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GREEN SCREEN ALSION   
 

Undervisningshæfte  

Skolebesøg den 20.9.2019 
Foto i dette hæfte er brugt med tilladelse fra Green Screen 

Eckernförde, Pixabay og Danske Dyr.dk 

 

1.-4. klasse 

Film: ”Edderkopperne i din nærhed” af Adam 

Schmedes (dansk tale ca. 50 min.).  

 

Til læreren 

I filmen følger vi edderkopper ved/i et sommerhus. Huset er forladt på nær edderkopper. Der er 

mange arter, som vi lærer at kende. Hvordan de lever, jager, spiser og formerer sig. Filmen er til 

tider uhyggelig. En familie ser huset og køber det. Huset bliver revet ned, et nyt bliver bygget. 

Edderkopperne flygter. Får vi lidt ondt af dem. Familien flytter ind og finder sig til rette, 

edderkopperne også. Edderkopperne er knap så uhyggelige.  

Familiens forældre og 2 børn har forskellige tilgange til naturen. Moderen er bange, faren er 

interesseret, sønnen er først uvidende og ødelæggende senere optaget. Datteren er nysgerrig. Det 

er hendes optagethed der ændrer familiens og måske vores tilgang til naturen – her til 

edderkopper.  

Ved at se familien møder vi forskellige holdninger til natur. Vi lærer samtidig med familien.  

Filmen og undervisningshæftet giver et udgangspunkt for at tale om hhv. lave: 

 Naturforvaltning dvs. glæden ved, respekten og ansvaret for naturen 

 Natur hvad er det? Nuttede og ulækre dyr.  

 Natur hvad er det? Den almindelige nære og den eksotiske fjerne natur.  

 Smådyr og systematik f.eks. forskellen på insekter og spindlere 

 Undersøgelser af den nære natur.  
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Hæftet som del af et undervisningsforløb  
 
Da hæftet skal kunne bruges på flere klassetrin, bør 
man udvælge i fht. tidsplan og klassetrin.  
Nederst er der link til flere undervisningsideer også 
med en tværfaglig vinkel. 
 
 

I læseplanen for faget natur/teknologi står der  
 

1. trinforløb for 1.-2. klassetrin 
 
Under Undersøgelse i fht. emnet organismer: ”Eleverne indsamler, undersøger og kategoriserer 
dyr, planter og svampe fra den nære natur. Undersøgelserne foregår både i felten og på skolen……. 
Der samtales om organismernes levesteder, næring og årscyklus”. 
 
Under Modellering i fht,. emnet organismer: ”Eleverne skal kunne navngive og fortælle om 
forskellige dyrs og planters ydre opbygning”.  
 
 

2. trinforløb for 3.-4. klassetrin 
 
Under Undersøgelse i fht. emnet naturen lokalt og globalt: ”Først i trinforløbet arbejder eleverne 
med klassifikation og systematik indenfor dyr, planter og svampe, herunder arbejder de med dyrs 
og planters formering. Eleverne undersøger nærområdets organismer ved hjælp af 
bestemmelsesudstyr, herunder bestemmelsesdug, digitale databaser som bl.a. opslagsværker. 
Sidst i trinforløbet foretager eleverne undersøgelser i felten og på skolen. Disse undersøgelser kan 
vise dyrs og planters tilpasning……”.  
 

 

Forslag til mål for eleverne – tegn på læring 
 

 Jeg kan give eksempler på edderkopper og insekter 

 Jeg kan indsamle insekter og edderkopper 

  

 Jeg kan se forskel på en edderkop og et insekt og beskrive forskelle i deres opbygning.  

 Jeg kan sætte navn på de enkelte dele hos et insekt og en edderkop.  

  

 Jeg kan finde ud af at sætte dyr i en fødekæde. 

 Jeg kan sætte dyr i et fødenet.  

  

 Jeg ved, at alle dyr er vigtige i naturen. 

 Jeg kan forudsige, hvad der sker, hvis der ikke er edderkopper i et område.  

 Jeg kan fortælle positive og negative ting om dyr
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”Edderkopperne i din nærhed” 
Undervisningshæfte 
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Er du bange for en edderkop?                      
Det er almindeligt at være bange for edderkopper.  

Mange er bange for dem, fordi de pludselig dukker op.  

Kan du tænke på andre grunde til, at vi er bange for 

edderkopper?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Hvis man er rigtig rigtig bange for edderkopper, så kaldes det araknofobi (arachne 

betyder edderkop og fobi betyder sygelig angst).  

 

Er der andre dyr, du er bange for?  

Skriv og tegn.  

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

For det meste er dyr, som vi er bange for ufarlige for mennesker. I film og fantasi er 
dyr som edderkopper ofte uhyggelige, ækle og farlige. Hvis vi prøver at slappe af og 
overvinde den indre frygt for dyrene, så er de også interessante og i nogle tilfælde 
smukke.  
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Vil du have en edderkop som kæledyr?  

Nogle dyr er nuttede, andre er grimme. Hvem bestemmer det?  

Hvorfor tænker vi positivt om nogle dyr og negativt om andre?  

Hvad synes du om disse dyr? Skriv ord ved billederne. 
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Har vi brug for edderkopper? 
Edderkopper er vigtige dyr i naturen. De er en del af mange fødekæder.  

De æder mange insekter og andre smådyr. De bliver selv spist af større dyr.  

Lav fødekæder. Skriv planter og dyr i en rækkefølge, så de laver en fødekæde. Pilen 
betyder: ”Bliver spist af”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav selv flere – måske nogle med mere end 3 led.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovfugl 

Kat 

Hare 

Edderkop 

Larve 

Solsort 
Plante 
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 Er edderkopper insekter?  

Mange tror, at edderkopper er insekter. Det er de ikke.  

 

På nogle punkter ligner de.  

Insekter og edderkopper har ikke knogler i kroppen. I stedet har de hård kropsskal, som er lavet af 

kitin. Hos nogle insekter er kroppen meget hård. Som en rustning på en ridder.  

Deres muskler sidder fast på skallen. Hos dyr 

med knogler sidder musklerne fast på 

knoglerne.  

De har ikke lunger eller gæller. (Fisk har gæller. 

Pattedyr, krybdyr og fugle har lunge). De har 

huller, hvor luften kommer ind. Fra hullerne går 

der små fine rør rundt i kroppen (tracher). På 

den måde får de ilt.  

 

På nogle punkter er de forskellige.   

 Insekters krop består af tre dele: Hoved, forkrop og bagkrop.  

 Edderkoppers krop har to dele: En forkrop med hoved og en bagkrop 

 Insekter har seks ben, edderkopper har otte 
ben 

 Insekter har to øjne, edderkopper ofte otte 

 Insekter har antenner, edderkopper ikke 
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Sommerfugle, fluer, bier, myrer er alle insekter.  

1. Kan du finde de to edderkopper? 

2. Hvor mange af insekterne kender du navnene på? Skriv ved dyrene. 

 

 Grøn guldbasse 
(bille) 

 Løvgræshoppe 

 Humlebi 

 7 plettet 
mariehøne (bille) 

 Jordbi 

 Korsedderkop 

 Påfugleøje 
(sommerfugl) 

 Snylteflue 

 Stor rovbille  

 Grøn snylteflue 

 Kødflue 

 Admiral 
(sommerfugl) 

 Honningbi 

 Harlekin 
mariehøne 

 Besouro 
brilhante (bille) 

 Gedehams 
(hveps) 

 Havemyre (myre)  

 Grøn bredtæge 
(bille) 

 Husedderkop
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Facit  
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Andre opgaver – brug disse ressourcer 

- Læsetekster mm. fra DanskeDyr.dk 

Brug databasen til at læse 

om nogle af de 14 

forskellige edderkopper. 

Databasen har 3 

læseniveauer. Link: 

http://kortlink.dk/yhvb 

 

- Hent flere opgaver i denne formbog  

Et tværfagligt undervisningsforløb i dansk og natur-teknik. 

- Tegn og mal edderkopper. Hent kopier her.  

- Lav fotoudstilling af edderkoppespind 

Lad eleverne bruge deres mobiltelefoner til at fange de smukke spind.  

- Lav en edderkop af piberensere 

eller naturmaterialer  

- Brug ressourcerne i den Store Edderkoppejagt 2017 

 

 Her kan du bla. læse om 

araknofobi, se foto/film, 

lave quizzer og se resultater 

fra jagten. Brug dette link: 

http://kortlink.dk/yhvc 

 

 

 

615421.malebog..p

df

949812.formbog.ni

els_kondrup_olesen.pdf

Lav en edderkop af 

naturmaterialer.pdf

Lav en edderkop af 

piberensere.pdf

http://kortlink.dk/yhvb
http://kortlink.dk/yhvc

