
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter 
som er innført med Kunnskapsløftet. Lesing 
er ikke lenger noe som bare er norsklærerens 
ansvar. Nå er alle lærere leselærere. Men hva 
betyr det egentlig i praksis? Hvordan kan man 
jobbe med lesing i alle fag?

Det viktigste elevene kan lære, er at de ikke 
alltid skal lese på samme måte. Å lete etter fakta 
i en tekst krever en annen form for lesing enn 
det å lese for underholdningens skyld. Derfor må 
elevene få et verktøy for å lese hensiktsmessig, 
og å få med seg det de leser.

Nysgjerrigper vil med Lesekroken gi tips til 
hvordan tekstene i Nysgjerrigperbladet kan 
brukes til å øke elevenes lesekompetanse. Til 
hvert blad får du en ny utgave av Lesekroken 
med utgangspunkt i en av artiklene fra bladet. 

Lesekroken består av tre typer oppgaver. Den 
ene går på en lesestrategi, den andre går på å 
lese mellom linjene (detektivlesing). I tillegg 
vil det være en oppgave som tar i bruk andre 
innfallsvinkler. Hver gang vil det være en kort 
teoretisk tilnærming til hvorfor oppgavene er 
laget som de er.

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tiltak for  
elever og lærere i barneskolen. Hovedmålet er  
å oppmuntre barn og unge til å ta vare på og  
dyrke sin nysgjerrighet, forskertrang og fantasi. 
Nysgjerrigper vil øke interessen for forskning  
og vitenskap – og håper flere unge mennesker  
velger forskning som karrierevei.  

I tillegg til et eget vitenskapsmagasin inkluderer 
tiltaket nettsted og ulike lærertilbud – blant annet 
veiledning til hvordan barn kan arbeide  
med et forskningsprosjekt.

Hvorfor Lesekrok i  Nysgjerrigper? 

Om Nysgjerrigper

av tuva bjørkvold, forfatter, ressurslærer 
for nysgjerrigper og høgskolelektor i 
norsk ved høgskolen i oslo og akershus

Les mer om tiltakets tilbud og aktiviteter på 
nysgjerrigper.no
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Temasetning
I en godt strukturert fagtekst følger stort sett alle avsnittene samme opp-
bygning. Den første setningen i avsnittet presenterer det som skal omhandles i 
avsnittet. Denne setningen kalles derfor temasetning. 

I første avsnitt finner vi setningen «vi har snakket med en som jobber med for-
søksdyr hver eneste dag». Denne temasetningen forteller oss at resten av avsnittet 
trolig handler om personen som jobber med forsøksdyr. etter temasetningen 
finner vi utfyllende setninger som gir leseren mer informasjon. Noen ganger er 
dette eksempler, andre ganger presiseringer eller utdypinger. Det sentrale er at 
disse utfyllende setningene ikke skal bringe inn noe nytt, men forholde seg til 
temaet for avsnittet. I første avsnitt i artikkelen er det to utfyllende setninger som 
eksemplifiserer og gir oss utdypende informasjon om temaet, en person som 
jobber med forsøksdyr.

For at elevene skal se denne strukturen, kan det være nyttig å framheve temaset-
ningene i artikkelen. Disse gir en grov disposisjon for hva som står i den. elevene 
kan videre føye til to utfyllende setninger ut fra det som står i temasetningen. 
Innholdsmessig vil de da ha bygget opp et avsnitt.

også når man skriver, vil det å bruke temasetninger være gunstig. Be for eksem-
pel elevene skrive tre temasetninger om et emne de har jobbet med. La det være 
flere tomme linjer mellom hver setning, og bruk helst data. skriv to utfyllende 
setninger til hver temasetning. elevene har nå tre avsnitt. Med en kort innledning 
og avslutning har de et greit utgangspunkt for en fagtekst, helt uten avskrift. ved 
å bruke samme teoretiske tilnærming innen lesing og skriving av fagtekster kan 
elevene lettere se sammenhengen i hvordan mange tekster er bygd opp. samme 
strategi gjør lesingen lettere, og hjelper dem med egen tekststruktur.FoTo: sHUTTersToCK
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                  Tanker om forsøksdyr
a)   skriv ned alle ordene du 

kommer på når du tenker på 
forsøksdyr.

b)   Tenk over følelsene du har 
knyttet til disse ordene. Tegn 
en rød ring rundt de positive 
ordene og en brun ring rundt 
de negative.

c)   sammenlikn ord og følelser 
med en annen. 

                         Temasetninger
en temasetning er den setningen som  
står først i et avsnitt.

Jobb sammen to og to.

a)   Marker temasetningene i teksten.

b)   Lim en lapp over resten av avsnittet.

c)   Les én og én temasetning høyt, og føy til en 
utfyllende setning hver. Ta utgangspunkt  
i det dere har lest i artikkelen. 

d)   Diskuter om dere til sammen fikk med  
det viktigste fra artikkelen.

3.

Oppgaver til «Livet som forsøksdyr»

Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no / lesekroken. oppgavene er lagd til artikkelen «Livet som forsøksdyr». artikkelen finner du på side 19–21  
i Nysgjerrigper nr. 2-13 og ved å søke på «Livet som forsøksdyr» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

Vi har snakket med en som jobber 

med forsøksdyr hver eneste dag. 
Hun heter Siri Knudsen og er 
sjef på forsøksdyravdelingen ved 
Universitetet i Tromsø. Siri er 
veterinær og kan fortelle masse om 

forsøksdyr: hvilke regler forskere 
må følge for å bruke dyr i arbeidet 

sitt, og hvordan livet som forsøks-
dyr er.

Beskytter dyrene– Dyr kan verken beskytte seg 
selv eller snakke for seg. Derfor 
må de som skal bruke dem i forsk-
ningsforsøk, følge lover og regler. 
Reglene skal beskytte forsøksdyr 
og sørge for at de har det så bra 
som mulig. Og det er like viktig 
at alle som jobber med dyrene, er 
snille med dem og behandler dem 

godt. Alle som skal jobbe med 

Mus og rotter er vanlige forsøksdyr. 

De får god omsorg og pleie.

Siri Knudsen er sjef på forsøksdyravdelingen ved 

Universitetet i Tromsø. Det er strenge regler for 

hvordan dyrene skal behandles.
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Mange forsøksdyr lever ute i 

naturen. Elg er blant dyr som 

merkes med radiosendere.
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forsøksdyr, må derfor gå på kurs 
først, forteller Siri. 

Det er heller ikke slik at man får 
lov til å bruke dyr i alle typer 
forskning. Man får ikke bruke 
dyr dersom det fins andre måter 
å gjøre forsøk på. I Norge må alle 
som skal jobbe med forsøksdyr, 
spørre om lov hos Forsøksdyrut-
valget. De som jobber der, passer 
også på at forsøksdyr har det bra 
og blir behandlet riktig. Forskning for dyrenes delI fjor brukte Norge 1,7 millioner 

forskningsdyr. Mange mus, men 
flest fisk. Siden vi driver mye 
oppdrett av fisk, forsker vi på 
fiskevaksiner og lakselus for å lage 

medisiner til fisken. 

– I mange land brukes forsøksdyr 

for å lage medisiner til mennesker. 

De fleste forsøksdyrene i Norge 
brukes i forskning som skal komme 

dyrene til gode. Mange forsøksdyr 

lever nemlig ute i naturen. Vi 
fanger for eksempel fugler, fisk, 
ulv, sel og andre dyr. Disse dyrene 

merker vi med radiosendere slik at 

vi kan studere hvordan de lever ute 

i naturen. Dette kalles feltforsøk, 
forklarer Siri.

Livet i et laboratoriumDyr vi forbinder mest med forsk-
ning, er de som lever hele livet 
i et laboratorium, slik som mus 
og rotter. Men selv om de lever i 
fangenskap, tror Siri at mange av 
forskningsdyrene får bedre omsorg 

og pleie av forskerne enn det 
enkelte får som kjæledyr. 

– Musene våre har for eksempel 
både løpehjul, bitepinner og henge-

køyer. Hengekøyene er så populære 

at det nesten blir slåsskamp om 
dem, forteller Siri. Alle dyrene 
får friskt vann og veldig god 
mat. I burene kan musene bygge 
bol, kravle rundt, leke og ha det 
hyggelig med andre mus. Men så er det selvfølgelig trist å 

tenke på at forsøksdyrene ikke 
lever så lenge. Siri forteller at 
alle forsøksdyrene har en egen 
veterinær og fastlege hos seg på 
laboratoriet. – Vi passer på at de 
har et godt liv mens de er hos oss. 

De skal heller ikke ha det vondt og 

ubehagelig, lover Siri. 

Selen er et annet dyr som følges 

med radiosendere.

Fisk er det vanligste forsøksdyret i Norge.
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2. Fargelegg innsiden av blom
stene.

3. Brett inn bladene.

N
år blom

stene har ligget i vann en stund, spretter de langsom
t 

ut. Papiret består av fiber som
 inneholder sm

å hulrom
. D

isse 

hulrom
m

ene fylles m
ed vann, fibrene sveller og retter seg ut. 

Da reiser de brettede blom
sterbladene seg.

4. Legg blom
sten i en bolle m

ed vann og vent en stund.

Hva skjer?

Fortsetter på neste side  

Livet som forsøksdyr
Noen mener at dyreforsøk er dyremishandling. 

Hvordan er livet til et forsøksdyr?  

TEKST: TRINE-LISE GJESDAL
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1.                           Detektivlesing
a)   Hvilke forsøksdyr er vanlige  

i Norge?

b)   Hvorfor får noen lov til å forske  
på dyr?

c)   se på bildene. Hvilke dyr tror du 
lever i laboratorier, og hvilke er  
med på feltforsøk?

2.

http://www.nysgjerrigper.no/lesekroken
http://www.nysgjerrigper.no

