
Med dette modul giver du dine elever den basale viden om biodiversitet, 
så de bagefter kan arbejde med modulerne om biodiversitet i havet  
og i skoven. 

Modulet starter med en introduktion. Her kan du vise filmen, hvor  
WWF Verdensnaturfondens biolog, Thor Hjarsen, giver en introduktion 
til biodiversitet. 

Du kan også selv introducere med hjælp fra gennemgangen herunder. 

Der er lagt op til praktiske øvelser, hvor dine elever skal ud at lave 
aktiviteter og være vilde i naturen. Eller i skolegården, hvis ikke I har 
natur lige i nærheden.  

SE FILMEN HER: 

youtu.be/e5Kon_NnmD0

Thor Hjarsen
Biolog 

RIGTIG GOD  

   FORNØJELSE!

ROVFLUE MED 
EDDERKOP
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Læringsmål 

Hovedpointer
  Høj biodiversitet gør naturen mere 

modstandsdygtig over for ændringer i miljøet - 
det kan være klimaforandringer og visse former 
for menneskelig aktivitet. 

  De største trusler mod biodiversitet er: 
Ødelæggelse af dyrenes levesteder, overforbrug af 
ressourcer, klimaforandringer og forurening. 

  Skovbevaring spiller en vigtig rolle for både 
biodiversiteten og klimaet. 

  Hvis vi vil redde biodiversiteten, skal de vilde dyr 
og planter have mere plads og bedre beskyttelse.  

 Vejen ud af biodiversitetskrisen er: 
Naturbeskyttelse, naturgenopretning, bæredygtig 
produktion, bæredygtigt forbrug samt øget viden 
om biodiversitet og menneskets afhængighed af 
en rig biodiversitet.

  Genetisk variation inden for en art styrker 
biodiversiteten ved at gøre arten mere 
modstandsdygtig. 

  Eleven opnår færdigheder i undersøgelse, 
modellering og perspektivering. 

 Eleven får viden om naturen – lokalt og globalt.

 Eleven opnår viden om menneskets samspil 
med naturen.

 Eleven opnår færdigheder i arbejdsmåder og 
tankegange inden for natur/teknologi. 

 Eleven lærer at formidle inden for fagets 
stofområde. 

 Eleven lærer at perspektivere biodiversitet til 
eget nærområde.  

Efter dette modul vil eleverne have tilegnet sig viden, der 
opfylder følgende læringsmål i natur/teknologi:
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Vild viden om 
biodiversitet
Biodiversitet handler om, hvor mange forskellige arter af 
svampe, planter og dyr, der er i naturen. Jo flere arter, jo rigere 
og mere mangfoldig er naturen. Og den kan variere meget. 

TRE 
FORMER FOR 

BIODIVERSITET 

1
Økosystemer:  

Variation og tilstand.

2
Antallet af arter.

3
Geners variation 
indenfor en art.  

I regnskoven i Amazonas er der f.eks. et mylder af liv. Her er stor 
biodiversitet. I en dansk kornmark er der til gengæld næsten ingen 
biodiversitet. 

En høj og intakt biodiversitet er vigtig. Det gør nemlig, at naturen, og de 
sammenhænge der er mellem arterne, fungerer bedre. Desuden bliver 
naturen mere modstandsdygtig overfor klimaændringer og visse af de 
indgreb, vi mennesker laver. Men noget kan naturen dog ikke klare. Det 
gælder f.eks., når vi fælder skove for at gøre plads til marker, byer og veje. 
Aktiviteter som disse er lige nu skyld i, at mange dyr og planter uddør. 

Men hvis vi lader skovene være, eller kun udnytter skovene bæredygtigt, 
får de mange sjældne og truede dyr et hjem, der beskytter dem, så de kan 
overleve, og derved bevares biodiversiteten.

Samtidig er skovene med til at modvirke klimakrisen. Det skyldes, at 
træerne optager en del af den CO2, der ellers udledes i atmosfæren, 
fra bl.a. fabrikker og biler, som får temperaturen til at stige. Derfor er 
skovbevaring vigtig for både biodiversiteten og klimaet. 

MUSVÅGE
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Økosystemer1

3 Gener

2 Antallet af arter 

Tre former  
for biodiversitet 

Det første område er økosystemer. Et 

økosystem er et samfund af planter, dyr og 

mikroorganismer. Økosystemer findes på 

mange niveauer og i forskellige størrelser. 

En lille sø, og det samfund af organismer der 

lever i den, er f.eks. et økosystem. Koralrev, 

skov og savanne er andre eksempler på 

økosystemer. Og økosystemerne spiller en 

vigtig rolle for biodiversiteten. 

Hver art kan være specialiseret til en særlig 

funktion i økosystemet. Når først én art er 

truet, kan det gå ud over de andre arter, og 

en dominoeffekt kan gå i gang, der betyder, 

at flere arter forsvinder. Det kalder man 

en “kaskadeeffekt”. Så for at bevare så 

mange forskellige arter, og dermed have en 

høj biodiversitet, må vi bevare så mange 

økosystemer så intakte som muligt. 

Desuden nyder vi mennesker godt af de 

såkaldte økosystemtjenester. Det er goder, 

som naturen giver os. Hvis vi f.eks. fælder et 

træ, kan vi bruge tømmeret til at bygge et hus.

Det tredje område af biodiversitet er 

variation af gener inden for en art. Genetisk 

biodiversitet kommer af, at den samme art 

varierer genetisk over et geografisk område. 

Hermed menes, at den genetisk har tilpasset 

sig forskelligt til det miljø, den lever i og 

som resultat har udviklet sig en lille smule 

forskelligt. For eksempel har en sømrokke, 

der lever i Nordsøen, tilpasset sig livet i koldt 

vand, mens en sømrokke fra Middelhavet har 

tilpasset sig varmt vand. Det kan man se i 

deres DNA. Jo flere individer med forskellige 

DNA man kan bevare, jo stærkere står hele 

arten, der bliver mere modstandsdygtig over 

for sygdom og f.eks. klimaforandringer. Så 

også den genetiske variation er vigtig for at 

bevare biodiversiteten.

Hvis der er mange arter i et område, siger man også, at biodiversiteten er høj. 
Det kan være svært at vide præcis, hvilke arter der er afgørende for andre arters liv. Det skyldes, at hver art har tilpasset sig forskelligt, og derfor også bliver påvirket forskelligt på forandringer i miljøet. Men med mange arter tilstede er der en højere chance for, at en anden art med lignende 

evner overlever, og kan overtage en uddød arts funktion, så økosystemet består. Men det modsatte kan også ske: Forsvinder én bestemt art, kan det påvirke mange andre arter, der er afhængige af den. Sådanne arter kalder man nøglearter i et økosystem. Der er derfor en klar sammenhæng mellem arter og økosystemer.
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Desværre har biodiversiteten det ikke 
så godt. Det skyldes bl.a., at mennesker, 
gennem de seneste århundreder, har ødelagt 
flere og flere af dyrenes levesteder. Skove er 
fældet, og vådområder er tørlagt og lavet til 
landbrug. 

Som resultat er en million dyrearter lige nu i 
fare for at uddø. Det betyder, at vi står midt i 
en biodiversitetskrise og oplever en uddøen 
af arter, der ikke er set siden dinosaurerne 
uddøde for 65 mio. år siden. 

Samtidig er 70 % af Jordens økosystemer 
delvist ødelagte, fordi vi mennesker og vores 

husdyr fylder for meget. Hvis vi forestiller os, 
at vi tager en gigantisk vægt og først vejer 
alle verdens mennesker og derefter vores 
pattedyr på den - som køer, heste, hunde, 
katte, får og grise - så står vi mennesker med 
vores husdyr for 96 % af den samlede vægt 
af pattedyr. De vilde pattedyr står kun for 4 % 
af den samlede vægt. Her er alt fra elefanter, 
hvaler, giraffer, næsehorn og helt ned til de 
mindste mus taget med. Det tal siger noget 
om, hvor meget vi mennesker fylder her på 
Jorden.

Så hvad kan vi gøre for at bevare og forbedre 
biodiversitet?

Første skridt er, at så mange som muligt lærer om biodiversitet 
ved at komme ud og forstå værdien og nødvendigheden af 
mangfoldighed i naturen. Præcis som dine elever skal til at gøre nu. 
Og jo mere de lærer, jo vildere bliver vi alle.

Biodiversitetskrisen 

Hvad  
kan vi g re 
sammen?

60 % 36 % 4 %

Vi mennesker og 

vores husdyr står for 

96 % af den samlede 

vægt af pattedyr. Det 

efterlader kun 4 % til 

de vilde dy
r.

Vi mennesker fylder meget
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Fakta og 
forklaringer

Biodiversitetskrisen

Nøgleart

Kaskade-
effekt

Biodiversitet 
deles op i  

tre områder: 

Biodiversitet 
“Biologisk mangfoldighed” 
er en samlet betegnelse for 
økosystemers variation, 
artsrigdom og den genetiske 
variation i arterne.

Økosystemer

En term der dækker over, at én million dyre-og 
plantearter er direkte truet af udryddelse.

En art, som mange 
andre arter i et 
økosystem er 
afhængige af. 

Det faktum, at når 
først én art er truet, 
kan det gå ud over 
andre og betyde, at 
flere arter forsvinder. 

Lige nu uddør arter 100-1.000 
gange hurtigere end før, 
mennesket indtog Jorden.

1

2

3

Arter 

Genetisk 
diversitet

70
70 procent af jordens 
økosystemer er delvist ødelagte.

%

100-1.000
gange hurtigere
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SE, HVORDAN I HENTER OG BRUGER 

APP’EN MED RASMUS BROHAVE

 YOUTU.BE/K8QPO3KMPVM

AKTIVITET 1: UDE

Spot insekter 
og dyrespor
Nu skal I ud at spotte spor efter insekter, fugle og dyr og 
blive vildt kloge på naturen i jeres nærområde. Herefter 
gælder det om at finde ud af, hvilke dyr I har fundet, eller 
hvilke dyr sporene kommer fra. 

Sådan gør I:
  Tag på tur i en skov eller en park tæt på.

  Undersøg naturen og led efter dyr eller spor.

  Kig under en rådden gren eller træstub efter liv. 

  Kig under visne blade. 

  Sid helt stille i fem minutter for at spotte fugle. 

Spor, I kan lede efter: 
  Fodspor.

  Ædespor (spor efter dyr, der har efterladt rester 
efter et måltid).

  Ekskrementer (dyrelort).

  Reder, bo og skjul.

  Dyreveksler (der, hvor man kan se, at dyr har 
bevæget sig. F.eks. en sti trådt ned af pattedyr 
som hjorte, ræve, grævlinge og endda mus). 

Hvis I hverken har mulighed for at hente 
app eller bog om dyrespor, kan I tage jeres 
feltnoter med hjem og lave søgninger på 
nettet for svar. 

Hvis I finder spor, så tag billeder af dem eller notér dem i en notesbog. I kan 
også undersøge dem på stedet eller i klasselokalet i en bog om dyrespor. 
For eksempel “Dyrespor fra pattedyr og fugle” af Preben Bang og Preben 
Dahlstrøm, Gads Forlag.

Hvis I finder planter, insekter, svampe eller mindre dyr, kan I med fordel 
bruge appen Seek til at scanne det, I finder. Til fugle kan I bruge appen 
DOF’s Fuglebog til at finde ud af, hvilke fugle I møder. 

HVOR LANG TID 

TAGER DET?

2 timer    hele dagen

Det skal I bruge: 
  En notesbog.

  En mobiltelefon.

  Gode øjne og en stor portion nysgerrighed.

Hent Seek app

Hent DOF’s Fuglebog

LÆRERVEJLEDNING
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http://youtu.be/K8QPo3kMpVM
https://apps.apple.com/us/app/seek-by-inaturalist/id1353224144
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seek&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/dk/app/dofs-fuglebog/id1170528883?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.dof.birdguide&hl=en&gl=US


SE, HVORDAN I HENTER OG BRUGER 

APP’EN MED RASMUS BROHAVE

 YOUTU.BE/K8QPO3KMPVM

AKTIVITET 2: HJEMME

Spot dyr i 
skolegården
Nu skal I ud og blive klogere på biodiversiteten i skolegården 
ved at spotte spor efter insekter, fugle og andre dyr. Herefter 
gælder det om at finde ud af, hvilke dyr I har fundet, eller hvilke 
dyr sporene stammer fra. 

Hvordan gør I?
  Gå ud i skolegården. 

  Undersøg skolegården for spor - enten på egen 
hånd eller i grupper. Led alle steder – i buske, på 
græsplæner, sand m.m.. 

Spor, I kan lede efter: 
  Fodspor.

  Ædespor (spor efter dyr, der har efterladt rester 
efter et måltid).

  Ekskrementer (dyrelort).

  Reder, bo og skjul.

Det skal I bruge: 
  En notesbog.

  En mobiltelefon.

  Gode øjne og en stor portion nysgerrighed.

Hvis I hverken ikke har mulighed for at hente 
app eller bog, kan I tage jeres feltnoter med 
hjem og lave søgninger på nettet for svar. 

Hvis I finder insekter eller fugle, kan I bruge appen Seek eller appen DOF’s 
Fuglebog til at scanne dyrene med.

Hvis I finder spor, kan I undersøge dem på stedet eller i klasselokalet i en 
bog om dyrespor, f.eks. “Dyrespor fra pattedyr og fugle” af Preben Bang og 
Preben Dahlstrøm, Gads Forlag.

HVOR LANG TID 

TAGER DET?

2 timer    hele dagen

LÆRERVEJLEDNING
GIV ELEVERNE DET 
MED PÅ TUREN.

Hent Seek app

Hent DOF’s Fuglebog S. 8
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http://youtu.be/K8QPo3kMpVM
https://apps.apple.com/us/app/seek-by-inaturalist/id1353224144
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seek&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/dk/app/dofs-fuglebog/id1170528883?l=da
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.dof.birdguide&hl=en&gl=US


Vild Quiz
I slutningen af timen kan du lave en hurtig quiz, der 
opsummerer modulets pointer og lader eleverne vise, hvor 
vilde de er blevet til biodiversitet. Når I er færdige med 
quizzen er grundmodulet ovre, og I er vilde nok til at tage 
hul på modulerne “Hav” og “Skov”.

Hvad betyder 
biodiversitet?

Hvad er en 
økosystemtjeneste? 

Hvilke tre typer af 
biodiversitet findes der? 

Hvem fylder mest på jorden? 
Mennesker og vores husdyr eller 
de vilde dyr? 

Hvad er 
biodiversitetskrisen?

Hvad siger jeres spor om 
biodiversiteten i jeres område? 

DAGPÅFUGLEØJE LARVE

VILDSVIN
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Så har I den basale viden på plads. Og nu er 
I så klar til at dykke ned i biodiversiteten i 
havet og skoven. 

Se modulerne lige her: wwf.dk/vildt-nok  

KRONHJORT

S. 10

WWF Verdensnaturfonden er verdens største og mest indflydelsesrige 
naturorganisation. Vi har kæmpet for naturen siden 1960’erne og arbejder 
over hele kloden for en verden, hvor mennesket og naturen lever i harmoni. 

wwf.dk

http://wwf.dk/vildt-nok
https://www.wwf.dk/

