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Savannens lov 

DR1, 2007, 55 min. 

 

Tv-udsendelsen viser, hvorledes dyrene på den afrikanske savanne gennem evolution har udviklet 
forskellige teknikker til at overleve. For løver, næsehorn, flodheste og aber såvel som cikader, løvfrøer og 
gødningsbiller gælder det, at målet i livet er at videregive gener til næste generation. Udsendelsen viser 
mange eksempler på, hvordan forskellige dyr er tilpasset livet på savannen. Hvad hjælper dem til at 
overleve både overfor deres fjender og i krisetider? Hvad sker der med de svagere dyr f.eks. hvis de bliver 
såret eller fødes med skavanker. Ungerne er født med instinkter, både for hvordan de skal forsvare sig og 
hvordan de skal angribe, men de skal også lære virkelighedens koder at kende i form af farver, konturer og 
bevægelser, og lærer de dem ikke, kommer de ikke til at opleve voksenalderen. 

 

Fælles Mål 

Tv-udsendelsen kan bl.a. være med til at dække følgende områder inden for Fælles Mål: 

 

Natur/teknik: 

Den fjerne omverden 

 beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder 
og naturlig udvælgelse 

Biologi:  

De levende organismer og deres omgivende natur: 

 give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i 
forhold til føde… 

 kende hovedtræk af evolutionen herunder vigtige begreber som fødselsoverskud, konkurrence, 
tilpasning, mutation, variation isolation og selektion 
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Ideer til undervisningen 

Lad eleverne udfylde et skema, hvor der fokuseres på tilpasning. Vælg nogle centrale dyr ud, da tv-
udsendelsen viser mange arter. 

Vær opmærksom på at udsendelsen vender tilbage til nogle af dyrene. 

Dyr Hvad hjælper arten til at overleve/ 
hvordan er dyret tilpasset? 

Hvordan hjælper tilpasningen arten med at 
overleve? 

Løven  
 

 

 Leoparden  
 

 

Zebraen 
 

  

Saddelnæbbet  
 

 

 
    

 
 

 

  
 

 

Abeunger  
 

 

Forsæt selv listen. 

 

Andre emner der kan tages op i undervisningen: 
I filmen vises nogle dyr som fødes med en svaghed eller bliver sårede. (begreber som: variation, naturlig 
udvælgelse og selektion).  

Hvilke dyr drejer det sig om? 

Hvorfor klarer dyr med skavanker sig ikke i længden? 

 

Supplerende Materialer 

Klassesæt: Ind i biologien - evolution (Natur/teknik) fra 6. kl. 

Materialekasse: Evolutionskasse 
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