
 

 

Anansi-eventyr  
DANSK· NATUR/TEKNIK  

LÆRERVEJLEDNING 
Anansi er en snu edderkop, der optræder i vestafrikanske myter og eventyr. 
 
I to tekster læser eller hører eleverne nyskrevne eventyr om edderkoppen  
Anansi. Det er kunsteventyr, som er baseret på virkelige edderkoppers  
forunderlige  levevis og adfærd i naturen. På den måde lærer eleverne  
overraskende fakta om edderkopper, samtidig med at de træner deres læse-,  
lytte- og genfortællingsfærdigheder.  
 
Eventyrene kan bruges i et tværfagligt forløb i dansk og natur/teknik.  
Efterfølgende kan man snakke om eventyrtræk i historierne: en helt (Anansi),  
heltens rådgiver (Anansis kone), gentagelser, tallet tre, talende dyr, og  
hjemme-ude-hjem. Desuden kan læreren gennemgå hvad der er fakta og hvad  
der er fiktion i eventyrene.  
 
Teksternes læseniveau er målrettet 2.-3. klassetrin, men kan også bruges som  
højtlæsning for 0. til 1. klasse.  
 
Der er to forskellige versioner af hver tekst. Versionerne er hhv. med og uden  
orddeling af ord med mere end to stavelser. 



 

 

BAGGRUND 
Anansi er en edderkop og helten i eventyrerne. Han opfører sig ofte som, eller kan se 
ud som, et menneske. Anansi har heller ikke nogen fast størrelse, men kan være 
lillebitte eller stor som en person.  
 
Folkeeventyrene om Anansi stammer fra Vestafrika, sandsynligvis fra Ashanti-folket 
i Ghana. Med tiden bredte eventyrerne sig til det meste af Vestafrika og med 
slavehandelen blev de ført til Caribien, Nord- og Sydamerika. Undervejs opstod der 
nye eventyr og historier. 
 
I eventyrene er Anansi ofte en lurendrejer. Lurendrejeren er en karakter i myter og 
folkeeventyr, der bryder med de almindelige moralske regler og naturens love. Han 
spiller puds med, snyder eller svindler sine omgivelser. Lurendrejeren er hverken 
god eller ond, men handler uden for de gængse moralregler. Andre eksempler på 
lurendrejer-karakteren er Loke i nordisk mytologi; slangen i Paradisets Have (1. 
Mosebog 3, v. 1-6); eller Coyote hos de nordamerikanske indianere. 
 
Lurendrejeren kan godt være helten i historien, som det normalt er tilfældet med 
Anansi. Anansi er som regel veltalende, snu og durkdreven. Han kan dog også opføre 
sig tåbeligt eller nedrigt over for sine omgivelser. I den første slags historier får 
Anansi som regel gode råd fra sin kloge kone, og hans spilopper fører til noget 
alment godt. I de sidste historier, bliver han som regel straffet for sin tåbelige eller 
skadelige adfærd. 

TEKSTERNE 
Der er to forskellige eventyr; ”Anansi og den lille frø” og ”Anansi og hærmyrerne”. 
Teksterne findes i to versioner: en uden orddeling, og en med orddeling af ord med 
flere stavelser end to.  

FREMGANGSMÅDE 
Hvis det er 0. eller 1. klasse , kan du udskrive en  eller begge historier og læse højt for 
klassen.  
 
Til 2. eller 3. klasse kan du udskrive en eller begge historier, så alle elever får et 
eksemplar. Du kan afstemme teksten efter elevernes læsefærdigheder, og vælge at 
udskrive en version med eller uden orddeling af lange ord. 
 
Inden du udleverer eventyrerne, bør du læse den naturvidenskabelige baggrund for 
eventyrerne. Det finder du bagest i denne vejledning. Her står også, hvad der er fakta 
i historierne og hvad der er pure opspind. 
 
Når eleverne har læst eller hørt historierne, kan du bede eleverne gengive eller 
genfortælle dele af eventyret.  
 
Fortæl eleverne, at eventyrerne faktisk bygger på hvad rigtige edderkopper gør i 
naturen. Spørg dem, hvad de tror, er rigtigt og hvad er eventyr i historierne? Bed 
dem om at begrunde deres svar. Du kan finde svarene i afsnittene om det enkelte 
eventyr til sidst i denne vejledning.  
 
Du kan også bede eleverne at tegne episoder eller karakterer fra eventyrerne.



 

 

FAKTA OM EVENTYRENE 
ANANSI OG DEN LILLE FRØ 
Eventyret er baseret på det overraskende faktum, at nogle små giftfrøer faktisk bor 
sammen med store fugleedderkopper.  

Det kendes indtil videre fra troperne i Peru, Indien og Sri Lanka. Normalt jager og 
æder store fugleedderkopper mindre dyr, heriblandt små frøer. Men nogle giftfrøer 
bliver ikke spist. I stedet bor de sammen med edderkopperne. 

Frøerne æder smådyr, der bliver tiltrukket af rester fra fugleedderkoppernes bytte. 
Samtidig lever netop den slags giftfrø af små myrer. Man har ikke set det, men 
frøerne æder måske de myrer, som måtte angribe edderkoppernes æg. Myrerne er så 
små, at fugleedderkopperne normalt er hjælpeløse overfor dem. 

De små giftfrøer er muligvis også giftige for edderkopperne. Man regner med at 
edderkopperne kan genkende frøerne på kemiske signaler fra frøen. Man har nemlig 
set fugleedderkopper holde de små giftfrøer i kæberne og ”smage” på dem med deres 
palper, uden at skade frøen. Palperne er edderkoppernes sanseorganer, som sidder 
forrest på deres krop (se tegningen af en edderkop på første side). 

Hos nogle giftfrøer og fugleedderkopper der lever i træerne på Sri Lanka, er det ikke 
kun de voksne, der bor sammen. Også deres æg og unger/haletudser bor i de samme 
huller i træerne. 

Man regner med, at edderkopperne beskytter frøerne mod knælere, giftslanger og 
gekkoer, der jager og æder de små giftfrøer og deres yngel.  

Når to vidt forskellige arter bor tæt sammen i naturen og begge drager nytte af det, 
kaldes det mutualisme. Mutualisme er også kendetegnet ved, at det ikke er 
nødvendigt for de to arter at leve sammen. De kan sagtens overleve på egen hånd – 
uden den anden art. Men når de bor sammen er det til deres fælles fordel. 

Fakta: 

Masser af æg – hunner hos fugleedderkopper kan lægge op til 1.000 æg og står på 
vagt over deres æg. 

Fugleedderkopper er for store og for langsomme til at forsvare sig mod små myrer. 

Hos fugleedderkopper er hunnen normalt større og ældre end hannen 

Fugleedderkopper er blevet set smage på de små giftfrøer med palperne, som er 
deres sanseorganer (se tegning på første side) 

Eventyr: 

Hanner og hunner af fugleedderkopper lever ikke sammen. Hunnen prøver som 
regel at æde hannen efter parringen. 

 

 

 



 

 

ANANSI OG HÆRMYRERNE 
Der findes over 100 forskellige slags edderkopper i verden, som efterligner myrer. 
Det kaldes mimikry, når et dyr efterligner en helt anden art, for at opnå nogle 
fordele. 

Edderkopperne har flere fordele ved at efterligne forskellige myrer. Myrer er 
aggressive dyr, der bider eller stikker, angriber i flok og sprøjter med myresyre. 
Mange myrer smager heller ikke godt. Derfor undgår mange rovdyr myrer. På den 
måde bliver edderkopperne beskyttet, både fordi de kan leve beskyttet blandt 
myrerne, og fordi andre rovdyr forveksler dem med myrerne. 

Enkelte af edderkopperne bruger faktisk deres forklædning til at snige sig ind blandt 
myrerne, og jage og æde dem. 

Edderkopperne har tre forskellige måder at efterligne myrer på. 

Nogle arter af edderkopper efterligner myrerne ved at vifte med deres forreste 
benpar og efterligne myrernes følehorn. Samtidig går de på deres seks bageste ben, 
og ligner på den måde de seksbenede  myrer. Andre edderkopper har igennem 
evolutionen udviklet en slank krop og ben, der minder om en myres. Denne 
forklædning er så god, at man skal meget tæt på, før man kan se, at der er tale om en 
edderkop med todelt krop og ikke en myre. 

En anden måde er, at lugte som myrerne. Myrer kommunikerer og genkender 
hinanden ved duftspor. Den tropiske edderkop Cosmophasis bitaenita har udviklet 
en kemisk duft, så den kan forklæde sig som en meget aggressiv vævermyre . 
Edderkoppen lever beskyttet fra rovdyr blandt vævermyrerne, som den også jager og 
æder. 

En tredje måde er, at nogle edderkopper bevæger sig ligesom myrer: med ujævne 
bevægelser og i zigzag-mønstre. På den måde efterligner de myrer og skræmmer 

rovdyrene. Enkelte edderkopper bruger endda denne form for efterligning til at 
skræmme, eller endda jage og æde andre edderkopper. 

Nogle myrer kommunikerer med lyde, ved at gnide deres rygplader mod hinanden. 
Der kendes dog ingen edderkopper, der efterligner disse lyde. Dog ved man at nogle 
springedderkopper kan lave lyde, men det er ikke nogen, der efterligner myrer.  

Fakta: 

Hos mange edderkopper er hunnen normalt større og ofte ældre end hannen. 

Store edderkopper er for langsomme til at forsvare sig mod mange små og store 
myrer. 

Nogle edderkopper efterligner myrer ved at gå på de bageste seks ben og vinke med 
forbenene som et par følehorn. 

Nogle edderkopper efterligner myrer ved at lugte ligesom dem. 

Nogle edderkopper slæber det indfangne byttedyr tilbage til deres bo, hvor de æder 
dem i fred og ro. 

Eventyr: 

Hanner og hunner af edderkopper lever ikke sammen. Hunnen prøver som regel at 
æde hannen efter parringen. 

Der er ingen edderkopper, som bruger lyde til at forklæde sig som myrer. 

Ingen edderkopper gnider sig i myretis, da det er giftig myresyre.
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