
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

UNDervIsNINgsoppLegg TIL arTIKKeLeN «HÅp I HaveT» I NysgjerrIgper Nr. 4–12

Språklige bilder
For å forstå en tekst er det avgjørende å kjenne betydningen av de fleste ordene. 
Innen sakprosa er det tett med spesialiserte begreper, både fagspesifikke som 
bioprospektering og virkestoff og mer faggenerelle som laboratorium og forsker.  
De fagspesifikke begrepene blir ofte forklart i teksten, de generelle forventes  
i stor grad å være kjent. I tillegg finnes en gruppe begreper som kan skape vansker 
for leseren. Det er språklige bilder som brukes for å levendegjøre stoffet. Denne 
språklige stilen blir mer kåserende og inspirerende for en erfaren leser. om bil-
dene ikke blir forstått, derimot, blir teksten mer ugjennomtrengelig enn om artik-
kelen hadde vært skrevet rett på sak. en del sakprosatekster for barn kjennetegnes 
ved at de har skjønnlitterære virkemidler som språklige bilder, besjeling, bokstav-
rim og fortelling. Læreren bør være bevisst på disse, for virkemidlene kan gjøre 
at elevene ikke skjønner et poeng de ville fått med seg med tørrere språkføring. 
Bildene som brukes, krever at man kjenner den kulturelle bakgrunnen, derfor er 
det viktig å problematisere dette i den flerkulturelle skolen elevene nå går i.

Teksten «Håp i havet» er full av språklig lek og språklige bilder. For at elevene skal 
bli bevisste på denne skrivemåten, skal de identifisere bildene og prøve å forklare 
bakgrunnen for bildet som er brukt. gå gjennom eksemplet med «gull» i havet i 
fellesskap, og la elevene jobbe videre med de andre begrepene. 
Hva ligger i å finne «gull» i havet? Finner forskerne dette edle metallet, eller 
betyr det noe annet? Bruk litt tid på å la elevene resonnere seg fram til hva frasen 
egentlig betyr. Dette er mer effektiv læring enn om læreren gir dem et fasitsvar.  
videre skal elevene omforme setningen med bildet til en saklig setning som får 
fram poenget direkte. I dette eksemplet kan setningen «Morten eide er forsker i 
et firma som har funnet «gull» i havet» gjøres om til «Morten eide er forsker i et 
firma som har funnet verdifulle stoffer i havet».

FoTo: sHUTTersToCK

ordforklaringer:
«gull» i havet – gull er ansett som det edleste 
og mest verdifulle stoffet som fins

forskningstokt – tokt er en krigersk havreise 
der man er ute etter et bytte eller en skatt

orkesterplass – orkesterplass er setene nær-
mest orkesteret og scenen, her ser man best

«polarfaktoren» – spiller på x-faktoren,  
noe litt uforklarlig og sammensatt, men bra

forsvarsverk – fysisk forsvar av for eksempel 
en borg, murer, vollgraver, feller osv.



1. 

            Språklige bilder

jobb sammen i par.

a) Let etter disse språklige  
    bildene i teksten:

  «gull» i havet
  forskningstokt
  orkesterplass
  «polarfaktoren»  
  forsvarsverk

 b) Diskuter hva bildene egentlig betyr. 

 c)  skriv om setningen med de språklige  
bildene så setningen går rett på sak.  
For eksempel:  
«Spøkelseshistorien din  
er den beste jeg har hørt!»

              Intervju

 jobb sammen i par. Den ene  
skal jobbe med bioprospektering, 
den andre er journalist i radio. 
Dramatiser et intervju der forskeren 
skal forklare hva de prøver å finne, 
og hvordan de forsker.  
gå sammen med et annet par  
og vis intervjuet for hverandre.

3.

TEMA    BIOPROSPEKTERING

Håp i havet
I arvestoffet til dyr, planter og organismer kan det finnes dyre-bare stoffer. Jakten på disse stoffene kalles bioprospektering.  

Forskere i Tromsø tråler seg gjennom 

polhavet på jakt etter nye medisiner.  

I et superlaboratorium skal de avsløre 

naturens egne oppskrifter.TekST: kNuT VaN der WeL

PolarfaktorenI havet nord for Norge er vannet 
så kaldt at bare de aller barskeste 

skapningene overlever. Vinteren er 

tøff, med mørke hele døgnet og streng 

kulde. Men om sommeren er plutselig 

alt snudd på hodet: Det er solskinn 

døgnet rundt, mildt klima og massevis 

av smeltevann som gjør havet mindre 

salt enn om vinteren. 

Sju tideler av jorda er hav. Her i Norge 

har vi orkesterplass til ett av de mest 

spennende havområdene i verden, der 

den varme Golfstrømmen møter de 

iskalde vannmassene lengst mot nord. 

Hva vet vi egentlig om det yrende livet 

under havoverflaten? 

Fra kaldt hav til ferdig medisin
Marinbiologer reiser ut på forskningstokt 

for å hente prøver av flest mulig livsformer 

til samlingen sin, MarBank. Målet er at 

samlingen skal inneholde prøver av alt som 

lever og rører seg i polare farvann.  4
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Tema: BioprospekTering

Språklige bilder

Detektivlesing

a) Hva skiller polare havområder  
 fra andre hav?

b)  Hva har de polare sjøanemonene,  
hoppekrepsen og mosdyret til felles?

c)  Hvorfor er forskerne særlig interessert  
i å forske på livet i polhavet?

Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no / lesekroken. oppgavene er lagd til artikkelen «Håp i havet». 
artikkelen finner du på side 4–9 i Nysgjerrigper nr. 4-12 og ved å søke på «Håp i havet» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

2.

Det finnes mange slags språklige 
bilder. en måte å lage språklige bilder på er 
å beskrive en ting ved å sammenlikne med noe annet.  
For eksempel kan man si:  
«Spøkelseshistorien din fortjener gullmedalje!»  
Det betyr at den er helt topp, man kan ikke tenke seg noe bedre.

BIOPROSPEKTERING    TEMA

De store forandringene gjennom året 

krever mye. Forskere har lenge lurt 

på hvordan dyr og planter klarer å 
overleve under så ekstreme forhold. 

Litt av svaret har de funnet inni de 

hardføre skapningene. Forskerne har 

sett på stoffer som hjelper til med å 

fordøye mat, eller som er en del av 
forsvaret mot sykdommer og fiender. 

Hos mange av skapningene er det  
måten disse stoffene er bygd opp på, 

Fortsetter på de neste sidene 

Morten Elde er forsker i et firma som har funnet «gull» i havet. Firmaet har klart å kopiere noen spesielle stoffer fra reker og torsk som brukes i laboratorier verden over. Stoffet (Cod UNG) fra torsken er ekstremt effektivt og dyrt – det koster svimlende 30 millioner kroner per gram!   FOTO: kNuT VaN der WeL

På superlaboratoriet MarBio tar forskerne vare på en prøve av 

alle artene de har studert, sånn at de kan være helt sikre på hvor 

de ulike stoffene kommer fra. Her med kråkeboller i forgrunnen 

og havedderkopp i glass nummer to. FOTO: kNuT VaN der WeL
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som er den skjulte hemmeligheten – 

selve «polarfaktoren». Naturlig medisinLevende vesener gir oss stoffer til 
mange medisiner vi mennesker 

bruker. De fleste stoffene kommer 
fra liv på landjorda. Tenk om de 

spesielle skapningene i polare farvann 

kan hjelpe oss å finne nye, effektive 

medisiner? 
Alle medisiner er lagd av noe vi kaller 

virkestoff. Virkestoffet er ofte vevd 
sammen av flere grunnstoffer til et 

molekyl som har en helt bestemt 
virkning i kroppen vår. Arbeidet med 

å veve sammen et slikt molekyl i et 

 

Fra kaldt hav til ferdig medisin

Forskerne ved superlaboratoriet MarBio tester om  

prøvene har det de kaller bioaktivitet. Bioaktivitet 

betyr at det er spennende virkestoffer i prøven. 

Forskerne leter blant annet etter stoffer som virker  

slik at de beskytter mot bakterier, sopp, kreft og gift. 
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Tema: BioprospekTering


