NATURFAGENE:

BIODIVERSITET
- SCENARIER TIL KLASSEN

Mellemtrin + Udskoling

INDHOLD
I materialet her arbejder I med biodiversitet. Den viden kan I bruge, når I skal se en
film under emnet ‘Natur’ på BUSTER filmfestival. Materialet handler ikke om den ene
film, I skal se, men giver jer nogle faglige briller at se den med samt nogle begreber, I
kan bruge, når I bagefter taler om filmen hjemme i klassen.

FØR FILMEN:
DEL 1: BIOLOGER PÅ TUR
DEL 2: BYPLANLÆGGERNES PLAN
DEL 3: ØKOSYSTEMET
I BIOGRAFEN:
DEL 3: TJEKLISTE TIL BIOGRAFEN

EFTER FILMEN:
DEL 4: JERES EGEN DOKUMENTAR

FØR FILMEN

DEL 1: BIOLOGER PÅ UNDERSØGELSE
Arterne derude - biodiversitet i din by
Biodiversitet er alt det forskelligartede liv, som findes på jorden: dyr, planter,
svampe, bakterier osv. For at få overblik over ALT det liv, deler vi mennesker det
ind i nogle kategorier som f.eks. arter og familier. I Danmark har vi i dag omkring
30.000 arter af planter og dyr! Det lyder af meget - men ser man på f.eks. Brasilien,
som har meget regnskov, så er der alene her over 103.000 dyrearter og 43.000
plantearter! Vi ved faktisk ikke, hvor mange arter, der er i hele Verden, for der er
stadig rigtig meget liv, som ikke er opdaget. Men det vi ved, er desværre, at
biodiversiteten mindskes Verden over. Der er nemlig en masse plante- og
dyrearter, som forsvinder. Faktisk trues op imod en million arter af udryddelse. Vi
mennesker er utrolig gode til at dyrke jorden og at bygge byer, veje og fabrikker
overalt. Men desværre gør det også, at mange arter mister deres levesteder.

GRUPPEØVELSE
I er nu biologer, som skal foretage en undersøgelse af biodiversiteten i et særligt
område.

1.

Først skal I vælge et område for undersøgelsen. Det skal være et af de

nedenstående typer:
●

Byområde med sparsom og ordnet beplantning

●

Privat have

●

Skov, park eller andet naturområde

●

Skolens arealer

2. Når I er på jeres sted, skal I tage billeder af alt, hvad I finder, så I kan
artsbestemme derude eller hjemme. Brug arts-oversigten på næste side til at
skrive jeres fund ned.
Hjælpemidler til artsbestemmelse:
●

APP: iNaturalist

●

Opslagsbøger

●

Hjemmesider: Naturporten

I skal finde arter inden for 3 ‘riger’:
Planteriget: f.eks. træer, græs, urter og mos
Dyreriget: f.eks. insekter, spindler, krybdyr, pattedyr og fugle
Svamperiget: f.eks. sortbæger, tøndersvamp osv. OBS! Pas på giftige arter!

3. Hjemme i klassen igen skal I gennemgå jeres fund med jeres lærer og
artsbestemme de planter eller dyr, I ikke har artsbestemt endnu. Og så skal I
præsentere jeres fund for klassen. I hvilket område er der fundet mest
biodiversitet? I hvilket mindst? Var det det I forventede?

Artsoversigt
RIGE
(plante, svampe eller dyr?)

ART

FINDESTED

Ikke nok plads? Tillykke! I er et sted med stor biodiversitet! Forsæt på bagsiden!

FØR FILMEN

DEL 2: BYPLANLÆGGERNES PLAN
I hvilket område fandt i mindst biodiversitet? Nu skal I skifte roller. I er ikke
længere biologer, men landskabsarkitekter. Jeres kommune har udstedt en
konkurrence, som har til formål at skabe mere biodiversitet på netop dette sted,
som ‘biologerne’ har beskrevet som kritisk ift. biodiversitet. I skal i gruppen
forberede en præsentation, hvor I foreslår 5 tiltag, som skal øge biodiversiteten.

GRUPPEØVELSE
➔

Research: Start med at finde ud af, hvordan man øger biodiversitet i et

område. Undersøg på nettet hvad man kan gøre for at øge biodiversiteten. Skal
man plante noget? Fjerne noget? Bygge noget? Tænk realistisk! Hvis der er en vej
eller en bygning, skal den blive der.
➔

Planlægning: Skriv alle de forskellige ting op, man kunne gøre og diskutér

fordele og ulemper. Hvordan vil det øge biodiversiteten? Hvor dyrt vil det være? Vil
det kunne klare skiftende vejrforhold? Hvad vil borgerne synes? Udvælg de 5 tiltag,
I vil præsentere.
➔

Præsentation: Hver gruppe skal nu præsentere deres tiltag for hele klassen.

Her på ‘mødet i kommunen’ skal I fremlægge de 5 tiltag én ad gangen. Tænk over,
om I kan vise jeres tiltag. Måske kan I tegne dem? Eller lave modeller af dem? Eller
vise dem på et kort over stedet?

FØR FILMEN

DEL 3: ØKOSYSTEMET
Et økosystem er samspillet mellem:
ALLE LEVENDE ORGANISMER f.eks. dyr, planter,svampe og mikroorganismer og
DEN UORGANISKE NATUR som omgiver dem f.eks jord, mineraler, vand og luft. Det
kalder vi også for biotopen.

Hele verden kan ses som ét stort økosystem, men den består også af en masse
små økosystemer: det lille vandhul, en mark, en skov eller et dødt træ i skoven.
Dyr, planter, svampe, bakterier, jord, vind, mineraler, vand, luft og mange flere
elementer arbejder sammen, sameksisterer, konkurrerer eller lever af hinanden i
kampen for overlevelse, og hver del udgør en vigtig brik i det samlede puslespil.

Solen og regnen...

...får planter til at vokse.

Planteæderne spiser planterne.

Og rovdyrene spiser planteæderne

De laver alle sammen lort...

… og det er føde for “nedbryderne” (smådyr som larver
og biller eller bakterier og svampe)

...som omdanner det til næring i jorden
( mineraler, næringsstoffer )

....som igen optages af andre planter.

NÅR EN BRIK MANGLER
Den faldende biodiversitet er et problem netop på grund af vores økosystemer!
Hvis alle levende væsener udgør vigtige brikker i vores økosystem, hvad sker der
så, når man tager en ud? Et godt eksempel er bien. Du tænker nok ikke så meget
på den til hverdag - undtagen hvis du lige får dig en honningmad. Bien lever af
nektar, som den får fra f.eks. bærbuske, frugttræer og blomster. Når bien besøger
blomsten afsætter den pollen, og hermed bestøves blomsten, så den kan blive til
frugt. Så hvad hvis bien helt forsvandt? Så ville æbler, pærer, jordbær, appelsiner
og citroner også være væk.

GRUPPEØVELSE
I skal nu i grupper tegne et økosystem.
I jeres økosystem skal indgå:
➔
➔

Solenergi
Planter

➔

Planteædere

➔

Rovdyr

➔

En dyrelort

➔

Nedbrydere

Hvordan hænger elementerne sammen?
Forestil jer, at man tager ét af elementerne ud af jeres økosystem. Hvad ville der
ske med det?

I BIOGRAFEN

DEL 4: TJEKLISTE TIL BIOGRAFEN
I skal se film om biodiversitet på BUSTER filmfestival. Læg mærke til, om nogle af
de ting, I har arbejdet med ses i filmen. Vi har lavet en tjekliste til jer, som I skal
tage med i biografen. Lagde du mærke til andet? Skriv det på de tomme linjer.
Rigtig god fornøjelse!

HOLD ØJE MED
Planter
Dyr
Et økosystem
Tegn på biodiversitet
Tegn på manglende biodiversitet
Nogen der kæmper for mere
biodiversitet
Nogen der modarbejder
biodiversiteten

SÆT KRYDS

BESKRIV

EFTER FILMEN

DEL 5: JERES EGEN DOKUMENTAR
Tal sammen på klassen om jeres oplevelse med filmen:
-

Hvilke problemer i naturen peger filmen på?

-

Er der nogle løsningsforeslag?

-

Viser filmen et eller flere økosystemer? Og hvordan har de det?

-

Lærte filmen jer noget nyt om naturen eller biodiversitet?

GRUPPEOPGAVE
Som en case skal I nu forestille jer, at I er et dokumentarfilmhold, der skal lave en
dokumentarfilm om biodiversitetskrisen ud fra et konkret eksempel. I skal
indsamle viden og materiale og lave en trailer til filmen.
1. Research: find det eksempel på biodiversitetskrisen, som I vil lave filmen om.
Det kan være tæt på jer eller langt væk - Danmark eller Brasilien, under havet eller
på jorden. Det kan for eksempel være en truet dyreart, et naturområde som
ødelægges for råstofudvinding eller et særligt økosystem, som ikke længere
fungerer. Brug gerne google til at snævre jer ind på noget.
2. Ekspertviden: Når I har valgt eksemplet skal I lave en kort beskrivelse af
problematikken. Skriv det som en voice-over til filmens trailer. Beskriv hvad der
sker i området og hvorfor. I må gerne skrue op for dramatikken.
3. Billeder: find en række billeder, som illustrerer og dokumenterer jeres
eksempel.

4. Interview-person 1: forestil jer, at I interviewede en aktivist til jeres film. Skriv
et citat fra aktivisten om jeres problematik.
5. Interview-person 2: forestil jer, at I også interviewede en repræsentant for
dem, der var med til at skabe dette problem. Hvem kunne det være? (f.eks. en
kommunikationschef for et stort firma, der fælder regnskov, en storvildtjæger, en
politiker el.lign). Skriv et citat, hvor personen argumenterer for det, han eller hun
gør.
6. Trailer: Nu skal I samle det hele til en trailer til filmen. Klip billederne sammen og
indtal jeres voice-over over dem (i forskellige klippeprogrammer findes et
mikrofon-ikon til dette). Sæt de to citater ind oven på billederne. Husk at skrive en
titel på filmen et sted i traileren.

Når alle er færdige, skal I vise jeres trailere til hinanden i klassen.

