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 KONCEPT: Biodiversitet	
 	

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET	
Der er et stort udvalg af elementer i økosystemet. Hver af dem har sine egne 
specielle kvaliteter, et sted og en rolle på jorden. Forskellene mellem de 
levende arter omkring os er tydelige, selvom elever og os selv ikke altid forstår 
vigtigheden af sameksistensen af en sådan mangfoldighed.	
 	
Biodiversitet kunne have opstået fra 'The Big Bang' explosion, hvor livet 
begyndt fra et unikke "element". På denne måde kunne det bedre forstås, at 
hvert element er en del af den samme evolutionære historie og er forbundet og 
supplerer de andre.	
 	
Hvert element med sine egne specielle kvaliteter har et sted og en rolle på 
Jorden. At forstå rollen er at begynde at forstå og værdsætte videnskab.	
 	
 	

2 - Aktiviteter i LivingStem-projektet, der kan være 
relateret til dette koncept	
Dette koncept er knyttet til aktiviteten “ Spider Web of Biodiversity ”, en 
udfordring i projektet Gamification Systemet. Det er også forbundet til " Ideal 
Kitchen garden game" (Det ideale køkkenhavespil) og til " Ideal menu 
game " (Det ideale menu spil), bare i betragtning af de mange forskellige 
planter, der kan komponere en have (selv i en æske) og de forskellige 
fødevarer, der kan være til stede i en menu.	
 	
Med henvisning til ”Det ideale køkkenhave spil” skal det understreges, hvor 
vigtigt det er at have forskellige slags planter i en ideel have, hvordan 
planterne endda kan understøtte hinanden (se også kortspillet eller 
aktiviteten ”Permakultur og biologi ”) under hensyntagen til deres forskellige 
rolle i økosystemet.	
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Med hensyn til det "ideale menu spil" fremme de forskellige 
ernæringsmæssige aspekter af  maden enige væksten og en god ernæring er 
altid knyttet til en varieret og afbalanceret diæt: "Diversificer din kost for at 
vokse godt!"	
 	
 	

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet 	
Elever, der forklarer, hvad der skete under aktiviteten «Spider Web of 
Biodiversity», kan udveksle information om begrebet biodiversitet. De kan 
fortælle om deres oplevelser i at være i en cirkel forbundet med tråden, der 
føres fra den ene til den anden og med kuglen, der repræsenterer jorden, 
placeret i midten af nettet, dannet af trådene. Hvad betyder det? Hvorfor har 
de dannet et web? Det er tid til at forklare, hvad det er.	
 	
De kan forberede den samme scenografi igen eller bare fortælle, om deres 
oplevelser i et rollespil, hvor de for eksempel præsenterer en grøntsag eller et 
firbenet dyr, luften eller jorden eller en fugl og forklare, hvordan disse 
elementer er forbundet. Eleverne kan derefter fortælle om effekten af 
en negativ begivenhed, såsom industriel udledning i vandet: mindst tre 
elementer i Spider Web, udover selve vandet, ville blive påvirket: grøntsagen, 
dyret og jorden. Hvis de forberedte scenografien, vil dette blive visuelt 
repræsenteret ved at forlade Spider Web eller kravle ... effekten kan være at 
droppe bolden, så hele jorden er berørt!  	
 	
Det vil være interessant, hvis historiefortælleren derefter stiller et spørgsmål: 
Hvilke virkninger har det på planeten, hvis alle elever tager bilen til skolen, 
eller hvis de lader vandet løbe, når de børster tænder, vil luften langsomt blive 
forurenet (første tilfælde) og det tilgængelige vand reduceres (andet tilfælde), 
og også dette ville påvirke elementerne i Spider Web! Jorden / bolden ville 
vakle. Vi er alle forbundet, hvert element skal beskyttes i sin egenart, vi har 
brug for hinanden.	
 	
Den sidste fase af “Ideal Kitchen garden game” er udviklingen af en lille have i 
en kasse. De foregående faser i det samme spil skulle føre til valget af frø eller 
små planter at dyrke og til begrebet ledsagende planter (også at se i kort 
spillet). Fra en have i en kasse kan eleverne derefter fortælle om forskellige 
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planter, og hvordan de kan hjælpe hinanden, når de placeres side om side 
eller endda hvis de placeres i forskellige lag (polykultur i ”Permakultur og 
biologi”). Naturen lærer os, hvordan mangfoldigheder kan være styrker, hvis 
de er velkendte og værdsatte!	
 	
 	

4 - Børn involveret i aktiviteten	
Det vil være rart at arrangere en scenografi, som beskrevet, sammen med 
læreren, der også vil diskutere med eleverne hvilke kompetencer og 
færdigheder de tilegnes. Sammen med læreren vil det også være nødvendigt 
at organisere simulationen af Jorden i Spider Web, og hvordan man får Jorden 
til at falde eller vakle.	
 	
Når der dyrkes en lille have (knyttet til det "ideale køkkenhaven spil" i 
aktiviteten "Permakultur og biologi"), kan hver studerende læse direkte fra det 
relevante kort karakteristika for de planter, der findes i haven, og understrege 
deres interaktion!	
 	
For begge opgaver kan læreren  valge historiefortælleren blandt klassens 
frivillige. Det er også nødvendigt at arrangere en slags storyboard sammen 
med eleverne: sætningerne at sige og videoshots at vise. Læreren giver 
derefter ok til start af optagelsen.	
 	

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur	
Konceptet er relateret til:	

● på den ene side grundlæggende permakulturprincipper → Jordpleje, 
økosystemer i balance, anvendelse og værdisættelse af diversitet, 
ledsagende planter, polykultur ...        	

● på den anden side videnskab → Biologi, økologi, frø, planter ...        	

 	
 	
 


