
Lesing er ei av fem grunnleggjande ferdigheiter 
som er innførte med Kunnskapsløftet. Lesing er 
ikkje lenger noko som berre er norsklæraren sitt 
ansvar. No er alle lærarar leselærarar. Men kva 
betyr det eigentleg i praksis? Korleis kan ein jobbe 
med lesing i alle fag? 

Det viktigaste elevane kan lære, er at dei ikkje 
alltid skal lese på same måten. Å leite etter fakta i 
ein tekst krev ei anna form for lesing enn det å lese 
for underhaldninga si skuld. Derfor må elevane få 
eit verktøy til å lese på ein formålstenleg måte, og 
få med seg det dei les. 

Med Lesekroken vil Nysgjerrigper gi tips til korleis 
tekstane i Nysgjerrigper-bladet kan brukast til å 
auke lesekompetansen hos elevane. Til kvart blad 
får du ei ny utgåve av Lesekroken med utgangs-
punkt i ein av artiklane i bladet. 

Lesekroken består av tre typar oppgåver. Den eine 
går på ein lesestrategi, den andre går på å lese 
mellom linjene (detektivlesing). I tillegg blir det 
ei oppgåve som tek i bruk andre innfallsvinklar. 
Kvar gong blir det ei kort teoretisk tilnærming til 
kvifor oppgåvene er laga som dei er. 

Munnleg forteljing med og utan støtte  
i bilete
Om ein kan fortelje om eit emne, utan støtte i tekst, tyder det på at ein verkeleg 
har forstått det. Ved ei munnleg framstilling må den som fortel, trekkje fram 
dei viktigaste momenta, setje dei i riktig rekkjefølgje og nytte ord som passar 
for tilhøyraren. Innhaldet frå artikkelen om Visteguten passar godt til å for-
teljast munnleg fordi det er ein tydeleg handlingsgang. Det er heile åtte bilete 
knytte til artikkelen, alle på ulike steg i kronologien. Om elevane får plassert 
bileta i riktig rekkjefølgje, har dei difor ei god støtte for å fortelje fagleg om 
steinalderguten som no er gjenskapt.

La elevane jobbe saman i par med å finne ut korleis bileta skal setjast saman 
for å få fram historia. Øv på å fortelje munnleg med eigne ord, utan å lese opp 
det som står i artikkelen. Det beste er om elevane kan fortelje for ein person 
som ikkje kjenner artikkelen. Dette kan til dømes vere yngre elevar, eller det 
kan vere ei lekse heime.  Ved å gjere forteljingssituasjonen meir autentisk, med 
ein reell mottakar, aukar motivasjonen hos eleven. Det blir då viktig å leggje 
fram stoffet godt og med tydeleg samanheng, elles skjønner ikkje tilhøyraren 
poenget.

Nysgjerrigper er Forskingsrådet sitt tiltak for 
elevar og lærarar i barneskulen. Hovudmålet 
er å oppmuntre barn og unge til å ta vare på og 
dyrke nysgjerrigheita, forskartrongen og fantasien 
sin. Nysgjerrigper vil auke interessa for forsking 
og vitskap – og håper fleire unge menneske vel 
forsking som karriereveg. 

I tillegg til eit eige vitskapsmagasin inkluderer 
tiltaket nettstad og ulike lærartilbod – blant 
anna rettleiing i korleis barn kan arbeide med eit 
forskingsprosjekt. 

Kvifor Lesekrok i Nysgjerrigper? 

Om Nysgjerrigper

av tuva bjørkvold, forfattar, ressurslærar 
for nysgjerrigper og høgskolelektor i 
norsk ved høgskolen i oslo og akershus
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Oppgåver til  «Ein steinaldergut blir til»

                                       Tal i teksten
Jobb saman i par.
Under er ei liste av tal i teksten.  
Finn ut kva dei høyrer saman med.  
Til dømes var det 10–15 menneske  
som levde i området der Visteguten levde.

1,25 
15 
1907 
8000

Du kan laste ned Lesekroken frå nysgjerrigper.no / lesekroken. Oppgåvene er laga til «Ein steinaldergut blir til». Artikkelen finn du på side 19–21  
i Nysgjerrigper nr. 1–13 og ved å søke på «Ein steinaldergut blir til» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

1. 2.                                Detektivlesing
a)  Kva veit du om naturen der  

Visteguten levde i steinalderen?

b)  Kor i andletet har vi mykje  
musklar?

c)  Kva skil Jenny frå ein vanleg  
arkeolog?

Første steget på vegen til å gjenskapa stein-

alderguten var å skanna hovudskallen med 

eit laserkamera. Informasjonen la forskaren 

Jenny Barber inn i eit dataprogram. Slik 

kunne ho studera hovudet tredimensjonalt 

på dataskjermen. Med tredimensjonalt 

meiner me å gjenskapa det verkelege ved å 

få fram fleire dimensjoner – høgd, breidd og 

djupn. Det kan samanliknast med å sjå ein 

kinofilm gjennom 3D-briller. Ein føler nesten 

at ein er inne i filmen. 

Hovudskalle i 3D:
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Etter å ha fått alle detaljane på plass i dataprogrammet har 
Jenny fått laga ein tredimensjonal modell 

av Visteguten i plast. 
Denne har ho brukt 
som utgangspunkt for 
å utforma musklar, 
hud og andre detaljar 
i leire. Då denne jobben var ferdig, kunne ho laga ei detaljert avstøyping 

av hovudet hans. 

Her er den ferdige avstøypinga av 

Visteguten. For å gi liv til han har Jenny 

fargelagt han. Fargane er valde etter 

korleis ein trur ein mann frå Nord-Europa 

såg ut for 8000 år sidan. Det er ganske 

utruleg, ikkje sant? 

Lag på lag i leire:

Har fått ansikt:
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3.                                                  Finn forteljinga i bileta
   Jobb saman i par, fortel gjerne for ein  

som ikkje kjenner artikkelen.

  a)  Det er åtte bilete knytte til teksten om Visteguten. 
Set dei i riktig rekkjefølgje frå folk oppdaga hola,  
til guten var ferdig gjenskapt.

  b)  Fortel historia om Visteguten, frå steinalderen  
og fram til i dag, og peik på dei ulike bileta etter 
kvart som du fortel.

  c)  Fortel historia ein gong til, men denne gongen  
utan bileta. Kva måtte du gjere annleis då du 
fortalde utan støtte i bileta?

 

2. D
ekk bunnen av pannen m

ed vann.

 

ZALO
3. Legg i fisken og hell en dråpe oppvaskmiddel i hullet på fisken.

H
va skjer 

Fisken legger “på svøm
” når oppvaskm

iddelet “forstyrrer” vannets overflathinne.
?

I over hundre år har me berre 

kjent han som eit skjelett. Ny 

teknologi gjer det no mogleg å 

sjå korleis den 15 år gamle stein-

alderguten eigentleg såg ut.

TEKST: TRINE-LISE GJESDAL

FOTO: TERJE TVEIT/ARKEOLOGISK MUSEUM I 

STAVANGER

I  fann arkeologar skjelettet 

til ein gut som levde i Stavanger-

området for over  år sidan. 

Skjelettet er eit av dei eldste som 

er funne i Noreg, frå ein tidleg 

periode av steinalderen. Arkeo-

logane har funne ut at guten var 

 år gammal og berre  meter og 

 centimeter høg. Me veit òg at 

han levde saman med – andre 

menneske i eit område like ved 

Stavanger som heiter Viste. Derfor 

er han kalla Visteguten. Visteguten 

budde store delar av livet sitt i og 

rundt ei hole. Han livnærte seg på 

fisk, bær og vilt. Over hundre år 

etter at me fann skjelettet hans, 

veit me til og med korleis han såg 

ut mens han levde. 

Identisk modell
Jenny Barber er student frå Skott-

land. Ho har laga ein modell av 

guten frå Stavanger, slik ho meiner 

han såg ut for over  år sidan. 

Hadde familien hans sett modellen 

ho har laga av han, ville dei heilt 

sikkert kjent han igjen. Jenny har 

nemleg teke ei ganske uvanleg, 

men spennande utdanning: Ved 

å studera eit skjelett kan ho finna 

ut korleis eit menneske har sett ut. 

Hovudskallen til Visteguten har 

gitt svar på korleis nase, munn og 

augebryn ville ha sett ut på han. 

Vil du sjå steinalderguten ansikt til 

ansikt, kan du møta han på Arkeo-

logisk museum i Stavanger. 

Over dei neste sidene kan du sjå 

korleis Visteguten vart gjenskapt.  

Ein steinaldergut blir til
Guten forskarane har funne 

budde heile livet sitt i og rundt 

ei hole på Viste ved Stavanger. 

Det var for 8000 år sidan.
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