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BIOLOGISK MÅNGFALD
INTRODUKTION OCH FAKTA 

Jorden är en fantastisk plats med miljontals arter som lever här, både växter, djur, 
svampar och mikroorganismer. Man räknar med att det finns uppskattningsvis 
 mellan 5 och 100 miljoner olika arter av organismer på jorden. Men de flesta av dem 
känner vi ännu inte ens till. Endast 1,8 miljoner är namngivna. Vilken betydelse 
har denna mångfald för oss som människor? Om det nu finns så många, spelar det 
 någon roll om några av dem försvinner?

Svaret på den andra frågan är ”Ja”. Den biologiska mångfalden har stor betydelse för 
 balansen i jordens ekosystem, både på land och i vatten. Den biologiska mångfalden 
är ”infrastrukturen” som bär upp allt liv här på jorden. 

Jorden behöver en stor variationsrikedom för att fungera optimalt, det vill säga 
landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation 
inom arterna. I alla ekosystem sker en mängd olika processer som allt levande är 
beroende av, inte minst vi människor, till exempel fotosyntesen i de gröna  växterna, 
nedbrytningen i jorden, pollineringen av våra grödor, och vattenregleringen i 
 landskapet. Allt detta krävs för att det ska finnas mat, rent vatten och ren luft.  
Dessa ”gratistjänster” som naturen ger oss kallas ibland för ekosystemtjänster. 

I dag hotas den biologiska mångfalden. Under de senaste 50 åren har världen 
 f örändrats genom en explosionsartad ökning av den globala handeln,  konsumtionen 
och befolkningstillväxten samt en snabb urbanisering. Detta innebär en över
exploatering av naturresurser som vi aldrig tidigare sett och det i sin tur leder till en 
värld där de naturliga ekosystemen utarmas. Living Planet Report 2020 (LPR) visar 
att populationerna av ryggradsdjur har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 
1970 och 2016. Om man istället tittar på den totala vikten av jordens landlevande 
däggdjur, så står de vilda djuren endast för 4 procent medan människan och våra 
tamdjur står för 96 procent (människan 36 procent, tamdjur 60 procent). 
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Populationerna av  
ryggradsdjur har  minskat 

med i genomsnitt  
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LÄR DIG MER OM  
BIOLOGISK MÅNGFALD 

 www.wwf.se/stoppa- 
utrotningen/

 LPR svensk  
sammanfattning

Den totala vikten av jordens landlevande däggdjur, så står de vilda djuren endast 
för 4 procent medan människan och våra tamdjur står för 96 procent.

68 % 4 %
VILDA DJUR

36 %
MÄNNISKAN

60 %
TAMDJUR

https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/
https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/
https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr_2020_sammanfattning_svensk_200909_.pdf
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DE 5 STÖRSTA  
HOTEN MOT  
DEN BIOLOGISKA  
MÅNGDFALDEN BIOLOGISK MÅNGFALD: Variation mellan arter, inom arter och livs

miljöer som finns på jorden. Med biologisk mångfald menas den genetiska 
 variationen hos  individerna inom en art, variationen mellan olika arter och 
mellan  olika natur typer och landskap. Variationsrike domen bland  levande 
 organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat  landbaserade, 
 marina och andra  akvatiska ekosystem och de ekologiska  komplex i vilka 
dessa  organismer ingår. 

 Naturvårdsverket, biologisk mångfald

EKOSYSTEM: Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett 
natur område. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring 
en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

 Naturhistoriska riksmuseet

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Ekosystemtjänster är alla produkter och  tjänster  
som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livs
kvalitet till exempel pollinering, naturlig vattenreglering och natur upplevelser.

 Naturvårdverket, ekosystemtjänster

INVASIVA ARTER: En invasiv art är en främmande art som på något sätt 
 hotar mångfalden av inhemska eller ”ursprungliga” arter. De trivs och sprids 
i  Sverige, eftersom de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem 
 tillbaka. 

 Naturvårdsverket, främmande arter 

LIVING PLANET REPORT (LPR): LPR är en rapport som WWF  publicerar 
 vartannat år och som tar tempen på den biologiska mångfalden och det 
 ekologiska fotavtrycket. Den senaste publicerades 10 september 2020.  
Här  hittar du både fullversionen på engelska och  
en svensk sammanfattning. 

 Living Planet Report 2020

 LPR svensk sammanfattning

BEGREPP

Förlust av livsmiljöer

Invasiva arter  
och sjukdomar

Föroreningar

Klimatförändringar

Överexploatering 
av arter

OIL

De fem största hoten mot den biologiska mångfalden är förlusten av livsmiljöer, 
överexploatering av arter i form av jakt och fiske, klimatförändringar, invasiva arter 
som tränger undan inhemska arter och sprider sjukdomar samt föroreningar.  
Men att den biologiska mångfalden utarmas är inte bara ett miljöproblem. Den 
speglar vår etik, moral och utveckling i stort – allt från ekonomi till global säkerhet. 
 Naturen stödjer alla dimensioner av mänsklig hälsa och spelar en central roll för vårt 
väl mående. Biologisk mångfald är även viktigt för att vi ska kunna hantera klimat
förändringarna, eftersom den bidrar till motståndskraftiga ekosystem, som också 
kan ta upp växthusgaser.

 SLU

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html
https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster#:~:text=Ekosystemtj%C3%A4nster%20%C3%A4r%20alla%20produkter%20och,de%20tj%C3%A4nster%20som%20ekosystemen%20ger. 
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/
https://www.wwf.se/dokument/living-planet-report-2020-engelsk-fullversion/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/%20
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ÖVNINGAR/ BIOLOGISK MÅNGFALD
I det här kapitlet finns tre övningar kopplade till  biologisk 
mångfald. Dessa är tips på vad du kan göra med dina 
elever för att öka kunskapen och medvetenheten om 
 människans påverkan på naturen och dess rikedom.   
Efter den sista övningen hittar du tips på hur ni kan jobba 
 vidare inför rådslaget för att få eleverna delaktiga på olika 
sätt i verkliga processer i er kommun. Nedan presenteras 
en kort sammanfattning av övningarna. 

En levande planet
I den här övningen får eleverna, med hjälp av den svenska sammanfattningen av 
 Living Planet Report 2020, fundera över och diskutera vikten av, biologisk  
mångfald och vilka hot det finns mot den. De får också fundera över våra ekologiska 
fotavtryck och hur en frukost skulle se ut om inte det fanns mikroorganismer  
och svampar. 

Vem behöver naturen mest?
Vi människor är en del av naturen och vi behöver fungerande ekosystem för att till
godose de behov vi har av till exempel mat, vatten och energi. Här får eleverna  fundera 
över sitt behov av naturen och hur det skulle kunna se ut om ekosystemen rubbas. 

Hot och möjligheter
Hur ser det ut med den biologiska mångfalden i skolans närmiljö och vad gör just 
er kommun för att gynna artrikedom? Eleverna undersöker sin närmiljö och sin 
 kommun och jobbar fram visioner och idéer på hur man kan förbättra delar i staden 
för att gagna den biologiska mångfalden.

ÖVNING 1

ÖVNING 2

ÖVNING 3

FLER ÖVNINGAR OM  
BIOLOGISK MÅNGFALD  
HITTAR DU HÄR

Om du väljer biologisk mångfald som ett område att jobba med, bjud 
in  personer som ansvarar för dessa frågor på kommunen för att 
 berätta för  eleverna om hur de arbetar och vad just er kommun gör 
för att skydda den  biologiska mångfalden. Detta kan givetvis även 
göras på ett digitalt möte.  Koppla arbetet till elevernas närmiljö och 
dagliga liv för att få ett autentiskt  lärande som berör och engagerar.

https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap
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Living Planet Report (LPR) 2020 visar att populationerna av ryggradsdjur minskat 
med i genomsnitt 68 % mellan 1970 och 2016. Även andra arter av växter och djur är 
hotade av människans överutnyttjande av jordens resurser. Vi är beroende av friska 
ekosystem och en biologisk mångfald för vår överlevnad. 

Låt eleverna arbeta med den senaste LPRen (svensk sammanfattning).

På sidan 6 står det om de fem största hoten mot den biologiska mångfalden  
(förlust av livsmiljöer, överexploatering av arter, klimatförändringar, invasiva arter 
och  sjukdomar samt föroreningar).

Börja med att förklara de olika hoten och vad de betyder. Vad är en invasiv art?  
Vad betyder överexploatering? Och så vidare. 

Låt sedan eleverna, två och två, rangordna hoten från 15 efter vilket som de tror är 
det största respektive minsta hotet mot den biologiska mångfalden. Fundera  också 
över på vilket sätt de olika hoten utgör en risk för bevarandet av den biologiska 
mångfalden. Använd gärna bilder som eleverna kan lägga ut på en linje.

Låt eleverna presentera och motivera sina val för varandra. Det är viktigt att de 
 känner att det inte finns några rätt och fel utan att hoten kan se olika ut för olika 
växter och djur samt på olika platser på jorden. 

På sidan 2021 står det om våra ekologiska fotavtryck. Det är den biologiskt 
 produktiva jordyta som krävs för att ta fram det vi konsumerar och absorbera  avfallet 
 (läs mer om Ekologiska fotavtryck). Titta tillsammans på kartorna och  fundera över 
vilka länder som har stora respektive små fotavtryck. Vad kan det bero på? 

Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är avgörande för att klara vår 
 matförsörjning. På sidan 2225 beskrivs kopplingen mellan mat och biologisk 
 mångfald. Fundera tillsammans hur det skulle påverka elevernas vardag om det 
inte fanns pollinatörer eller om fisken i haven tog slut. Vad skulle hända med 
 ostsmörgåsen till frukost om det inte fanns mikroorganismer och svampar?

Avsluta med att dela in eleverna i fem grupper. Fördela de fem hoten mot den 
 biologiska mångfalden så att varje grupp har ett hot var. Låt eleverna leta fakta kring 
hur frågan hanteras i Sverige och diskutera vad de tycker behöver göras bättre. 

ÖVNING

SYFTE
Att få en ökad förståelse för att människan är en del av naturen och att vi 
behöver den för vårt vardagliga liv. 

ÖVNING 1 / EN LEVANDE PLANET
Material: Internet, Living Planet Report 2020, svensk sammanfattning 
och bilder över hoten mot den biologiska mångfalden 

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

1 =MINST HOT 2=STÖRST HOT

LIVING PLANET REPORT 
2020/SAMMANFATTNING 

HITTAR DU HÄR

LÄS MER OM  
EKOLOGISKA FOTAVTRYCK 

HITTAR DU HÄR

BILDER FÖR UTSKRIFT  
FINNS LÄNGST BAK I  
RESURSBIBLIOTEKET

OIL

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
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Vi är alla beroende av naturen och att ekosystemen inte rubbas eller slutar att 
 f ungera. Vi pratar ibland om människa och natur men människan står inte utanför 
naturen. Vi är i allra högsta grad en del av den! 

DEL 1: En värderingsövning där eleverna får fundera över hur beroende de är av 
 naturen. Behöver de den för sitt dagliga liv? 

Markera en linje på golvet där den ena änden är ”Jag behöver inte naturen” och 
den andra är ”Jag är i stort behov av naturen”. Låt eleverna fundera en stund för att 
 sedan ställa sig på en plats på linjen som motsvarar hur de tänker. Låt sedan några 
elever som vill berätta hur de tänker. 

SYFTE
Att få en ökad förståelse för att människan är en del av naturen och att vi 
behöver den för vårt vardagliga liv. 

ÖVNING 2 / VEM BEHÖVER NATUREN MEST?
Material: Papper och penna alternativt dator/surfplatta 

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

JAG BEHÖVER INTE  
NATUREN

JAG ÄR I STORT  
BEHOV AV NATUREN

DEL 2: Dela upp eleverna i mindre grupper. Låt de titta på bilderna ovan och 
 diskutera följande frågor:
• Var någonstans tror du att de här personerna lever/bor?
• Hur gamla är de? Har de familj? Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dem. 

Vad behöver de för att leva ett bra liv? Vem tror du behöver naturen mest? Till vad?
• Gör en lista för var och en av personerna över vilka behov de får hjälp med från 

naturen.

Fundera gemensamt över:

• Vilka hot finns för att personerna på bilderna ska få sina behov tillgodosedda?
• Hur kan de bevara, skydda eller utveckla den biologiska mångfalden?

©
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DEL 3: Återkoppla till värderingsövningen (del 1). Behöver DU naturen? Till vad? 

Vårt behov av naturen och dess ekosystemtjänster är enormt. Nästan allt vi gör är på 
ett eller annat sätt beroende av att ekosystemen fungerar.

Titta på en dag i era (elevernas) liv. Vad gör du under en vanlig vardag och var 
 kommer behovet av naturen och ekosystemtjänster in? Jobba i mindre grupper och 
gör en lista/grupp som ni sedan diskuterar gemensamt i klassen. Hur skulle det se ut 
om dessa ekosystem inte fungerade? Hur skulle du bli påverkad?

Avsluta med att göra värderingsövningen igen. Hur ser det ut nu? 

En dag i era (elevernas) liv

VAD GÖR DU VAD BEHÖVS NATUREN TILL

Äter frukost Pollinatörer, rent vatten, energi (sol, vind, olja, biogas)  
till spisen, odlingsmark

Klär på mig Rent vatten, odlingsmark (bomull), pollinatörer

Har lektion Energi (lampor, värme, smartboard m.m.), träd (papper)

Surfar på mobilen Energi, mineraler till batteriet
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SYFTE
Att få syn på hot mot den biologiska mångfalden i närmiljön samt att  fundera 
på lösningar och på vilket sätt eleverna kan vara med och påverka. 

ÖVNING 3 / HOT OCH MÖJLIGHETER
Material: Internet för att söka information

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

De fem största hoten mot den biologiska mångfalden är förlusten av livsmiljöer, 
överexploatering av arter, klimatförändringar, invasiva arter och sjukdomar samt 
föroreningar. På sidan 26–29 i LPR, svensk sammanfattning kan ni läsa om hur det 
går för just Sveriges biologiska mångfald. Men hur ser det ut i er kommun och hur 
kan ni hjälpa till för att förbättra den biologiska mångfalden i er närmiljö? 

Börja i det lilla. Hur ser det ut på er skolgård och i skolans närmiljö? Hur många 
 olika arter av växter och djur kan ni hitta? Finns det några hot mot just dem?  Hittar 
ni några invasiva arter? Vad kan ni på skolan göra för att utöka den biologiska 
mångfalden just där? 

Tips på vad man kan göra är att inte klippa hela gräsmattorna utan låta vissa delar växa 
fritt, sätta upp insektshotell eller varför inte plantera fjärilsbuskar. Prata med rektorn 
och vaktmästaren på skolan och se om ni kan få hjälpa till med att förbättra er skolgård. 

Låt eleverna göra samma sak i miljön runt där de bor. Hur skulle den kunna 
 f örbättras? Och vilka personer behöver de kontakta för att få till en förändring?  
Kan de göra något själva eller ihop med sina grannar?

Nästa steg är att ta reda på hur det ser ut i er kommun. Vilka hot mot den 
biologiskamångfaldenkanniidentifieraochvilkaprojektharkommunenför
atthjälpaochgynnabiologiskmångfald?Hurmycketskyddadnaturfinnsdeti
er kommun? Är det mer eller mindre än Sverige i genomsnitt och hur stämmer 
detöverensmeddeuppsattamålsomfinns? 

Se Naturvårdsverket för mer information.

Be kommunens miljöstrateg, eller någon annan med ett liknande uppdrag, att  komma till skolan, alternativt 
boka ett digitalt möte, för att berätta vad kommunen gör. 

Fundera över kommunens insatser. Gör de tillräckligt mycket? Skulle ni vilja att de gör mer och i så fall vad?  
På vilket sätt skulle ni kunna engagera er för att hjälpa kommunen?

Låtelevernaidentifieranågraplatserruntomikommunen,gärnaplatserdärkommunenredanhareller
 planerar att starta någon typ av ombyggnad,  renovering, nybyggnad o.s.v. Hur skulle de vilja att platsen ser ut i 
framtiden för att ge plats åt biologisk mångfald? Fundera kring hur de vill förändra platsen och vilka  beslut som 
måste tas och vad som måste göras för att platsen ska gynna  biologisk  mångfald. Hur ser platsen ut när den är 
klar? Nu är det dags att låta eleverna  presentera sina visioner och idéer för relevanta personer i kommunen. 

 Naturvårdsverket

JOBBA VIDARE  
INFÖR RÅDSLAGET

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/09/lpr-2020-svensk-vers-1.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Skyddad-natur-i-siffror/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/

