förklara olika elevers 

resonemang baserat på vilka som agerar den primära socialisationen och var 

de är bosatta formar också barnets primära socialisation till viss del. Teorin 

kan vara till hjälp för att delvis förklara olika generella skillnader i tankar hos 

barn från stadsmiljö respektive landsbygdsmiljö. 

Att lära av erfarenhet är att göra kopplingar framåt och bakåt, mellan det som 

vi gör och det som blir till följd där av, människan upptäcker hur saker och ting 
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hänger samman.  John Dewey (2009) talar om två pedagogiskt viktiga slutsat-

ser. Den första lyder ”erfarenhet är huvudsakligen en aktiv-passiv angelägen-

het; den är inte i första hand kognitiv”. Andra slutsatsen är ”måttet på en erfa-

renhets värde ligger i den större eller mindre kunskap om sammanhang och 

relationer som den leder till” (Dewey, 2009). Med andra ord menar Dewey 

(2009) att kunskap ska kännas som den har en mening, att den är tilltagande 

och vidare menar han då att elever allt för ofta ses som passiva åskådare som 

ska ta till sig kunskap. Han skriver att själva ordet elev nästan har kommit att 

betyda ”en som är upptagen”, inte med att skaffa sig givande erfarenheter, utan 

med att direkt absorbera kunskap. 

Undervisning i naturvetenskap inleds ofta med vetenskapens första grunder, i 

en förenklad form. Eleverna lär sig begrepp och symboler utan någon egentlig 

nyckel till deras innebörd. Undervisningen isoleras från elevernas erfarenheter 

och eleven skaffar sig enbart en utvecklad vokabulär. Eleverna lär sig en ”ve-

tenskap” istället för att lära sig det vetenskapliga sättet att hantera ett välbekant 

stoff utifrån deras erfarenheter (Dewey, 2009). Om lärare istället använder sig 

av den ”psykologiska” metoden, som menas att man börjar med att ta reda på 

elevers erfarenhet och därefter utvecklar former för vetenskapliga arbetssätt, 

då minimeras risken att eleverna ska känna mental förvirring och intellektuell-

motvilja gentemot naturvetenskap (Dewey, 2009). 

Avsnittet om John Dewey, tjänar till att visa vikten av elevers tidigare erfaren-

heter. 

2.5 Teleologi, antropomorfism och antropocentrisk 

Dessa tre begrepp ligger till grund för analysen av hur elevernas tankar om 

vargens betydelse i ekologin sorteras.  

Teleologiska förklaringar inom ämnet biologi är föreställningar om att alla org-

anismer har en funktion att uppfylla, särskilt när man talar om ekosystem och 

miljö. Att tro att alla organismer har ett syfte i naturen är en spegling av män-

niskors syn på samhället där varje människa ska uppfylla en funktion för att 

samhället ska kunna fungera (Lang, 2014). Helldén (2013) belyser hur äldre 

elever oftast använder sig av teleologiska förklaringar om organismers bety-

delse, vilket i detta fall menas att de organismer som befinner sig längst ned i 

en näringsväv förekommer i så stort antal för att tillfredsställa organismerna 

högre upp i näringsväven. Detta betyder att eleverna vill se ett ändamål med 

vad som sker.  
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Bland de yngre eleverna menar Helldén (2013) att det finns ett annat tänk som 

fokuserar på att ge djuren och växterna mänskliga egenskaper, ett antropomor-

fistiskt tänk. Eleverna ger djuren och växterna mänskliga egenskaper genom 

att tala om organismerna med känslor. Exempelvis kan beskrivningar handla 

om att vissa växter eller djur tycker om en viss naturtyp (Helldén, 2013). An-

tropomorfism kännetecknas av att barn ger djur och växter mänskliga egen-

skaper, till exempel att vargen är smart. Damien Lang (2014) förklarar antro-

pomorfism som att det är att ge naturen en vilja, att varje individ inom en art 

kan planera sin utveckling efter behov. Han menar, om en elev inte kan skilja 

mellan individer och art kan hen tro att varje individ kan sträva efter sin egen 

anpassning genom viljeakt. 

Britta Carlsson (1999) skriver om antropocentrism som ett tredje tillägg. Hon 

menar enligt det antropocentriska synsättet är naturen endast av värde för män-

niskans skull. Människan värdesätter sin egen hälsa och överlevnad och enligt 

antropocentrism, separerar människan sig som överlägsen över andra levande 

varelser, detta på grund av hens medvetna sinne. Följden av detta blir att män-

niskan tar sig rätten och ibland också skyldigheten att dominera naturen. 

Mänskliga behov och utnyttjande utgör grunden för att återge vad människor 

kan eller inte kan göra mot naturen (Carlsson, 1999).  

2.6 Motivering av egen undersökning 

Forskningen som Prokop m.fl. har genomfört är ett exempel på internationell 

forskning om vargattityd och vargkunskap men är dock inte ett utbrett forsk-

ningsfält. Barn och vuxnas attityder till vargen har undersökts till viss del i 

Sverige, dock har barns attityder till varg i årskurs 3 inte studerats i Sverige. 

Det finns heller ingen forskning som jämför barn eller vuxnas tankar, attityder 

och kunskap om vargen mellan stadsmiljö och landsbygdsmiljö. 
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3 METOD 

I detta kapitel redogörs för hur och med vilken metod uppsatsens empiriska 

studie har genomförts med samt hur det empiriska materialet har samlats in. 

3.1 Datainsamling – gruppintervju 

För att få uppfattning om respondenternas tankar om vargens betydelse för 

ekologin anses den metod som Piaget benämner reviderad klinisk intervju pas-

sande (Helldén, 2013). Det som karakteriserar en reviderad klinisk intervju är 

att de intervjuade ska kunna iaktta föremål eller skeenden som intervjun hand-

lar om och de ska om möjligt kunna hantera föremålen för intervjun (Helldén, 

2013). För denna studie var det passande att visa bilder för respondenterna 

(bilder på en varg, hare, älg, skog och äng). Den reviderade kliniska intervjun 

ska också ge den som intervjuar möjlighet att utmana och motsäga responden-

terna, detta för att kunna studera äktheten och stabiliteten i tänkandet (Helldén, 

2013). Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att det kan vara 

svårt att veta hur tillförlitliga svar barn ger, och ett sätt att testa detta är att våga 

ställa passande följdfrågor eller ställa fler likande frågor. 

Studiens intervjumetod var ute efter att få eleverna att känna sig avslappnade 

och trygga och därför var valet av den reviderade kliniska intervjun lämplig 

eftersom den grundar sig från den kliniska intervjun (Helldén, 2013). Den in-

tervjumetoden användes nämligen inom psykoanalysen för att åstadkomma en 

spontanitet i intervjun. Denna spontanitet får intervjun att likna ett samtal och 

kan således medföra att respondenterna lättare delar med sig av sina tankar 

(Doverborg & Pramling, 2000). Metoden kan också medföra att någon elev 

inte känner sig bekväm att dela med sig av sina spontana tankar till andra klass-

kamrater. Detta kan då bli kritiskt eftersom syftet med gruppintervju var att ge 

eleverna en chans att känna sig mindre uttittade och situationen blir mindre 

allvarlig. Känslan som undersökningen vill förmedla med gruppintervju är att 

eleverna ska känna sig lugna och trygga i sällskap av varandra. Men det krävs 

dock mod att förmedla sina innersta tankar och våga vara spontan tillsammans 

med andra. Speciellt i en så laddad fråga som vargdebatten och kanske särskilt 

laddad på landsbygden. Människor överlag tenderar att anpassa sig själv och 

sina åsikter till gruppen och det blir därmed svårare att komma åt vad de inter-

vjuade egentligen tycker och tänker. Barns åsikter brukar vara starkt färgade 

av den primära socialisationen, d.v.s. de som står barnet närmst, vilket försvå-

rar åtkomsten av barnets egna tankar och reflektioner. Gruppintervjun som 
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kvalitativ intervjumetod har fördelen att eleverna kan påverka varandra i be-

märkelsen att de skapar självreflektion hos de övriga intervjurespondenterna 

efter att en av gruppens deltagare har sagt något. De har då möjligheten att 

ifrågasätta och kommentera varandras svar som kan leda till en större grupp-

förståelse med nya insikter men vilket också kan leda till att eleverna ifråga-

sätter varandras åsikter enbart för sakens skull. Dock har metoden sina nack-

delar av samma anledning (Doverborg & Pramling, 2000).  

I gruppintervjuerna står valet mellan att använda en ostrukturerad intervju eller 

en semistrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju hjälper illusionen av att 

skapa ett vanligt samtal, där respondenten inte känner sig lika tillfrågad efter 

förutbestämda frågor, vilket kan vara fördelaktigt för att nå spontana tankar 

tillsammans med den kliniskt reviderade intervjun. Dock har undersökningen 

ett tydligt fokus, ”Vargens roll i ett ekosystem samt elevers tankar om vargen”. 

Därför krävs en något mer strukturerad intervjumetod som kan återta fokus om 

samtalen med eleverna kommer in på andra spår vid intervjutillfället. Valet 

faller därför i en semistrukturerad intervju. Med en semistrukturerad intervju 

kan förutbestämda teman beröras som undersökningen vill komma åt med 

hjälp av en intervjuguide (Bilaga 1). Samtidigt ger det intervjuaren utrymme 

att ställa uppföljningsfrågor vid behov (Bryman, 2011). 

3.2 Urval 

Urvalsmetoden som använts i denna undersökning är ett målinriktat urval, vil-

ket är en typ av samplingsteknik som är av strategisk karaktär för att skapa en 

överenstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Med andra ord vill under-

sökningen söka upp och höra elever som är relevant till uppsatsens problem-

formulering och syfte (Bryman, 2011). Nedan beskrivs hur urvalet gått till. 

Urvalet har kontrollerats genom valet av lokalitet, årskurs och elever. Två sko-

lor har valts ut, den ena skolan är belägen i stadskärnan och den andra på lands-

bygden. Eleverna från stadskärnan är barn som jag varit i kontakt med flera 

gånger på grund av vikariat och verksamhetsförlagd utbildning. Mitt urval av 

varje enskild elev grundade sig i vilka barn som jag lättast trodde kunde prata 

i en grupp. Efter mitt val av varje elev var uppdraget att bygga grupper med 

fyra elever i varje. Jag försökte då att bygga en homogen grupp och en hetero-

gen grupp (Hallström, 2010). Syftet var att se om det skulle skilja sig i hur 

eleverna talade med varandra, om den homogena gruppen skulle känna sig 

tryggare med varandra och således tala friare. Tanken med den heterogena 

gruppen var att blanda olika personligheter för att se om deras tankar kunde 

skapa fler eller nya perspektiv.  
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Eleverna som deltog i undersökningen från landsbygden blev endast fem till 

antalet. Jag hade ej möjlighet att besöka skolan personligen för att värva elever 

till studien och jag hade ingen erfarenhet med dessa elever sedan tidigare, likt 

eleverna från stadsmiljön. Samma dag intervjun ägde rum fick jag veta hur 

många elever som gett samtycke och jag hade ingen möjlighet att göra ett lik-

nande urval som vid stadsskolan. Intervjun med denna elevgrupp varade något 

längre jämfört med eleverna från stadsmiljö. 

3.3 Etiska överväganden  

Eftersom eleverna är under 15 år måste vårdnadshavare samtycka till barnets 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2019). Jag har i samband med samtyckesformu-

läret (bilaga 2) informerat eleverna och deras vårdnadshavare om frivilligheten 

att medverka och att arbetet sker på barnens villkor. Om någon skulle ändra 

sig, är det fritt att avbryta sin medverkan.  

Enligt nyttjandekravet får uppgifter insamlade om enskilda personer endast an-

vändas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2019). I detta examensarbete 

är de enda personuppgifterna, rösten, vilken årskurs och om deras skola är be-

lägen i stadsmiljö eller landsbygdsmiljö. Jag kommer endast att använda dessa 

för mitt examensarbete. De få personuppgifter jag behövde samla in är inte 

känsliga uppgifter och går inte att anknyta till varandra för att identifiera ele-

verna. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör mätningens pålitlighet och 

följdriktighet (Bryman, 2011). Den externa reliabiliteten innebär i vilken ut-

sträckning undersökningen kan replikeras, alltså återskapas. I kvalitativ forsk-

ning är detta kriterium svårt att uppfylla eftersom det är omöjligt att ”frysa” en 

social miljö för att sedan kunna återupprepa den. Bryman föreslår olika alter-

nativa strategier för att öka reliabiliteten. Exempelvis kan en annan forskare 

inta en liknande social roll som den förste i ett försök att uppnå en jämförbar-

het. 

I min undersökning kan proceduren återskapas av någon annan om hen intar 

liknande roll som lärarstuderande med samma syfte och frågeställning kunna 

återskapa någorlunda liknande situation. Förutsatt att hen använder samma in-

tervjuguide och genomför gruppintervju med en klinisk reviderad intervjume-

tod. Dock har jag sammansatt grupperna i stadsmiljö baserat på min erfarenhet 

av eleverna sedan tidigare möten med dem. Gruppernas sammansättning blir 

därmed ett problem att återskapa. I jämförelse med eleverna från landsbygden 
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och det material som samlats in och presenterats i resultatet, tror jag andra 

forskare kan nå liknande resultat, vad gäller skillnaden mellan elever från 

stadsmiljö och landsbygdsmiljö. 

Intern validitet- trovärdighet, innebär att det ska finnas en god överrensstäm-

melse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som hen utveck-

lar av det. Den interna validiteten tenderar att vara hög i kvalitativa undersök-

ningar på grund av den långvariga närvaron med den sociala grupp som under-

söks (Bryman, 2011).  Eftersom jag ensam tagit fram intervjuguiden, genom-

fört intervjuerna med samtliga grupper och sammanställt resultatet anser jag 

trovärdigheten hög. Dock kan validiteten sjunka något med tanke på den risk 

som finns att eleverna i gruppintervjun inte törst uttrycka sina åsikter inför 

varandra. Den externa validiteten utgör också ett problem för kvalitativa under-

sökningar med anledning av det oftast snäva utbudet respondenter. Min upp-

sats är inget undantag och med den semistrukturerade intervjumetoden kan inte 

resultatet generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman, 2011).  

3.5 Procedur  

Eleverna från stadsmiljön, var de elever som jag haft kontakt med tidigare och 

de elever som jag fick chansen att personligen dela ut samtyckesbrevet till. I 

mötet med dessa elever fick jag även chansen att förintervjua tre elever. Dessa 

elever ville inte spelas in och ville således inte medverka i denna studie. Vår 

personliga kontakt gjorde att dessa elever ändå ville hjälpa till och ställde där-

för upp som testpersoner.  Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) nämner 

att det är fördelaktigt att göra förintervjuer av den anledningen att testa om 

svaren verkligen belyser frågeställningarna. Jag märkte att ”varför-frågor” inte 

var passande att ställa då jag uppfattade att eleverna kände sig nästintill stres-

sade av att inte kunna svara på varför. Istället tog jag tipsen som Pramling och 

Doverborg Samuelsson (2000) delger sig av i deras metodbok för barninter-

vjuer. De beskriver olika typer av frågor som är passande att ställa till barn för 

att komma åt deras genuina tankar. En typ av fråga som barn oftast uppfattar 

som lätt är när man ber dem berätta något. Därför skrev jag om mina ”varför- 

frågor” till ”berätta för mig-frågor”.  

Tiden för varje gruppintervju med eleverna från stadsmiljön varade i 15 minu-

ter, tiden för gruppintervjun med eleverna från landsbygden varade i 30 minu-

ter. Anledningen till varför det finns en tidsskillnad är på grund av skillnaden 

i antalet elever som medverkade i intervjun. Eleverna från stadsskolan var tre 

grupper med fyra i varje och de intervjuades i 15 minuter per grupp. Därför 

blev det naturligt att förlänga intervjutiden för landsbygdeleverna som endast 

var en grupp med fem elever i. Platsen för intervjun och vilken tid under dagen 
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som intervjun skulle ske var planerad och utgick från egna erfarenheter samt 

tips från Pramling och Doverborg Samuelsson (2000). Elever är oftast, enligt 

min mening, mer villiga att studera och mest energirika på morgonen, innan 

första rasten. Jag valde därför att intervjua alla grupper vi denna tidpunkt på 

dagen. Platsen som var avsedd för intervju var av vikt att vi alla kunde ha 

ögonkontakt, det skulle vara en lugn plats, där vi inte kunde bli störda och helst 

placerat vid ett runt bord. Alla dessa önskemål kunde bli tillgodosedda på båda 

skolorna och enda skillnaden är längden av intervjuerna.  

Intervjuerna spelades in och jag tog anteckningar för att notera hur eleverna 

satt runt om bordet. Jag döpte eleverna till E1, E2, E3 och E4, sedan gjorde jag 

anteckningar i den ordning som eleverna talade. I efterhand lade jag även till 

G1, G2, G3 och G4 i elevens kodade namn för att veta vilken grupp de till-

hörde. 

Öppningsfrågan som eleverna fick svara på var kopplad till en bild på vargen. 

Vargen på bilden var en frisk fullvuxen varg i sin naturliga miljö under ljusa 

dagen. Vargen såg med andra ord inte hotfull ut. På första frågan hade jag som 

metod att eleverna fick skriva ner sina egna tankar om vargen på ett papper. 

Detta gjorde jag för att jag ville undvika att elevernas egna spontana tankar 

skulle ändras om de först fick höra andras. Efter en stunds skrivande fick ele-

verna berätta för varandra om deras tankar om vargen. Därefter fortsatte inter-

vjun endast muntligt och övergick i samtal mellan barnen. Jag ville att eleverna 

skulle dela med sig av så många tankar som möjligt och hade därför som metod 

att använda tystnad (Johansson & Svedner, 2010). Dock var tidsbristen en bov 

i denna metod om tystnad. Eftersom eleverna flertalet av gånger spann iväg i 

fel riktning var jag tvungen att avbryta min tystnad och leda in eleverna på vad 

frågan ville handla om. Jag använde mig av följdfrågor (se bilaga 1) för att vara 

en aktiv samtalspartner (Doverborg & Pramling, 2000) men också för att ge 

eleverna en chans att utveckla sina tankar. I vissa fall repeterade jag endast det 

som eleverna sa för att se om deras tankebana kunde utvecklas. Under intervjun 

placerade jag även ut fler bilder. En bild på en hare som står på en grön äng, 

en ensam älgtjur som står tätt intill skogskanten. Samt två bilder som visade 

naturen i Sverige, en fin sommaräng och en typisk barrskog.  Alla dessa bilder 

fick eleverna se samtidigt som jag ställde frågan ”Vad tänker ni på när ni ser 

dessa bilder och hur tror ni att de hör ihop?” 

Anteckningarna om vem som talade i de fyra gruppintervjuerna som genom-

fördes kom till viss hjälp när transkriberingen skulle ske. Eftersom jag noterat 

med siffror i den ordning som de talat blev det enkelt att transkribera de första 

svaren. Med tiden kände jag igen elevernas röst och visste vem det var som 

talade. När transkriberingen var klar började jag färgmarkera elevernas tankar 
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om vargen. Tids nog kunde jag sortera ut gemensamma drag och således skapa 

fyra kategorier. Tankar om vargens utseende, tankar om vargen som biologisk 

varelse, tankar om vargen utifrån mänskliga attribut och olika föreställningar 

om vargen. Dessa tankar om vargen sorterades in i fyra tabeller, en för varje 

grupp och för varje enskild individ inom gruppen (se tabell 1,2,3,4). Syftet för 

denna sortering i sin helhet var för att få en överblick och för att se om det 

fanns något tydligt mönster i grupperna, exempelvis om någon i gruppen styr 

mer eller mindre, eller om det är märkbart att det inte är en tanke som generellt 

gäller för alla i gruppen utan bara för en individ. I kapitel (4.2) sorteras elever-

nas tankar in positiva, negativa och neutrala attityder. 

Nästa steg i genomförandet var att analysera hur eleverna tänker om vargens 

roll i dess ekosystem. Jag läste igenom transkriberingen och sortera ut förkla-

ringar om vargens roll utifrån teleologiska, antropocentriska och antropomor-

fiska förklaringar.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlets första hälft behandlar den första frågeställningen om elevers tankar 

och attityder till vargen. Elevernas tankar presenteras gruppvis för att det med 

enkelhet ska kunna gå att följa vilka elever som sagt vad sedan följer en stat-

istisk sammanställning av de två olika levnadsmiljöerna och avslutas med en 

attitydanalys. Den andra hälften av det övergripande kapitlet syftar till att ut-

reda den andra frågeställningen som rör elevers sätt att beskriva vargen i ett 

ekosystem. 

4.1 Elevers tankar om vargen  

Samtliga grupper har fått den inledande frågan: Vad tänker ni på när ni ser 

vargen? Nedan följer elevernas spontana tankar om vargens utseende, vargen 

som biologisk varelse, föreställningar om vargen samt tankar om vargen med 

mänskliga attribut.  

Tabell 1: elever från stadsmiljön, grupp 1. Tankar om vargen som biologisk varelse, 

om vargens utseende, elevernas föreställningar och tankar om vargen med mänskliga 

attribut. 

 

Vargen som 

biologisk 

varelse 

Utseende föreställning Mänskliga 

attribut 

E1G1  Fina ögon, 

fluffig 

  

E2G1 Vildhund, 

köttätare, bor 

i det vilda 

Fin  Kan äta upp 

dagisbarn 

 

E3G1 Släkt med 

hunden  

Fin, fint hår  Fint hår 

E4G1  Fin färg på 

pälsen  

Varulven är 

inspirerad av 

vargen  
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Tabell 2: elever från stadsmiljön, grupp 2. Tankar om vargen som biologisk varelse, 

om vargens utseende, elevernas föreställningar och tankar om vargen med mänskliga 

attribut. 

 

Tabell 3: elever från stadsmiljön, grupp 3. Tankar om vargen som biologisk varelse, 

om vargens utseende, elevernas föreställningar och tankar om vargen med mänskliga 

attribut. 

 

  

 

Vargen som bi-

ologisk varelse 

Utseende föreställning Mänskliga 

attribut 

E1G2 Rovdjur, sällsynt. 

Hundar kommer 

från vargen. 

 Vargen från 

Bamse och 

varulvar 

Bara räven 

kan vara lis-

tig 

E2G2 Utrotningshotade. 

Det finns snövar-

gar. 

Fluffig Farlig, 

vargen från 

Bamse 

Ganska 

knäpp 

E3G2 Kött, ylande, de-

ras byten. Hundar 

är tama vargar.  

 Jagar bara på 

natten  

 

E4G2 Flockdjur, kom-

mer från hunden. 

Sällsynt 

Fin, gullig 

och söt  

Ylar bara när 

det är full-

måne 

Den är 

smart 

 

Vargen som 

biologisk 

varelse 

Utseende föreställning Mänskliga 

attribut 

E1G3 Rovdjur, 

päls, skog 

och jakt. 

Vargen ylar 

och äter kött. 

   

E2G3 Finns olika 

sorter. 

   

E3G3 Päls, rovdjur 

och skog.  

   

E4G3 Skogen, djur 

och päls. 
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Tabell 4: elever från landsbygden, grupp 4. Tankar om vargen som biologisk va-

relse, om vargens utseende, elevernas föreställningar och tankar om vargen med 

mänskliga attribut. 

 

  

 Vargen som bi-

ologisk varelse 

Utseende föreställning Mänskliga 

attribut 

E1G4 Utrotningshotad Liknar en 

tysk jakt 

terrier. 

Vargen är 

mer rädd för 

oss än vad vi 

är för den. 

 

E2G4  Ser ut som 

en hund. 

Tänker på 

min bok som 

heter ”varg-

skräck”. 

 

E3G4 Den lever i sko-

gen. Den är 

skygg. Lever i 

flock. 

  Kan bli arg 

E4G4 Asätare, den äter 

allting. Släkt med 

hunden. 

   

E5G4   Vargen går 

på männis-

kor.  
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4.1.1 Sammanställning  

Elevernas tankar har delats in i fyra kategorier som var tydliga i intervjuerna. 

Dessa kategorier är, vargen som biologisk varelse, utseende, föreställning och 

mänskliga attribut. Nedan presenteras ett stapeldiagram som visar antalet ele-

ver som har påpekat tankar om vargen, indelat i de fyra kategorierna. Värt att 

ha i åtanke när tabellen betraktas: 12 elever från stadsmiljö och 5 elever från 

landsbygdsmiljö har deltagit i studien. 

Figur 2. Elever från stadsmiljö som kommenterat tankar om vargen i någon av kate-

gorierna. 100 procent = 12 elever. 

 

Elevers tanker om vargen från stadsmiljö 

Bland eleverna från stadsmiljö kommenterade flest elever (ca 80 procent) tan-

kar som identifierar vargen som biologisk varelse. Eleverna menar att vargen 

är ett rovdjur/köttätare som bor i det vilda i skogen, ylar, är släkt med hunden, 

har päls och lever i flock – faktakunskaper om vargen. 

50 procent av eleverna från stadsmiljö kommenterade vargens utseende. De 

tyckte att vargen har fina ögon, är fluffig och har fin päls samt att den är gullig 

och söt. 

50 procent av eleverna delade med sig av deras föreställning om vargen. Före-

ställningarna handlade om att vargen äter dagisbarn, varulven är inspirerad av 

vargen, den är farlig och de tänkte på vargen från Bamse. Vargen ylar bara när 

det är fullmåne och jagar endast på natten. 

Cirka 30 procent av eleverna angav mänskliga attribut till vargen. De tyckte 

att vargen var ganska knäpp och påpekade att det är räven som är listig samt 

att vargen har fint hår. En elev tyckte att vargen var smart. 
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Figur 3. Visar elever från landsbygdsmiljö som kommenterat tankar om vargen i nå-

gon av kategorierna. 100 procent = 5 elever. 

 

Elevers tankar om vargen från landsbygdsmiljö 

Bland eleverna från landsbygden visade 60 procent tankar om vargen som bi-

ologisk varelse. De menade att vargen är utrotningshotad och skygg, lever i 

skogen i flock samt är allätare. 

40 procent av eleverna kommenterade vargens utseende där de tyckte att var-

gen liknar en tysk jaktterrier och att vargen ser ut som en hund. 

60 procent av eleverna har föreställningar om vargen. En elev menar att vargen 

är mer rädd för oss än vad vi borde vara för den. En annan elev tänker på sin 

bok om ”vargskräck” och en tredje tror att vargen attackerar människor. 

20 procent av eleverna, med andra ord en elev hade tankar som rörde mänsk-

liga attribut och menade att vargen kan bli arg. 
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4.2 Elevernas attityd till vargen  

Nedan härleder en tolkning av elevernas tankar om vargen, sorterat till posi-

tiva, negativa eller neutrala attityder.  

Tabell 5: visar elevernas tankar om vargen, kategoriserade till positiv, negativ eller 

neutral attityd gentemot vargen.  

Elevernas attityd till vargen 

Positiv Negativ Neutral  

 Elever från stadsmiljö   

Fina ögon  

Fluffig 

Fin  

Fint hår 

Fin färg på pälsen 

Den är smart 

Jagar bara på natten 

Gullig 

Söt 

Fluffig  

Hundar  

Sällsynt  

 

 

Kan äta upp dagisbarn 

Varulven är inspirerad 

av vargen 

Ganska knäpp 

Bara räven som kan 

vara listig 

Farlig 

Varulvar 

Vargen från Bamse 

Ylar  

Vargens byte 

Vildhund 

Köttätare,  

Bor i det vilda 

Rovdjur  

Flockdjur  

Det finns snövargar  

Kött  

Jakt 

Skogen 

Djur 

Utrotningshotat  

Äter kött  

Finns olika sorter  

Ylar bara när det är full-

måne 

Släkt med hunden 

 Elever från landsbygds-

miljö 

 

Ser ut som en hund 

Liknar en tysk jaktter-

rier.  

Vargen är mer rädd för 

oss än vad vi borde vara 

för den. 

 

Kan bli arg.  

Vargen går på männi-

skor.  

 

Utrotningshotad  

Lever i skogen 

Lever i flock  

Asätare  

Skygg 

Släkt med hunden 

Tänker på min bok 

”vargskräck” 
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4.3 Vargens roll i ett ekosystem   

I syfte att ta reda på hur elevers beskriver vargens roll i ett ekosystem, presen-

teras elevernas intervjusvar om deras tankar om vargens existens. Gruppinter-

vjuerna presenteras gruppvis i den turordning de ägde rum för att tjäna trans-

parens och tydlighet. Efter att de tre grupperna från stadsmiljön har presente-

rats följer en sammanfattning och likaså för den enda gruppen från landsbygds-

miljö. 

4.3.1 Grupp 1, stadsmiljö 

Eleverna berättar nu för mig om varför de tror att vargen finns, den första tan-

ken som talas ut kommer från elev E2G1, hen säger att vargen är Sveriges 

nationaldjur. Där efter börjar eleverna att tala om vargens evolution och för att 

göra detta tydligt citeras eleverna i blockcitat. 

Jag säger: berätta för mig varför ni tror att vargen finns! 

E2G1: Först kom ju aporna, sen vi människor. Men istället för hundar 

så kom vargen först, så att de sen kunde utvecklas till hundar. Fast om 

det bara fanns varg på 700-talet, hur kom på chihuahua och typ jack 

Russel hit? Jag menar, varg plus varg blir väl ändå en varg? 

Eleverna fortsätter att diskutera hur en varg slutligen blir en hund. Samtalet 

avrundas med att E1G1 svarar: 

E1G1: […] det är ju inte bara vargen som kom till för att vi skulle få 

hundar. Hundarna kom väl upp själv uppenbarligen också.  

I samband med borttagandet av bilden på vargen, frågar jag eleverna vad kon-

sekvensen kan bli om vargen skulle försvinna eller utrotas. Elev E2G1 svarar 

då ivrigt: 

E2G1: Jag vet jag vet, dom här gröndjuren alltså dem som bara äter 

grönt, de som inte är köttätare. De kommer att utöka och käka upp hela 

skogen, så då kommer vi bara ha jord kvar.  

Elev E1G1 bekräftar detta genom att tillägga: 

E1G1: Ja den ser till att inte vissa djurarter sprids för mycket. 

4.3.2 Grupp 2, stadsmiljö  

Jag frågar eleverna om de kan komma på någon anledning till varför vargen 

finns och elev E2G2 inleder denna konversation: 
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E2G2: Så att det inte blir överflöd av andra djur, så att de blir liksom 

en begränsning av andra djur, så att det inte blir för mycket växtätare.  

Elev E1G2 kommer då på vad hen har sett på tv. Hen tror att det var från ny-

heterna och berättar ivrigt om en plats som blivit ett växtrike efter att vargen 

och andra rovdjur kommit dit. 

E1G2: Jag vet ett ställe som det såg jättefult ut för att det var inga väx-

ter där, alla växtätarna hade ätit upp växterna och det fanns inga köttä-

tare och växtätarna blev bara fler och fler. Sen så tog dem dit vargar 

eller andra rovdjur och så blev det jättefint och grönt.  

Elev E4G2 bekräftar genom att säga att vargarna gör nytta i naturen, föregå-

ende elev ser lite tröttsam ut och tillägger en ny mening för att få sista ordet.  

E4G2: Vargarna gör nytta i naturen. 

E1G2: Ja, jag sa ju det! Att det kanske inte hade varit lika fint i naturen 

om inte något rovdjur hade funnits och det hade varit älgjakt hela tiden.  

Intervjun är nu i det skedet där alla bilder (haren, ängen, älgen, skogen och 

vargen) ligger på bordet. Jag frågar eleverna vad de tänker på när de ser bil-

derna och hur de tror att bilderna hör ihop. Elev E2G2 reser sig upp från stolen 

och ber alla att vänta. Hen börjar sortera bilderna och lägger dem på ett sätt 

som hen känner är logiskt och berättar samtidigt vad hen gör.  

E2G2: Vänta!! Får jag visa. Vi lägger den bilden som dominerar eller 

hotar det andra, alltså vargen, högst upp. Den hotar ju både hare och 

älg och både hare och älg hotar ängar och skog. Vargen dominerar, den 

sitter som en härskare. 

Jag passar då på att fråga vad som skulle kunna hända om vargen utrotas. Alla 

fyra elever börjar då att konversera om detta och nedan följer den konvers-

ionen. E1G2 börjar med att säga: 

E1G2: Inget grönt finns kvar. För att växtätarna äter upp allt. Och det 

blir jättemycket harar.  

E2G2: Men då dör ju hararna för att det tar slut på mat.  

E3G2: Ja, det kan ju bli jättemycket av älgen och haren och då behöver 

de också mycket mat och då tar det ju slut till slut.  

E2G2: Ja och så dör de också ut.   

E4G2: Nä men det finns ju också massa baciller som dödar växtätarna 

och det kan ju också finnas björnar som äter upp dem.  

E2G2: Jaja, så kan de vara! Men nu säger vi att alla rovdjur är borta. 

För då kommer ju växtätarna äta upp all grönska och de kommer bli 
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fler och fler och all grönska tar slut och då dör växtätarna ut. Sen så 

kommer grönskan till slut att dominera och naturen kommer behöva 

börja om från början som big-bang. Vi kommer få börja om i historien. 

4.3.3 Grupp 3, stadsmiljö 

Grupp 3 uppmanas att berätta varför vargen finns. Så här resulterade samtalen 

mellan eleverna. 

E1G3: Kanske för att vi behöver kött.  

E2G3: Vadå äter man varg? 

E1G3: Ja!  

E2G3: Jag tror att vargen finns så att vi kan få skinn och göra skor och 

tröjor och så av.  

E3G3: Ja och av pälsen kan man göra mattor, men det kanske inte är 

så fräscht. 

E2G3: Man kan sätta upp huvudet på en vägg och forskare kan plocka 

isär vargen och undersöka den.  

E3G3: Grottmänniskorna behövde vargen, de kan göra kläder av päl-

sen. 

I ett försök att leda eleverna in på vargens betydelse i ett ekosystem, frågar jag 

vad konsekvensen kan bli om vargen dör ut eller utrotas. Detta göra jag genom 

att plocka bort bilden på vargen från bordet. Haren, älgen, skogen och ängen 

ligger kvar på bordet. E2G3 svarar först: 

E2G3: Vi kan inte få vargkött. 

E1G3: Det kan bli svårare att hitta mat.  

Jag ber eleven utveckla för vem det blir svårare att hitta mat. 

E1G3: För oss människor och dem som jagar vargar. 

I frågan om vad konsekvensen kan bli om vargen skulle bli utrotad svarade 

även dessa två elever på frågan.  

E2G3: Det blir ju mycket lättare för haren och älgen att jaga. För nu 

kommer ju inte vargen och mördar dem.  

E4G3: Vargen jagar ju de flesta djuren och då blir det ju flera djur som 

inte är så bra.  
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När intervjun börjar lida mot sitt slut, frågar jag en sista gång varför eleverna 

tror att vargen finns. En elev svarar och de andra lyssnar samtidigt som de 

börjar få spring i benen. 

E1G3: Den är bra för naturen, den jagar djur. Det blir typ en närings-

kedja eller så där, vargen jagar djur, sen dör vargen och då kommer 

maskarna, sen dör de och då får rötterna det. Sen så kommer det upp 

nya vargar där och så fortsätter det så lite då och då.  

4.3.3.1 Sammanfattning av eleverna från stadsmiljö 

Grupp 1 och 2 uttrycker en god förståelse av vargens roll som toppredator i ett 

ekosystem. Sammantaget för de tre gruppintervjuerna som är intervjuade med 

elever från stadsmiljö, baserat på de tre synsätten på naturen, teleologiskt, an-

tropomorfistiskt och antropocentriskt, framträder ett teleologiskt och antropo-

centriskt synsätt i ungefär lika stor utsträckning. Elever som har kunnat härle-

das till ett teleologiskt synsätt har nämnt vargens syfte och funktion i att ”hålla 

nere” växtätarna så att inte vissa djurarter sprids för mycket.  En elev menar 

att naturen inte hade varit lika fin om vargen inte fanns, för då hade alla väx-

tätare ätit upp skogen. Denna förklaring har karaktär av ett antropocentriskt 

synsätt eftersom resultatet hade blivit att naturen inte ser lika fin ut för oss 

människor. Några elever menar också att människan jagar varg för att vi män-

niskor ska få kött, kläder och troféer m.m. vilket också innebär ett antropocent-

riskt synsätt. En elev säger att vargen ”mördar” andra djur, vilket är det enda 

exemplet på ett antropomorfiskt synsätt, vilket innebär att vargen ska ha viljan 

att planera ett mord på ett annat djur.  

4.3.4 Grupp 4, landsbygdsmiljö  

I frågan om varför eleverna tror att vargen finns svarade en elev från landsbyg-

den såhär: 

E1G4: Ja men vargar finns för att dem måste döda djur, annars 

blir det för många djur och då kommer djuren att äta upp alla 

växter och vi behöver växter för att leva. För växter ger ju syre 

och då kommer syret försvinna och inget kan leva på jorden 

Vidare i intervjun kommer vi till den episoden när alla bilder ligger på bordet 

och jag frågar eleverna hur de tror att bilderna hör ihop. Nedan kommer en 

längre konversation där eleverna verkade känna sig självsäkra.  

E2G4: Jaa, det är en näringskedja!   

E3G4: Ja vargen äter haren och älgen äter gräset. 
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Jag kopplade upp begreppet näringskedja och frågade alla elever om de känner 

att de har koll på vad en näringskedja är och alla elever svarar i kör, ett högljutt, 

ja! Vidare tillägger två elever: 

E2G4: Vi har jobbat mycket med det!  

E3G4: Ja det är ju något som äter den, som äter den, och sen så 

har man en toppkonsument. 

Jag hör för första gången begreppet, toppkonsument och frågar eleverna om 

vem som är toppkonsument. Alla elever svarade vargen, det kändes självklart. 

Jag gick därför vidare i intervjun och frågade eleverna vad konsekvensen kan 

bli om vargen utrotas. Två av eleverna svarar: 

E3G4: Då skulle det bli för mycket djur, så då måste man jaga 

mycket mer. Vi jagar ju för att det blir för mycket djur. 

E1G4: Ja och om det blir för mycket djur, då kommer de äta och 

till slut kommer inte skogen finnas och syret kan ta slut och då 

kan bara fiskarna leva. 

Slutligen i intervjun börjar eleverna prata om andra rovdjur så som björn och 

örnar. De konverserar om att rovdjur över lag är bra för att balansera naturen. 

En elev säger att björnar och vargar äter ju älg och då ger elev E3G4 som 

svar… 

E3G4: Ja fast vargen tar mindre kalvar, de tar aldrig de fullvuxna.  

4.3.4.1 Sammanfattning av eleverna från landsbygden  

Anmärkningsvärt är att eleverna från landsbygden använder mer avancerade 

begrepp för att förklara vargens roll i ekosystemet. Sammantaget för gruppin-

tervjun med elever från landsbygden visar ungefär samma fördelning av tele-

ologiska och antropocentriska synsätt baserat på elevernas svar.  

En elev konstaterade snabbt att vargen måste döda växtätande djur annars äts 

alla växter upp och syret tar slut. Detta är till en början en teleologisk förklaring 

som glider över till att vara antropocentriskt. Eleven talar om att ”vi”, männi-

skor kommer ta skada eftersom vi behöver växter som kan ge oss syre. En 

annan elev säger att vi måste jaga mer om vargen skulle utrotas, analysen av 

elevens svar är att eleven har ett människocentrerat synsätt. Detta svar kan 

alltså vara teleologiskt och antropocentriskt.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

5.1 Elevernas tankar och attityd om vargen 

Med tanke på skillnaden i elevantalet mellan stadsmiljö och landsbygdsmiljö 

är det svårt att göra en rättvis jämförelse, trots det framträder en del skillnader 

och likheter. Eleverna från stadsmiljö har i större utsträckning kommenterat 

vargens utseende med betoning på pälsen. De tyckte att vargen hade fluffig 

och fin päls, där de uttryckt ”fint hår” och ”fin färg på pälsen” etc. Vargen var 

också gullig och söt, med fina ögon. Eleverna från landsbygdsmiljön refere-

rade vargens utseende med hundar och en elev tyckte att den liknade en tysk 

jaktterrier. Beträffande vargen som biologisk varelse, fanns det en samstäm-

mig ton om faktakunskaper om vargen från både stads- och landsbygdsmiljö. 

De återkommande faktakunskaperna var att vargen lever i flock som bor i sko-

gen, släkt med hunden och är utrotningshotad. Majoriteten av grupperna har 

påpekat hundens släktskap med vargen, vilket visar på god förståelse och kun-

skap om evolutionsteorin vilket skiljer sig starkt från eleverna i studien av Pro-

kop m.fl. (2011) där 90 procent av de slovakiska och turkiska barnen inte visste 

vilket djur hunden härstammar från. En del elever från stadsmiljö tror att var-

gen kommer från hunden och en elev från landsbygden tror att vargen är allä-

tare. Många elever från stadsmiljön påstod att vargen är köttätare.  

De förställningar eleverna hade om vargen varierade en del mellan de två olika 

geografiska placerade skolorna som intervjuerna ägde rum i. Eleverna från 

stadsmiljön relaterade tankar om vargen upprepade gånger med sagor och my-

tiska figurer. Ett par elever nämnde ”vargen från Bamse” och ”varulv” kom på 

tal ett par gånger. Anmärkningsvärt var det ingen elev som nämnde sagan om 

Rödluvan och vargen, dock trodde en elev att vargen äter dagisbarn. Inga ele-

ver från landsbygdsmiljön nämnde några relationer till sagor eller sagofigurer 

om vargen. En elev från landsbygden menade att vargen är mer rädd för oss än 

vad vi borde vara för den. Applicering av mänskliga attribut förekom inte i 

särskilt stor utsträckning. Eleverna från stadsmiljö menade att vargen kan vara 

knäpp och smart, varav en elev menade att det är bara räven som kan vara 

listig. De två elever av tre som sagt att vargen är knäpp och smart har också 

relaterat vargen till sagor, vilket går i linje med vad Leicht Madsen (2006) me-

nar med att djuren får ett symbolvärde av mänskliga attribut från folksagor och 

mytologier, vilket överförs till barnböcker och TV - serier. 

Elevernas attityder i de båda miljöerna till vargen visade sig vara i princip lika 

mycket positiv som negativ, vilket visas i tabell 5 (s. 25). Kategorin ”neutral 
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attityd” ligger något i överkant, vilket dock domineras av fakta och konstate-

rande om vargen. 

De tankar som utgör en stor del av de positiva attityderna hos eleverna från 

stadsmiljön rör vargens utseende, fin, fina ögon, fin päls, fluffig osv. är troligt-

vis starkt påverkad av bilden på vargen som visades under intervjutillfället. 

Därför kan dessa tankar från de elever som kommenterat vargens fina utseende 

vara direkt kopplat till bilden, där och då. De attityder som har kategoriserats 

in som negativa, visar mer den kognitiva föreställningen om vargen som 

många elever har, baserat på tidigare känslomässiga erfarenheter de har med 

vargen. Den är stygg, knäpp, farlig, äter upp dagisbarn samt drar relationer till 

varulven som oftast ser otäck och farlig ut. Jag menar då att den samlade upp-

fattningen hos elever från stadsmiljö har en mestadels negativ attityd gentemot 

vargen som baseras på känslor de har från exempelvis barnböcker och historier 

om vargen, trots att de visat relativt goda kunskaper om vargen som biologisk 

varelse – vilket borde leda till en positiv eller neutral attityd till vargen. Detta 

går i linje med Eriksson (2014) baserat på Eriksson och Rundgrens (2012) 

undersökning, om varg ska finnas i de intervjuades närområde. Deras under-

sökning visade att gymnasieelever byggde deras resonemang baserat på värde-

ring och känslor (60 %) snarare än kunskap (30 %) om att de inte ville ha varg 

i sitt närområde. Karlsson (1999) menar också, baserat på sin undersökning att 

mer kunskap om vargen inte automatiskt leder till en mer positiv attityd till 

vargen. Eleverna från landsbygden har till större del en neutral eller positiv 

attityd till vargen jämfört med eleverna från stadsmiljö. Detta är särskilt an-

märkningsvärt eftersom motsatsen oftast skildras i media. De som bor nära 

vargen kan uppleva problematiken mellan vilt och samhället. Endast två elever 

kunde härledas till en negativ attityd, där en elev menade att vargen kunde bli 

arg och en annan menade att vargen går på människor. E3G4 har mycket kun-

skap om vargen, men menade ändå att den kunde bli arg, vilket indikerar att 

det skulle kunna finnas en viss rädsla för vargen. Eleven som sa att vargen går 

på människor var passiv under större delen av intervjun efter det uttalandet. 

Den relativt positiva attityden gentemot vargen hos eleverna från landsbygden 

liknar det resultat Prokop m.fl. (2011) fick i sin undersökning av vargattityd i 

Slovakien och Turkiet som visade att det fanns en mer positiv attityd bland de 

barn som vistades i naturen eller tittade på dokumentärer om naturen. Eleverna 

från landsbygden har tillgång till mer natur i sitt närområde än vad eleverna i 

stadsmiljö har.   
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5.2 Beskrivning av vargens roll i ett ekosystem 

Framförallt har grupp 1 men även grupp 2 och 4 visat stor förståelse för relat-

ionen varg – hund och således evolutionsteorin. Grupp 1 och 2 visar en impo-

nerande förståelse för vargen roll i ett ekosystem och dess roll som toppredator. 

Grupp 4 visar en särskild förståelse för vargens roll i ett ekosystem och för-

valtningen av djurstammar i det vilda som kan kopplas samman med jaktkul-

turen som är mer vanligt förekommande på landsbygden. I en översikt av både 

stadsmiljö och landsbygdsmiljö har eleverna ungefär samma fördelning av ett 

teleologiskt och ett antropocentriskt sätt att beskriva vargens roll i ett ekosy-

stem. På ett generaliserande plan visar de goda kunskaper om vargen och dess 

roll, speciellt om vi tar hänsyn till att det antropomorfistiska tänket är vanligt 

bland yngre elever som Helldén (2013) syftar på. I denna undersökning var 

den nära till helt frånvarande, bortsett från att vissa av eleverna gav vargen 

mänskliga attribut i den första frågeställningen om elevernas tankar och attityd 

till vargen som tidigare diskuterats i kap. (5.1). 

Ungefär hälften av samtliga elever beskriver vargens roll utifrån ett teleolo-

giskt perspektiv som enligt Helldén (2013) är vanligt bland äldre elever. De 

eleverna har givit vargen och växtätarna ett syfte att fylla i naturen. Exempelvis 

att harens uppgift är att tillfredsställa vargens behov av föda – och vargens 

syfte är att ”hålla nere” den växtätande populationen så att de inte äter upp alla 

växter och därmed försvinner syret för oss människor och alla andra organ-

ismer. Det antropocentriska synsättet står för resterande hälft av eleverna i de 

båda miljöerna och ibland väver vissa elever in båda synsätten (teleologisk och 

antropocentrisk) i samma förklaring. E1G2 berättar om att hen sett ett ställe 

som såg jättefult ut för att det inte fanns några växter kvar på grund av att alla 

växtätare hade ätit upp växterna. Sedan placerades vargar dit för att minska på 

antalet växtätare och efter det såg det jättefint ut med grönskande skogar och 

hen menar om det inte fanns några rovdjur där hade det varit älgjakt hela tiden. 

Exemplet om E1G2 visar att hen tror att vargarnas/rovdjurens syfte är att hålla 

nere växtätarna så att naturen kan se fin ut – teleologiskt med inslag av an-

tropocentriskt tänk av ordet ”fin” (antagligen för oss människor att titta på). 

Hen menar också att det skulle vara älgjakt hela tiden om rovdjuren inte fanns 

– antropocentriskt för att vi människor tar på oss skyldigheten att dominera 

eller manipulera naturen. 

De sju gemensamma dragen eller punkterna som Helldén (2013) sammanställt 

avseende elevers ”vardagsföreställningar” om naturvetenskapliga fenomen 

kan relateras till elevernas sätt att resonera om vargens roll i ekosystemet i viss 

mån. (1) vilket avser elevers tankar som är personliga och att de tolkar fenomen 

utifrån sina förutsättningar är givet och det visar sig tydligt i läsningen av alla 
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elevers olika tankar och uppfattningar om vargen. (3) Elevers vardagstänkande 

är robust och seglivat och oftast mycket svår att påverka, visas tydligt när grupp 

3 diskuterar ’varför vargen finns’. E1G3 svarar först och säger ”kanske för att 

vi behöver kött” E2G3 ifrågasätter påståendet ”vadå äter man varg?” E1G3 

svarar ”ja!”. E2G3 inte helt övertygad fortsätter och säger att hen tror att var-

gen finns för att vi människor ska få skinn och kunna göra skor och kläder av. 

Något senare får eleven frågan om vad konsekvenserna blir om vargen dör ut 

eller utrotas. E2G3 svarar ”vi kan inte få vargkött”. E1G3 instämmer och me-

nar att det blir svårare för oss människor att hitta mat. Denna konversation 

bekräftar punkt (3) och den påvisar även problematiken med gruppintervjuer. 

E1G3 lyckas övertyga E2G3 (och mest troligt resten av gruppen) att vi männi-

skor jagar varg för köttets skull. En annan tolkning kan vara att eleven försöker 

”vinna” diskussionen och egentligen förstår att människan inte äter vargkött i 

den utsträckning som elever målar upp. Ett antropocentriskt förhållande till 

vargen och naturen genomsyrar denna konversation i grupp 3, vilket också re-

lateras till punkt (5) – Eleven beskriver ofta sina tankar om omvärlden i en 

själv och människocentrerad utgångspunkt. Punkt (4) som avser uttryck i var-

dagsspråket, vilken spelar en central roll för den lärande när hen ska konstruera 

sina tankar. Eleverna från stadsmiljö använde få naturvetenskapliga begrepp 

och de nämnde aldrig begreppen konsument eller producent. Eleverna från 

landsbygden använde dock begreppet toppkonsument och min generella tolk-

ning av elevernas förklaringar om vargens betydelse eller existens är att ele-

verna från landsbygdsmiljö hade högre kvalitet av förståelse för vargens roll i 

ekosystemet. Punkt (6) innebär att många naturvetenskapliga fenomen inte går 

att iaktta med blotta ögat. Det blir tydligt när E1G3 ska förklara varför vargen 

finns: 

E1G3: Den är bra för naturen, den jagar djur. Det blir typ en näringskedja eller 

så där, vargen jagar djur, sen dör vargen och då kommer maskarna, sen dör de 

och då får rötterna det. Sen så kommer det upp nya vargar där och så fortsätter 

det så lite då och då.  

5.3 Metoddiskussion 

I reflektion av metod och intervjufrågor i bearbetning av insamlat material har 

den kliniskt reviderade intervjun i form av gruppintervju sina för- och nackde-

lar. Problematiken som alltid finns med fokusgrupper och gruppintervjuer är 

att det är flera respondenter närvarande vid intervjutillfället och eleverna 

kanske inte alltid säger allt de tänker på för rädsla av vad de andra ska tänka 

eller säga. Eleverna känner dessutom varandra och relationerna som de har 

sinsemellan kan också skapa oönskade effekter under intervjutillfället. Föru-

tom problematiken i gruppintervjuer har den även sina fördelar med tanke på 
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elevernas stöd av varandra och dess förmåga att låta resonemangen fortgå, som 

annars skulle löpa risk att stagnera vid enskilda intervjuer. Trots att risken för 

rädslan av att inte våga uttrycka sig inför alla andra i gruppen finns, har ele-

verna (med vissa undantag) ändå svarat uttrycksfullt och målande. Känslan av 

spontanitet lyckades skapas, tack vare den semistrukturerade och kliniskt revi-

derade intervjumetoden. Detta kan vara anledningen till att många elever ändå 

verkade uttrycka sina genuina tankar. Dock är det också en av anledningarna 

till att viss tid försvann från intervjuns syfte. Användningen av bilder har varit 

hjälpsam i att få igång en diskussion bland eleverna och deras sinnen blev sti-

mulerade på en högre nivå jämfört med vanlig intervjuform. Dock har bilderna 

bidragit till att påverka elevernas intervjusvar genom att de svarat vad de ser i 

bilderna i stället för vad de kanske annars tänker om det givna fenomenet. I 

efterhand har jag även insett att vissa intervjufrågor har ”lurat” eleverna att 

svara på ett visst sätt. Exempelvis uppmaningen att de skulle ”berätta varför de 

tror att vargen finns”. Uppmaningen leder in eleverna på att ”hitta” anledningar 

till varför vargen faktiskt finns – ett teleologiskt resonemang och därmed har 

ett syfte förutom sin överlevnad med hänsyn till naturligt urval. 

5.4 Slutsatser 

Elevernas tankar och attityd till vargen från stadsmiljö är både positiva och 

negativa i ungefär lika stor utsträckning, dock tenderar de positiva tankarna till 

största del utgöras av mer ytliga tankar som rör vargens utseende. Tankarna 

om vargen på ett generaliserande plan handlade om hur fin och gullig vargen 

är, tankar kopplade till sagor om vargen och faktakunskaper om vargen. Jag 

drar slutsatsen att eleverna från stadsmiljö har till största del en negativ attityd 

till vargen baserat på de negativa föreställningarna om vargen. Eleverna från 

landsbygdens tankar om vargen är få till antalet men de relaterade vargens ut-

seende till hundar/jakthundar, ”vargen är mer rädd för oss än vad vi borde vara 

för den”- som en elev uttryckte, vargen kan bli arg och går på människor samt 

faktakunskaper. Jag baserar min slutsats främst på de frånvarande negativa fö-

reställningarna om vargen samt att de positiva tankarna inte tycktes handla om 

bilden som visades under intervjun. Slutsatsen är således att eleverna från 

landsbygden har en positiv, alternativt neutral attityd till vargen vilket går emot 

den stereotypa uppfattningen som media rapporterar om. 

Eleverna från både stadsmiljö och landsbygdsmiljö beskriver vargens bety-

delse i ett ekosystem med ett teleologiskt och antropocentriskt synsätt i lika 

stor omfattning. Dock tycktes eleverna från landsbygden förklara vargens roll 

på ett mer naturvetenskapligt sätt jämfört med eleverna från stadsmiljö. 
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5.5 Avslutande diskussion 

Det sociokulturella perspektivet på lärande betonar det sociala- och språkliga 

aspekten och dess inflytande på själva tänkandet hos individer. Perspektivets 

”genetiska lag om kulturell utveckling”, menar att den kulturella utvecklingen 

sker först mellan människor och sedan inom människan. Kommunikation med 

andra människor är alltså det som formar vårt eget tänkande. Den primära so-

cialisationen spelar därför en stor roll i ett barns sätt att se på omvärlden. Ele-

verna från landsbygden har troligtvis vårdnadshavare eller andra nära släk-

tingar som vistas mycket i skogen, antingen genom jakt eller markägande etc. 

vilket innebär att dessa barn har vistats i en miljö där den primära socialisat-

ionen har haft större kunskap och intresse om varg jämfört med eleverna från 

stadsmiljö och därför visat något större förståelse för vargen, vilket också leder 

till en mer positiv attityd. Den undervisande läraren för eleverna från lands-

bygden har antagligen lyckats använda elevernas erfarenhet av rovdjur på ett 

gynnsamt sätt eftersom de med god förmåga använder vetenskapliga begrepp 

när de förklarar vargens roll i ett ekosystem. Detta är enligt Dewey (2009) en 

viktig grund för att göra undervisningen meningsfull. Det betyder nödvändigt-

vis inte att läraren till eleverna från stadsmiljö har utfört ett sämre arbete med 

undervisning om organismers betydelse för ett ekosystem. En förklaring kan 

vara att eleverna från stadsmiljö har vuxit upp i en primär socialisation som 

inte innebär att de har vistats i naturområden och saknar därför kunskaper om 

skogen och dess invånare, vilket innebär att läraren från stadsmiljö har haft en 

”brantare” uppförsbacke i utmaningen att undervisa om naturvetenskapliga fe-

nomen. 

Undersökningen har visat flera elever som refererat vargen till sagornas värld 

och sambandet mellan varg i sagor och negativ inställning är tydlig. En del av 

dessa elever har också visat upp sämre kunskap om vargen jämfört med andra 

elever som inte refererat varg till sagor. 

Undersökningens resultat och slutsatser kan användas som en påminnelse för 

kanske främst lärarstuderande och erfarna lärare att undvika appliceringen av 

mänskliga attribut på djur, eftersom det kan skapa förutfattade meningar. Lä-

rarna kan också använda sagor som Rödluvan och vargen och Bamse för att 

göra analyser i syfte att medvetandegöra de mänskliga attributen som applice-

rats på vargen i dessa fall, i ämnet svenska. Vikten av att utgå från elevernas 

tidigare erfarenheter är central i fråga om varg. De flesta elever har någon er-

farenhet av varg och oftast härstammar den från sagor/serier/filmer vilket ge-

nerellt betyder att den är negativ och därför extra viktig att ha i åtanke. Ur ett 

metaperspektiv har producenter/författare av filmer, tv-serier, böcker och tid-

ningar en chans att förändra människors attityd till varg. 
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I vidare forskning om ämnet, kan det vara intressant att undersöka lärares tan-

kar och attityd om varg samt hur de beskriver vargen i ett ekosystem. Vilka 

föreställningar har lärarna om varg? Vilket synsätt har lärare kring vargens roll 

i ett ekosystem?  
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BILAGOR 

Bilaga 1, Intervjuguide: 

Börja med att tydligt förklara att det endast är deras tankar jag vill höra. Jag är 

inte ute efter att testa er, utan jag vill bara att vi ska dela med oss av våra tankar. 

Var också tydlig med att säga att jag inte kommer lägga någon värdering i deras 

tankar, utan varje tanke är viktig.  

Lägg sedan fram en bild på en varg.  

Kom ihåg att vara tyst emellanåt och låta barnen prata med varandra. 

Frågor 

1: Vad tänker ni på när ni ser bilden på vargen? 

• Skriv ner det ni kommer att tänka på, detta är för er egen skull. 

Ett sätt att samla era tankar i egen tystnad. Sedan pratar vi öppet i gruppen om 

vad ni tänker.  

Följdfråga: Berätta mer! Hur tänker du då?  

2: Berätta för mig om något ni kan om vargen? 

(RESERVFRÅGA: Berätta för mig varför ni tror att vargen finns?) 

Följdfråga: Berätta mer! Hur tänker du då?  

• Ta nu fram alla bilder, dvs älgen, barrskogen, kaninen och ängen 

3: Vad tänker ni på när ni ser dessa bilder och hur tror ni att de hör ihop? 

(repetera viktiga begrepp som eleverna säger och se frågande ut) 

• Jag kommer nu att ta bort bilden på vargen. 

4: Vad tänker ni att det kan bli för konsekvenser om vargen försvinner?  

Eller: Hur tror ni att de andra djuren och växterna blir påverkade om vargen 

försvinner? 

Följdfrågor: Berätta mer! Hur tänker du då?  

(repetera viktiga begrepp som eleverna säger och se frågande ut) 

Tack för mig och stort tack till er som ville ställa upp.  
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Bilaga 2, samtyckesformulär 

                                                                                                                                    

Mitt namn är Sandra Dibéus, jag läser min sista termin som blivande lågstadi-

elärare och skriver nu mitt examensarbete på lärarutbildningen vid KAU. 

Examensarbetets övergripande syfte är att belysa elevers förståelse om vargens 

betydelse i ekologin. Med ert samtycke kan jag samla in elevers tankar och 

sprida dem vidare, så att framtida lärare kan ha kunskap om detta när de un-

dervisar inom det centrala innehållet för ekologi. 

För att kunna genomföra mitt arbete behöver jag samla in material genom en 

gruppintervju med era barn. Alla som intervjuas kommer att garanteras anony-

mitet. De skolor och elever som finns med i undersökningen kommer inte att 

nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersök-

ningen. I enlighet med vetenskapsrådets etiska regler är deltagandet helt frivil-

ligt. Ni har rättighet att när som helst välja att avbryta deltagandet fram till dess 

examensarbetet publiceras. Det som sägs i intervjuerna kommer enbart att 

stanna mellan intervjuaren och de intervjuade och kommer inte att finnas till-

gängligt för annan forskning eller bearbetning.  

För att kunna genomföra denna undersökning ber jag om er förälders/vård-

nadshavares godkännande. Var vänlig fyll i nedanstående talong och kryssa i 

valfritt fält. Lämna sedan formuläret till er klassföreståndare.  

 

Mitt barn får delta i en gruppintervju Ja  Nej  

 

Barnets namn:______________________________________ 

Datum:  

………………………………………………………………………………… 

Vårdnadshavare/förälders underskrift och namnförtydligande 

 

Vid ytterligare frågor ber jag er kontakta mig eller handledare för undersök-

ningen på nedanstående adress.  
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Med vänliga hälsningar 

Sandra Dibéus, lärarstudent E-post:Sandradibeus@student.kau.se 

Pär Bergqvist, handledare  E-post: par.bergqvist@kau.se 
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