BLI MED UT!
Gjennom Interreg - prosjekt BLI MED UT! som er ﬁnansiert av EUs regionale
utviklingsfond er det utviklet og prøvet ut en rekke gode FYSAK – øvelser i skolen.

EDDERKOPPEN I
Denne konkurransen er en samarbeidsøvelse som innebærer direkte
fysisk kontakt mellom gruppens deltakere. Det handler om å få
sendt alle gruppens deltakere gjennom hvert ”sitt” hull i et ”edderkoppnett” som for eksempel er spent opp mellom to trestammer. Hvert hull i nettet skal kun brukes én gang, og nettet skal ikke
berøres under passeringen, da blir det trekk i poeng!
Anbefalt klassetrinn: 4. – 10. trinn, alle trinn på videregående.
Tverrfaglig kobling mot fag:
Natur og miljø (jobbe med forskjellige treslag som edderkoppnettet
er spent opp i) og Kroppsøving.
Utstyr:
Tauverk til knytting av edderkoppnettet (10–12 mm tykt nylontau
duger). Det enkleste å lage, er kvadratisk nett (jmfr bildet). Ønskes
et nett med mer variabel størrelse på hver rute, kan man for eksempel starte med en fast ring i midten (gammelt sykkeldekk el.) med
diameter stor nok til at en person kan passere, og jobb utover fra
denne. Til å spenne opp nettet trengs to trær eller stolper med 2–3
meters avstand imellom. Unngå skarpe/spisse steiner under nettet.
Egnet arena: Flatt område, skogbunn uten skarpe steiner/gressmatte/grus.
Gjennomføring:
Still opp gruppen på edderkoppnettets ene side. Forklar at de kun kan ”bruke” én rute hver til passering, og at det
blir trekk i poeng (for eksempel 5 poeng pr. berøring) om de kommer borti nettet ved passering. Hele gruppa skal
gå igjennom selv (hullene nærmest bakken), eller bli løftet av de andre deltakerne (hullene høyere opp i nettet)
fra den ene siden av det oppspente edderkoppnettet til den andre siden, uten å ha vært borti trådverket! Ta tiden.
Stilkarakter og problemløsningspoeng kan også gis slik at det blir en samlet vurdering av gjennomføringen.
Tips til gjennomføringen:
• Utfordringen for elevene er å fordele hullene mellom gruppens medlemmer slik at det samlet sett blir mest mulig
effektiv passering. Hvem skal sendes som en stiv pinne gjennom hullet høyest opp i nettet? Hvem skal sendes
over først? Hvem skal stå igjen til sist? Gi dem litt tid til å diskutere dette, men la den være avgrenset til for eksempel 20–30 sek.
• Personer i lærerkollegiet/på skolen ellers som er gode med tau og tauverk (speidere, klatrere, seilere m.m.) bør
utfordres på å komme med innspill til HVORDAN starte med å lage et slikt edderkoppnett. Det tar fort et par
timer å LAGE et slikt nett første gangen, deretter kan det jo ligge på et uteskolelager/stå fast oppspent i skolens
uteområde.

