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Stoleleg  
Formålet med aktiviteten er at vise eleverne hvordan de levende ting i økosystemet påvirker hinanden.  
Hvordan man ved at påvirke et led kan påvirke hele økosystemet. 
 
Stolene placeres i en cirkel. Sørg for at der er en stol til hver elev. På hver stol placeres et billede eller 
navn på dyr, befolkningsgruppe eller andet, der indgår i historien.  
 
Når musikken starter, danser eleverne rundt i lokalet. Når musikken slukkes, skal eleverne finde en stol 
at sidde på. Når musikken stopper, fjernes den stol/elev, der påvirkes på det pågældende tidspunkt i 
historien. Eleven på stolen er ude af legen.  Den sidste elev tilbage er vinderen. 
 
 

Introduktion 
 
På en ø, der hed Jamaica 
Engang for længe siden 
Fandt man bauxit i jorden 
Og det var kostbar viden 
 
Man fjernede så derfor 
et kæmpe skovområde 
For pengene de strømmede ind  
og alle folk blev kåde 
 
 
Vers 
 

1. Med skovrydningen forsvandt  
de hvide oliventræer 
Alle dyrene var enige 
det var ikke til at bære  
 Fjern oliventræet 

 
 

2. Oliventræet, der forsvandt 
var mange arters bo 
ej længere hørtes papegøjen i  
skoven dybe ro.    
 Fjern Papegøjen 
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3. Den gule slange der også bor 
den havde mistet føde  
Derfor gik den desværre hen 
 og ligeledes døde  
 Fjern den gule slange 

 
4. Da nu aldrig rotten  

den gule slange møder 
Kan den tygge helt itu,  
bananpalmens rødder 
 Fjern bananpalmen 

 
 

5. Og uden afgrøder at høste 
Svandt bondemandens vom 
For uden palmetræer og planter 
Var hans mark helt tom 
 Fjern bonden 

 
6. Uden mad fra bondens mark følte folk sig flade 

Børnene især var sultne 
De var ikke glade 
En hurtig løsning findes dog  
Med mad og chips i poser 
De skal transporteres til 
i lastbiler der oser. 
 Fjern børnene 

 
7. Men poserne de smides 

og ligger der og roder 
de ødelægger liv for fisk 
i alle vores floder 
 Fjern floden 
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8. I deltaet møder flodens vand 
havet med dets salt 
Da skraldet rammer korallerne  
Så går det hele galt 
 Fjern korallen 

 
9. Korallerne var habitat 

 for fiskene blandt andet 
Fiskene forsvandt nu også  
tilbage var kun sandet 
 Fjern fisken 

 
10. Fiskerne ved kysten  

deres job nu mister 
Familier bliver sultne 
Og deres drømme brister 
 Fjern fiskerne 

 

 

 

 

Spørgsmål til eleverne efter legen: 

- Hvad skete der under legen? 
- Var der noget, der overraskede jer? 
- Hvor kan vi mennesker gøre en forskel for naturen? 

http://www.un.dk/skoler

