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Insekter 
med fremtid i

Naturvidenskabsfestival 2017 – Undervisningsforløb

Målgruppe
Mellemtrin eller udskoling

Kompetenceområde
Undersøgelseskompetence og modelleringskompe-
tence

Organismers opbygning, dyrs tilpasninger og livs-
betingelser, fødens sammensætning og energiindhold

Varighed
12 lektioner

Strukturering efter 5E 
modellen samt aktiviteter
Engager
• Læs artikel om insekter på menuen: http://

jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/
ECE9699626/insekter-paa-menuen-er-du-klar-
til-at-skifte-dine-chips-ud-med-melorme/

• Aktivitet: WTF er insekter?
• Aktivitet: Sig goddag til et insekt

Undersøg
• Aktivitet: Myrejagten
• Aktivitet: Insekter som fremtidens mad

Forklar
• Aktivitet: Dissektion af insekter
• Aktivitet: En Monarchs udvikling

Udvid og bearbejd
• Læs artikel om, at insekter også kan være 

nyttige: http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Land-
brugsavisen_artikler_PDF/12_LA_9-11-12_In-
sekter_-_skadedyr.pdf

Evaluer
Hold en forældreaften eller en dag for skolen, hvor 
eleverne: 
• præsenterer deres modeller af insekter og insek-

ters livscyklus.
• holder oplæg om, hvorfor insektproduktion er 

bæredygtigt. 
• lader forældrene smage på de retter, de har 

udviklet.

Er insekter fremtidens proteinkilde? Kommer 
der til at stå salat med græshopper og suppe 
med larver på middagsbordet, eller bruger vi 
melorme-mel i vores kager? FN anbefalede i 
2013, at flere mennesker i fremtiden begynder at 
spise insekter, og man regner med at udnyttelse 
af insekter som foder i 2020 vil have et marked 
på 20 milliarder!

Forløbet tager udgangspunkt i en udfordring, hvor 
eleverne skal udvikle deres bedste bud på en ret, der 
indeholder insekter. De beregner næringsindhold, CO 
2-udledning og andre produktionsomkostninger ved deres 
ret. Eleverne dissekerer insekter, får viden om insekters 
levevis og udseende og deltager i Myrejagten fra Statens 
Naturhistoriske Museum.

Baggrund
Er insekter sunde?
Ristede græshopper, melormesuppe og andre 
delikatesser skal snart på menuen i stedet for bøffer og 
svinekoteletter. Det mener i hvert fald FN’s fødevare- og 
landbrugsorganisation, FAO. Ifølge beregninger vil verdens 
befolkning i 2050 tælle over 9 milliarder mennesker - og det 
betyder større og større efterspørgsel på protein.
“Vi står over for en global udfordring, hvor der kommer til at 
være mangel på fødevarer inden for en generations tid. Og 
de produktionssystemer, vi har til kreaturer, svin og kvæg, 
har nået et mætningspunkt - vi kommer ikke til at fordoble 
produktionen på dem,” forklarer Lars-Henrik Lau Heckmann, 
biolog fra Teknologisk Institut i Århus.
“Insekter er til gengæld fulde af protein og sunde vitaminer. 
Og så er der potentiale i insektproduktion - i forhold til 
produktionen af oksekød og svinekød”.

Bæredygtig produktion
Hans Joachim Offenberg er seniorforsker ved Aarhus 
Universitet og har set på fordelene ved insektproduktion 
fremfor oksekødproduktion: 
“Vi spiser alt for meget oksekød. Det er en dårlig ide, fordi 
det er en meget stor miljøbelastning. Når du putter 100 
kg foder ind i en oksekødsproduktion, kommer der ca. 6,5 
kg oksekød ud i den anden ende. Hvis du i stedet putter 
de 100 kg foder ind i en insektproduktion, vil du få 56 kg 
insektprotein ud i den anden ende”.

Få mere information om 
insektproduktion:
Artikel om Danmark som insektproducent https://www.
teknologisk.dk/vi-skal-producere-insekter-til-middags-
bordet/37827
 
Danmark som foregangsland inden for insektproduktion
http://www.naturli.dk/artikel/danmark-skal-vaere-fore
gangsland-for-insektproduktion/
 
Find mere information og flere aktiviteter om insekter på 
portalerne Krible Krable: http://natur-vejleder.dk/pro-
jekter/krible-krable/ og Skoven i Skolen: http://www.
skoven-i-skolen.dk/.

http://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9699626/insekter-paa-menuen-er-du-klar-til-at-skifte-dine-chips-ud-med-melorme/
http://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9699626/insekter-paa-menuen-er-du-klar-til-at-skifte-dine-chips-ud-med-melorme/
http://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9699626/insekter-paa-menuen-er-du-klar-til-at-skifte-dine-chips-ud-med-melorme/
http://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9699626/insekter-paa-menuen-er-du-klar-til-at-skifte-dine-chips-ud-med-melorme/
http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Landbrugsavisen_artikler_PDF/12_LA_9-11-12_Insekter_-_skadedyr.pdf
http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Landbrugsavisen_artikler_PDF/12_LA_9-11-12_Insekter_-_skadedyr.pdf
http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Landbrugsavisen_artikler_PDF/12_LA_9-11-12_Insekter_-_skadedyr.pdf
https://www.teknologisk.dk/vi-skal-producere-insekter-til-middagsbordet/37827
https://www.teknologisk.dk/vi-skal-producere-insekter-til-middagsbordet/37827
https://www.teknologisk.dk/vi-skal-producere-insekter-til-middagsbordet/37827
http://www.naturli.dk/artikel/danmark-skal-vaere-foregangsland-for-insektproduktion/
http://www.naturli.dk/artikel/danmark-skal-vaere-foregangsland-for-insektproduktion/
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/
http://www.skoven-i-skolen.dk/
http://www.skoven-i-skolen.dk/
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Naturvidenskabsfestival 2017 – Aktiviteter

Akti viteter
Undervisningsforløb
Insekter med fremtid i

Aktiviteter
• WTF er insekter?
• Sig goddag til et insekt
• Myrejagten
• Insekter som fremtidens mad
• Dissektion af insekter
• En Monarchs udvikling
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WTF er insekter 
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Insekter med fremtid i

Aktivitetsvejledning
Insekter er langt den mest artsrige og diverse 
dyregruppe. Vi kender til 925.000 arter, men 
måske findes der mere end 5 millioner arter. 
Videoen formidler på en sjov måde om nogle 
af de mere ekstreme insekter. Eleverne laver 
to korte aktiviteter knyttet til filmen.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pk33o-
SZ5h_o 

Lad eleverne se videoen uden nogen forklaring 
først. Lad dem være opmærksomme på to ting, og 
giv dem 15 minutter til at diskutere og søge svar. 
Aktiviteten er god at lave i grupper.

• Lad eleverne finde en fejl, der sker allerførst i 
videoen.

• Værten nævner et ‘blomsterinsekt’. Hvad er 
det rigtige navn for dette insekt, og hvilket dyr 
er der tale om? 

Naturvidenskabsfestival 2017 – Aktivitet

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
1 lektion

Forklaring
• Der er billeder af edderkopper, og værten siger fejlag-

tigt, at edderkopper er insekter: Det er ikke rigtigt. Edder-
kopper er spindlere. Insekter har fx 6 ben, edderkopper 
har 8 ben, ligesom der er en række andre forskelle.

• Et blomsterinsekt er en knæler, en såkaldt ork-
idé-knæler. Knælere er insekter og rovdyr, men forvek-
sles tit med græshopper.

Prøv at..
vise videoen og lave aktiviteten ‘En Monarchs udvikling’.

https://www.youtube.com/watch?v=pk33oSZ5h_o
https://www.youtube.com/watch?v=pk33oSZ5h_o
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Sig goddag til et 
insekt
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Insekter med fremtid i

Aktivitetsvejledning
Det er ikke altid, børn og unge har egne 
erfaringer med insekter. I denne aktivitet 
møder eleverne tre arter af insekter - 
melorme, græshopper og fårekyllinger - på 
nærmeste hold og fordyber sig i ét af dem. 

Eleverne sidder sammen i grupper, men skal arbe-
jde enkeltvis med observering og registrering af 
insekternes udseende og karaktertræk. 

Fordel de levende insekter i små beholdere, så der 
er melorme, græshopper og fårekyllinger til alle 
grupperne. Husk låg på, så græshopper og fårekyl-
linger ikke hopper ud. 

Efter en ganske kort introduktion lader du eleverne 
observere insekterne på egen hånd. Eleverne kan 
tage udgangspunkt i følgende: Hvordan føles inse-
ktet, har det ben, vinger, antenner, munddele, øjne, 
læggebrod osv. 

Eleverne kan benytte deres eget syn, lup, forstør-
relsesglas og stereolup. Eleverne tager egne noter, 
som de skal benytte sig af senere i forløbet. Det 
er bevidst, at eleverne ikke arbejder i grupper, da 
aktiviteten handler om at kunne observere og reg-
istrere, en metode som alle eleverne skal øve sig i. 
Deres observationer noterer de i en logbog, da de 
skal bruge oplysningerne senere i forløbet.

Eleverne skal undre sig, observere og registrere 
- men i denne aktivitet får de ingen svar.

Naturvidenskabsfestival 2017 – Aktivitet

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
2 lektioner

Det skal I bruge
• Levende melorme, fårekyllinger og græshopper (skal 

bruges senere i forløbet også, så køb stort ind) 
• Små terrarier, evt. af plast, samt små plastbøtter til at 

opbevare insekterne i
• Foder til insekterne (foderpiller, havregryn, kattegræs) 

og vand 
• Bundmateriale, grene mm.
• Varmelampe til græshopperne
• Lup, forstørrelsesglas og stereolup til observering af 

insekterne
• Logbog til at notere registreringerne i

Her kan det købes
Alle tre arter af insekter er traditionelle foderdyr til krybdyr 
og padder. De kan derfor købes hos forhandlere af foderdyr, 
fx Krybdyrsiden.dk. Hos samme forhandler kan du også købe 
foder, terrarier, små plastopbevaringsbeholdere og event-
uelt varmelampe. Der er ikke store udgifter forbundet med 
indkøbet.

Pasning:
Pasning af de tre arter insekter er meget lidt krævende. De 
skal blot fodres jævnligt, og så skal man tjekke deres vand 
og varmekilde. Melorme og fårekyllinger kan opholde sig i 
terrarier i ugevis, før de enten dør, eller melormene udvikler 
sig til melbiller. I denne proces kan eleverne observere, 
hvordan melormene forpupper sig, før de bliver til melbiller.

Pasningsvejledning til fårekylling:
http://insektorama.dk/pasningsvejledning-faarekyllinger/

Pasningsvejledning til græshoppe (scoll ned i dokument-
et): http://www.godedyreraad.dk/hvirvlloes.pasning.retvinger.
graeshop.html

Pasningsvejledning melorme:
http://insektorama.dk/pasningsvejledning-melorm/

TIP: Brug et gammelt syltetøjsglas til drikkevand. Lav nogle 
huller i låget, og træk stofstykker gennem hullerne. Fyld 
glasset med vand, og sæt låget på - med stofstykkerne nede 
i vandet som en væge. Insekterne vil så drikke vand af de 
våde stofstrimler, men vandet bliver ikke svinet til af bundma-
teriale mm. 

Prøv også at..
have kakerlakker, det er ikke så svært endda: 
http://insektorama.dk/dubia-kakerlakken-er-det-
billigste-foderinsekt/

opdrætte sommerfugle. Et fuldt sæt kan købes 
her: https://www.gamleskole.dk/dk/artikler/
sommerfuglehave-59/

http://insektorama.dk/pasningsvejledning-faarekyllinger/
http://www.godedyreraad.dk/hvirvlloes.pasning.retvinger.graeshop.html
http://www.godedyreraad.dk/hvirvlloes.pasning.retvinger.graeshop.html
http://insektorama.dk/pasningsvejledning-melorm/
http://insektorama.dk/dubia-kakerlakken-er-det-billigste-foderinsekt/
http://insektorama.dk/dubia-kakerlakken-er-det-billigste-foderinsekt/
https://www.gamleskole.dk/dk/artikler/sommerfuglehave-59/
https://www.gamleskole.dk/dk/artikler/sommerfuglehave-59/


Myrejagten
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Insekter med fremtid i

Aktivitetsvejledning
Foretrækker myrerne i skolegården saltholdig 
mad, eller længes de efter søde sager? Myre-
jagten er et Citizen Science-projekt fra Stat-
ens Naturhistoriske Museum, hvor skoleelever 
hjælper museets forskere med at undersøge, 
hvad de danske myrer spiser, og hvor de 
forskellige myrearter findes i naturen.

I Myrejagten udforsker børn myrers kostvaner 
ved at udsætte lokkemad, indsamle lokkemaden 
og tælle antallet af myrer ved hver slags lokke-
mad. Resultaterne bliver samlet i en database, 
så forskerne kan undersøge myrernes foretrukne 
føde i Danmark og sammenligne med myrer fra 
hele verden. Myrerne skal sendes til museet, hvor 
forskerne vil artsbestemme dem. Indsendte myrer 
vil efterfølgende indgå i Statens Naturhistoriske 
Museums insektsamling.
Selve vejledningen og materialer til Myrejagten 
finder du i det kit, der hører til Myrejagten. Har du 
tilmeldt din/klassens/skolens festivalarrangement til 
festivaloversigt på hjemmesiden, har du automatisk 
fået tilsendt kittet til Myrejagten. 

Du kan købe kit til Myrejagten her:
http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole
/materialer/myrejagten/kom_i_gang/koeb_kit/

Naturvidenskabsfestival 2017 – Aktivitet

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
4 lektioner

Forklaring
Yderligere information om Myrejagten:
http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/
myrejagten/

Om myrejagten og skoler: http://snm.ku.dk/skoletjenesten/
grundskole/materialer/myrejagten/myrejagten-for-skoler/
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http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/myrejagten/kom_i_gang/koeb_kit/
http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/myrejagten/kom_i_gang/koeb_kit/
http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/myrejagten/
http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/myrejagten/
 http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/myrejagten/myrejagten-for-skoler/
 http://snm.ku.dk/skoletjenesten/grundskole/materialer/myrejagten/myrejagten-for-skoler/
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Insekter som 
fremtidens mad
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Insekter med fremtid i

Aktivitetsvejledning
Insekter er fulde af protein og sunde vitaminer. Og 
så er der potentiale i insektproduktion - i forhold til 
produktionen af oksekød og svinekød. Eleverne skal 
udvikle deres egne retter, der indeholder insekter. En 
innovativ aktivitet, hvor ingen har svaret. Eleverne 
prøver sig frem. De beregner næringsindholdet i deres 
ret og giver et skøn over CO2-produktionen.

Valg af ret
Lad eleverne læse denne artikel som det første: 7 grunde til 
at spise insekter.
http://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9448947/
syv-grunde-til-at-saette-taenderne-i-insekter/

Derefter skal eleverne gruppevis beslutte sig for, hvilken ret 
de gerne vil lave. Hvilken ret er fremtidens insekt-ret? Skal 
det være salat med græshopper, suppe med larver, cookies 
med melormemel, kandiserede melorme eller noget helt 
femte? Eleverne bestemmer selv, begrunder valget og opstill-
er en hypotese. Vi laver xxxx, fordi xxxxx.

Under ‘prøv også at ...’ kan eleverne finde viden om næring-
sindhold i insekter og CO2-udledning ved insektproduktion.

Research, planlæg og lav opskriften 
Eleverne researcher videre og planlægger den egentlige 
opskrift. De skal beslutte sig for, hvilke faktorer de vil lægge 
vægt på - smag, udseende, næringsindhold, CO2-produk-
tion mm. Gruppen udarbejder en skriftlig plan for arbejdet, 
herunder opskriften, som de præsenterer for læreren.

Find inspiration til opskrifter på buglady.dk, en blog om at 
lave lækker mad med insekter. Her finder I opskrifter, men 
også information om, hvor I kan købe insekter, der kan bruges 
til mad.

Undersøgelse af retten
Eleverne planlægger en undersøgelse af deres ret. Hvordan 
smager den? Kan forbrugerne lide udseendet? Hvad er 
næringsindholdet? Klassen kan eventuelt planlægge en 
blindsmagning blandt alle elever i klassen, eller de lave en 
undersøgelse, der inddrager andre elever på skolen. Un-
dersøgelsen kan være et spørgeskema, billeddokumentation 
eller enkeltvise interview.

Klassens vinder
Hvilken ret foretrak testpanelet? Lad eventuelt testpanelet 
lægge en farvet bold i et glas - svarende til farvekoden for 
den ret, de foretrækker. 

Sammenlign efterfølgende med de andre faktorer, der 
betyder noget - næringsindhold, CO2-udledning og andre 
produktionsomkostninger. Hvilken ret foretrækker klassen 
efter opsamling af al viden om retterne?

Naturvidenskabsfestival 2017 – Aktivitet

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
4-6 lektioner

Prøv også at..
beregne næringsindhold, CO2-udledning og andre 
produktionsomkostninger.

Næringsindhold
Eleverne beregner næringsindholdet på deres ret, fordelt på 
kulhydrater, fedt og proteiner.

Oversigt over næringsindhold i insekter:
http://www.okolariet.dk/media/322987/Crawling_Snacks.pdf

CO2-udledning
Eleverne giver et skøn på CO2-udledningen i forbindelse med 
produktionen af deres ret.

CO2-udledning - artikel der sammenligner fårekylling og 
traditionel kyllingeproduktion
http://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE9571903/nye-tal-
faarekyllinger-udleder-langt-mindre-co2-end-grillkyllinger/

Artikel: Skær CO2-udledning ned http://jyllands-posten.dk/
indland/ECE9172675/saerlige-insektfabrikker-skal-goere-
danskerne-til-et-insektspisende-folk/

Andre produktionsomkostninger
Insekter skal bruge mindre plads og mad. For at producere 1 kilo 
kød, skal en ko bruge 250 m2 og 8 kilo korn, insekter skal kun 
bruge 50 m2 og 1,7 kilo korn. 

Eleverne laver beregninger på, hvad der kræves for at 
producere et kilo insekter versus 1 kilo kød fra kvæg. 

Find viden på Økolariets hjemmeside: http://www.okolariet.dk/
viden-om/baeredygtig-mad/insekter/insekter-kraever-mindre-
plads#.WbJnG9NJZsY

http://www.okolariet.dk/media/322987/Crawling_Snacks.pdf
http://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE9571903/nye-tal-faarekyllinger-udleder-langt-mindre-co2-end-grillkyllinger/
http://jyllands-posten.dk/nyviden/ECE9571903/nye-tal-faarekyllinger-udleder-langt-mindre-co2-end-grillkyllinger/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9172675/saerlige-insektfabrikker-skal-goere-danskerne-til-et-insektspisende-folk/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9172675/saerlige-insektfabrikker-skal-goere-danskerne-til-et-insektspisende-folk/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9172675/saerlige-insektfabrikker-skal-goere-danskerne-til-et-insektspisende-folk/
http://www.okolariet.dk/viden-om/baeredygtig-mad/insekter/insekter-kraever-mindre-plads#.WbJnG9NJZsY
http://www.okolariet.dk/viden-om/baeredygtig-mad/insekter/insekter-kraever-mindre-plads#.WbJnG9NJZsY
http://www.okolariet.dk/viden-om/baeredygtig-mad/insekter/insekter-kraever-mindre-plads#.WbJnG9NJZsY
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Dissektion 
af insekter
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Insekter med fremtid i

Aktivitetsvejledning
Kom helt tæt på insekterne. Eleverne dissekerer 
melorme og græshopper. De observerer, hvordan 
dyrene ser ud helt tæt på, og de sammenholder med 
dyrenes adfærd - hvordan æder, bevæger og formerer 
de sig, og hvordan trækker de vejret?

Til læreren
Eleverne skal genbruge de noter, de tog, da de i første lektion 
observerede de levende dyr. Bed eleverne om at medbringe 
deres logbog.

Hvis dyrene er levende, kan I aflive dem på forhånd ved at 
lægge dem i en tætsluttende frysepose og fryse dem ned i 
2-3 døgn. Metoden er skånsom, idet insekterne går i dvale og 
derefter dør.

Når eleverne skal dissekere, er det bedst, at de benytter 
skalpeller. Skalpeller er skarpe og derfor gode til at lave fine 
snit med. Har eleverne aldrig arbejdet med skalpeller, er det 
vigtigt, at du introducere dem til disse, fx lærer dem, hvordan 
man skifter blad, og at det er absolut forbudt at ‘lege’ med 
skalpeller.

Til eleverne
Dissektion af melorm (eleverne arbejder enkeltvis):
Læg melormen under en stereolup. Indstil stereoluppen, 
så du tydeligt kan se melormen. Se først på melormen i hel 
tilstand. Skær hovedet af den, og se på hovedet i stor forstør-
relse. Drej hovedet rundt, så du kan se foran og på siden 
af hovedet. Se på resten af kroppen. Observer fra oven og 
siden. Til sidst skærer du forsigtigt melormen op og observer-
er, hvordan den ser ud indeni.
• Hvordan ser melormen ud? Hvordan ser den ud på 

siden, foran og bagtil? Har den øjne, munddele, ben og 
antenner? Læg især mærke til de små huller på siden 
af hvert kropsled, hvad bruger melormen mon dem til? 
Hvordan ser den ud indeni? Tag noter.

• Sammenlign dine noter med de noter, du skrev, da du 
observerede de levende melorme i første lektion.

• Se på illustrationen (næste side) af melormen. Sæt pile 
ved de dele, du har registreret, og skriv betegnelser på 
(find hjælp på nettet).

• Sammenhold dine observationer med melormens ad-
færd: Hvorfor ser den ud, som den gør? Hvordan æder 
den, hvordan bevæger den sig, og hvordan formerer og 
udvikler den sig?
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Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
4-6 lektioner

Prøv også at..
dissekere andre insekter. Det kan være nogle, I køber 
på nettet eller insekter I fanger selv, fx i skoven.

Forklaring
Melormen er en larve af melbillen. Det er ikke en 
orm, bl.a. fordi den har seks ben. Orme har ikke 
ben. Melormen svarer til sommerfuglelarven og 
hører til de insekter, der har fuldstændig udvikling. 
Alle insekter ‘trækker vejret’ - får ilt til deres organ-
isme - gennem såkaldte trakérer eller ånderør. Dis-
se trakérer er et rør ind i kroppen, som udmunder 
som et lille hul på hver kropsdel. Melormen trækker 
luft med ilt ind i rørene , hvorefter der sker en 
udveksling med blodet i melormens krop hen over 
rørets væg. Trakérer er meget tydelige på melorme. 

Græshopper har ikke larver, men nymfer. De har 
altså såkaldt ufuldstændig udvikling. Græshop-
per lever af græs. Det er tydeligt at se græshop-
pens munddele, som de kan skære græs af med. 
Insekter har såkaldte sammensatte øjne, disse er 
tydelige at se på græshoppen.

Dissektion af græshoppe (eleverne arbejder enkeltvis):
Læg græshoppen under en stereolup. Indstil stereoluppen, 
så du tydeligt kan se græshoppen. Se først på græshoppen 
i hel tilstand. Observer den grundigt - har den ben, vinger, 
øjne, antenner osv.? Skær hovedet af den, og se på hovedet i 
stor forstørrelse. Drej hovedet rundt, så du kan se foran og på 
siden af hovedet. Se på resten af kroppen. Observer fra oven 
og siden. Skær til sidst forsigtigt græshoppens bagkrop op, 
og observer, hvordan den ser ud indeni.
• Hvordan ser græshoppen ud? Hvordan ser den ud på 

siden, foran og bagtil? Har den øjne, munddele, ben og 
antenner? Læg især mærke til dens øjne, hvordan ser de 
ud? Prøv at få øje på græshoppens munddele - hvordan 
ser de ud? Hvordan ser den ud indeni? Tag noter.

• Sammenlign dine noter med de noter, du skrev, da du 
observerede de levende græshopper i første lektion.

• Se på illustrationen (næste side) af græshoppen. Sæt 
pile ved de dele, du har registreret, og skriv betegnelser 
på (find hjælp på nettet).

• Sammenhold dine observationer med græshoppens 
adfærd: Hvorfor ser den ud som den gør? Hvordan æder 
den, hvordan bevæger den sig, og hvordan formerer og 
udvikler den sig?

Modellering af insekter (Fælles aktivitet - i grupper):
Opdel klassen i 4 grupper, der hver især udarbejder 
modeller af..
• melormens udseende og særkende, herunder paral-

leller til dens levevis
• melormens udvikling - livscyklus
• græshoppens udseende og særkende, herunder paral-

leller til dens levevis
• græshoppens udvikling - livscyklus



Melorm 
Dissektion af insekter

Græshoppe 
Dissektion af insekter
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Melormen er ikke en orm, men en larve af 
melbillen. Fuldstændig udvikling med puppestadie.1
13 kropsdele (segmenter):
1 hoved
3 thorax (2 par ben på hver)
9 abdominale 

Udvendigt ‘skelet’ lavet af titin
Indvendig er den blød og fedtfuld. 
Skifter skelet mange gange. 

Består af 20% protein, 13% vand og ca. 60% vand. 
God kilde til phosphat, fedt og protein

Tracheer er et indvendigt luftsystem. 
Via huller/porrer i huden, trækkes luften ind i dyret 
og udveksles til blodet. Enten ved diffussion eller et 
‘pumpesystem’. 

Sammensatte øjne
Munddele

Antenner

Tre forreste kropsdele:
Thorax

6 ben (3 par)

Tracheer - et på 
hvert kropsled

Indvendig rygrad
- hvirveldyr

9 bagerste kropsdele:
abdominale

20.000 arter

Kan springe 20 gange 
sin egen længde

Leddyr: Hoved, bryst og krop

Tympanon: Trommehinder på 
siden af kroppen, det den 
‘hører’ med. 

2

3

4

5

1

2

3

4

5
Tracheer er et indvendigt luftsystem. 
Via huller/porrer i huden, trækkes luften ind 
i dyret og udveksles til blodet. Enten ved 
diffussion eller et ‘pumpesystem’.  

6
Ufuldstændig udvikling 
med nymfestadie.

7
‘Sang’ sker normalt ved at 
vinger gnider mod hinanden.

Liggebrod 
(til æg hvis hunkøn)

Tracheer på
hvert kropsled

‘Kroge’ på ben 
til at holde fast

Kræftige bagben 
med ‘springmuskler’

Tympanon:
Trommehinder

Tre par ben

Munddele: 
Kindbakker

Følehorn
Komplicerede 
sammensatte øjne

2 par flyvevinger
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En monarchs
udvikling
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Insekter med fremtid i

Aktivitetsvejledning
Kom helt tæt på insekterne. Eleverne dissekerer  
Halvdelen af alt liv på Jorden - biller, bier, 
sommerfugle og fluer - gennemgår det, vi kalder en 
fuldstændig forvandling. Det virker mærkeligt. Men 
evolutionsteorien kan faktisk forklare det forunderlige 
fænomen: Når sommerfuglene nærmest er to helt 
forskellige slags dyr i løbet af deres liv, konkurrerer de 
unge og de gamle dyr ikke med hinanden om føden. 
På den måde kan flere teoretisk set overleve. Videoen 
viser en sommerfugls udvikling, og eleverne arbejder 
med en kort aktivitet knyttet til videoen.

Lad eleverne se videoen uden nogen forklaring først. Lad 
dem være opmærksomme på de forskellige trin, udviklingen 
består af, og tage noter hertil. Efterfølgende laver eleverne 
gruppevis en tegneserie, der forklarer en sommerfugls 
udvikling.

Find video her: https://www.youtube.com/
watch?v=ocWgSgMGxOc
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Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
4-6 lektioner

Prøv også at..
vise videoen og lave aktiviteten WTF er insekter

Kilder
Hvordan larven bliver til en sommerfugl: http://
videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-bliver-
larven-til-en-sommerfugl

Monarch-sommerfuglen er kendt for at flyve meget 
langt: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/
sommerfugle-flyver-3500-kilometer-efter-kompas

Forklaring
Insekter udvikles enten fuldstændigt (æg-larve-
puppe-voksen) eller ufuldstændigt (æg - nymfe-vok-
sen). Sommerfuglen er et eksempel på det første. 
Find yderligere forklaring på udviklingen samt 
tegninger af cyklus, du kan bruge som retteblad til 
elevernes aktivitet, på Krible Krable-portalen:
http://natur-vejleder.dk/wp-content/up-
loads/2016/05/Krible-Krable-insekters-forvan-
dling_2015.pdf
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