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 II
Dette er en øvelse som krever samarbeid helt ut til ﬁngerspissene (elementer av ﬁnmekanikk). Det handler om å få
ﬂyttet x antall kubber (For eksempel 8–10) fra en startlinje til en mållinje ved hjelp av et sett med snorer/tau (et
”edderkoppnett”) som er spent over en trekubbe med en metallkrok festet i underkant. Kubbene skal være like ﬁnt
stablet over mållinjen som de var på startstreken før øvelsen godkjennes som fullført.

Anbefalt klassetrinn: 4. – 10. trinn, alle trinn på videregående.
Tverrfaglig kobling mot fag:
Natur og miljø (jobbe med forskjellige treslag i kubbene som skal ﬂyttes vha. løftekroken) og Kroppsøving (samarbeid, ﬁnmotorikk).
Som en utvikling av øvelsen kan man koble den mot Norsk, eller fremmedspråk. La for eksempel kubbene da ha
hver sin bokstav, slik at man kan forme ord som gran, furu, bjørk, alt etter hvilket tema man jobber med. Flest riktige ord iht. utdelt bokstavmateriale gir maksimal poengsum.

Utstyr:
Tauverk til knytting over løftekroken (edderkoppnettet). Knyt i en øyekrok eller spikre fast i overkant av trekubben
med løftekroken slik at det blir ca 2,5 m i hver ende. Jo lavere kroppshøyde på elevene, jo kortere avstand til midtkroken. Det er enklest å unngå at elevene holder lenger og lenger inn på tauet om det er laget håndtak i tauendene.
En edderkopp kan bestå av 3–4 tau som knyttes over løftekroken (se bildet). Metallbuen på kubbene kan lages av
for eksempel metallbånd som spikres fast med stifter, eller kraftige øyekroker som bores ned i toppen av kubben.
Pass på at kubbene er rett avskåret nederst, slik at de ikke velter så lett.
Egnet arena: Flatt område, skogbunn/gressmatte/grus.
Alternativt kan øvelsen gjøres over et bord el. (se miniatyrøvelsen beskrevet nedenfor under tips til gjennomføringen).
Gjennomføring:
Still opp gruppen ved startlinjen (for eksempel en planke – se bildet). Del ut edderkoppen. Forklar at de må begynne helt tilbake på start om en av kubbene faller av eller velter ved plassering rett over mållinjen. Alle elevene
skal holde helt ytterst i tauenden (håndtaket). Øvelsen anses som fullført når alle kubbene er ﬂyttet over den gitte
distansen, og plassert stående rett over mållinjen. 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 få til samarbeidet med å plassere kroken over metallbuen på kubben, og hekte den
på. Lurt om én i gruppa står for kommanderingen under ﬁnmanøvreringen.
• Kan også gjennomføres som en ”miniatyrøvelse” over en pult eller lignende. Tau over metallkroken (løftekroken) erstattes da med hyssing, metallbuene på ”kubbene” (rundstokk i avkuttede biter) kan erstattes av øyekroker osv.

