
biodiversitets-

aktivitetsbog

  Kreér  Tons 

  2 timer

  TænkAktivitetstype:

opdagelse

i de små dyrs

verden

På

#1



biodiversitet
aktivitetsbog

biodiversitets-

aktivitetsbog

Vi skal beskytte, genoprette og støtte 

bæredygtig brug af økosystemer på 

land. Vi skal også bekæmpe tab af 

biodiversitet. Sådan lyder verdensmål 15.  

Biodiversitet er rigtig vigtig for naturen og 

os mennesker, men biodiversitet kan være 

svær at forstå. Et godt sted at starte med 

at opbygge en forståelse er derfor med 

de helt små dyr – med de insekter, der 

omgiver os, der hvor både vi og de bor. 

Insekter er utrolig vigtige for naturens 

økosystemer. De er med til at nedbryde 

visne planter, dødt træ, døde dyr og selv 

lort. Insekterne er med til at sikre, at vi 
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mennesker får mad, når de bestøver 

vores dyrkede afgrøder som bær, frugt og 

nødder. Og så er de selv mad for andre 

dyr som for eksempel fugle og frøer, der 

netop lever af insekter. 

I kan finde insekter året rundt, men der er 

flest fra tidlig sommer til hen på efteråret. 

På en insektsafari om sommeren er der 

mange flyvende og kravlende insekter 

ved blomster, åbent vand, frugter og åbne 

marker. Til gengæld kan I finde dem under 

bark og sten, i hule træer, på blade og i 

stængler, i kompostbunker, i damme, søer, 

vandløb og så videre hele året rundt.



Til at hjælpe jer i jagten på de små insekter skal I 

lave jeres egne insektsugere. En insektsuger er et 

godt hjælpemiddel til at indfange de små dyr på 

en skånsom måde. 

• to akvarieslanger eller PVC-rør i forskellige 
tykkelser: et tyndt og et tykt

• rester af tyl.

I skal bruge:  

1. Skær cirka seks til otte centimeter af 
hvert rør.

2. Klip tyllet i stykker.

3. Fold det sammen et par gange.

4. Sæt de to rør sammen, og kom filteret i 
midten.

5. Nu er din insektsuger klar. Tag det 
tynde rør i munden, og sug forsigtigt 
insektet ind i det store rør.

Sådan bygger I en insektsuger: 

Lav en  
insektsuger
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Når I har bygget jeres insektsugere, er I klar til at 

gå på opdagelse i de små dyrs verden. Til det skal 

I bruge et syltetøjsglas eller en plastikbeholder, så 

I kan indsamle dyrene, studere dem og bestemme 

hvilke arter, det er. 

Brug eventuelt en bog om insekter til at finde ud af, 

hvilke arter, I har fundet. Husk at slippe dyrene fri 

og sende dem hjem igen efter endt aktivitet. 

En lup eller et lupglas er også en smart ting at have 

ved hånden, så I kan studere insekternes smukke 

former og farver. 

Spørgsmål til refleksion

 Hvilke dyr fandt I?

 Var der nogen, som var lettere 
at finde end andre? 

 Var dyrene kamufleret?

 Var der nogen, der var rigtig 
gode til at gemme sig?

 Var der nogen dyr, som I 
troede, I ville finde, men ikke 
fandt? 

 Fandt I andre dyr end 
insekter? 

  Hvordan kunne I se, at de ikke 
var insekter?

 Kan I kan være med til at 
skabe bedre levesteder for 
insekterne? 

Tal om jeres oplevelser bagefter:
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Gå på opdagelse i de 
små dyrs verden

Bliv klog på biodiversitet 
og bæredygtighed

Lav frøbomber

Forvandl jer til det 
sejeste dyr i verden

Snup en artsdebat

Bliv havdyr for en dag

Mød skovens giganter

Bliv klog på 
bæredygtigt fiskeri

Byg et dyrehjem og 
lave vildere natur

Tag på natureventyr

Find biodiversiteten

Bliv artsambassadør

Gør naturen ren

Find spor i skoven
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