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  Tons Aktivitetstype:

artsdebat

Snup en

  Tænk

#5



Verdens dyre- og plantearter uddør i et 

tempo, der ikke er set, siden dinosaurerne 

uddøde for over 65 millioner år siden. 

Lige nu er mere end en million dyre- og 

plantearter truet af udryddelse. Danske 

dyr som hasselmusen, kirkeuglen og 

den sjove fisk snæblen er også truede af 

udryddelse, primært fordi vi mennesker 

ødelægger naturen og fjerner dyrenes 

levesteder. De arter, der er truet af 

udryddelse, står på en liste, der hedder 

rødlisten. 
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1. Del jer ind i grupper af to personer. Hver 
gruppe bestemmer, hvilket dyr eller hvilken 
plante, I vil være. Dyret eller planten skal 
vælges ud fra nedenstående kategorier eller en 
kategori, I selv finder på. 

2. Stil jer overfor hinanden.

3. Start debatten inden for kategorien. Hvem 
er højest, stærkest, flest, mindst, og hvem 
formerer sig hurtigst for at kunne overleve? etc.

4. Det handler om at kunne argumentere bedre 
eller smartere end sin modstander. Ingen 
argumenter er i sig selv bedre end andre. 
Vinderen findes, når modstanderen løber tør 
for argumenter. 

5. Vinderen kåres efter et par minutter. Hvis der 
er tvivl, kårer lederen vinderen.

• paratviden.

I skal bruge:  

Sådan foregår det:

Artsdebatten er en debatkonkurrence. Det 
handler om at tænke kreativt og være hurtig på 
aftrækkeren. 

Eksempel: l ve vs. hare

Løven løber stærkt, men haren kan selv i høj fart 
skifte retning hurtigere end løven. Haren er mindre 
end løven og er god til at skjule sig ved at trykke 
sig mod jorden. Fysisk er løven stærkest og kan 

nedlægge større vildt. etc. 
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6. Det hold, der taber debatten, skal finde på 
et nyt dyr eller ny plante til næste runde. Det 
hold, der vinder debatten, beholder deres dyr i 
næste runde.

7. Rokér, så nye hold debatterer mod hinanden.

8. Der er tre runder i hver kategori. Det hold, som 
har haft færrest dyr i kategorien, får et point. 
Der kan godt være flere hold, der får et point.

9. Derefter vælger I den næste kategori og kører 
tre debatrunder igen.

10. Efter det ønskede antal kategorirunder tælles 
pointene sammen. Lederen bestemmer, i hvor 
mange kategorier, I debatterer.

11. Det hold, der har flest point, har vundet. Der 
kan godt være flere hold, som vinder. Det 
vil være en fordel at notere holdenes navne 
ned, så det er nemmere at give point og kåre 
vinderen.

• Rovdyr

•  Kæledyr

• Husmandsdyr

• Pattedyr

• Dyr i vandet

• Dyr på land

• Dyr fra rødlisten

• Dyr fra listen med 
fredede dyr

• Planteædende dyr

• Fugle

• Insekter

• Grønne planter

• Blomster

• Træer

• Urter

• Grønsager

Kategorier
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Spørgsmål til refleksion

Videreudvikling af aktiviteten

 Hvorfor er der dyr og planter, 
som er på rødlisten? Rødlisten 
er listen over truede dyr og 
planter

 Hvorfor er der dyr og planter, 
der er blevet fredet?

 Kender du et dyr eller en 
plante, der er truet?  

 Hvad skal vi gøre, for at en art 
bliver taget af rødlisten? 

Tal om jeres oplevelser bagefter:

Hvis aldersgruppen er ældre, eller I ønsker højere 
sværhedsgrad, kan I vælge svære kategorier, som 
lederen finder på. I kan også gøre holdene mindre, så 
det er spejder mod spejder. 
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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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