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Eksperiment:
Svevende ball

Lesekroken utgis av Nysgjerrigper, som er Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Undervisningsopplegget gir tips til hvordan 
artiklene i magasinet Nysgjerrigper kan brukes til å øke elevenes lesekompetanse i alle fag. Les mer på nysgjerrigper.no/lesekroken. 

irriterende, objektive, som rød, eller mer diskutable, som 
gammel. Noen av adjektivene er gradbøyd, som kulere  
(kul – kulere – kulest) i komparativ eller flinkest (flink – 
flinkere – flinkest) i superlativ. Da kan gradbøyingen gjøre 
at et adjektiv som flink, som kan virke som en subjektiv 
vurdering, blir en objektiv vurdering i en sammenheng: 
Gruppe A var flinkere på testen enn gruppe B. La elevene  
utforske dette selv og argumentere for hvorfor adjektivene 
blir lagt i den ene eller andre gruppa.

Hvordan organisere oppgaven?
Del ut vedlegget. La elevene enten klippe fra hverandre 
alle ordene og legge dem i to bunker, eller be dem ringe 
rundt de subjektive adjektivene med rødt og de objektive 
med blått, noe som kan gjøres på papir eller digitalt. La 
elevene argumentere for hvorfor de mener adjektivet er 
subjektivt eller objektivt.

ADJEKTIV ER ORD SOM enkelt sagt beskriver substantiv. Ad-
jektivene gjør at noe spesielt med substantivet blir fram-
hevet, for eksempel fargen, størrelsen eller hvordan noe 
kjennes ut. Ofte jobber en med adjektiv i tilknytning til 
skjønnlitteratur. Det er da særlig i forbindelse med person- 
og stedsbeskrivelser i fortellinger, eller i dikt. Adjektivene i 
skjønnlitteratur bidrar gjerne til at beskrivelsene blir mer 
detaljerte, får fram særtrekk, følelser og hvordan vi opp- 
fatter noe. Da kan vi bruke subjektive adjektiv, eller ord 
som beskriver hva en person mener om noe. Eksempler 
kan være snill, skummel, kul eller masete. Det avhenger av 
personlige meninger om adjektivet er riktig eller ikke. Det 
motsatte er objektive adjektiv, ord som beskriver saklig, så 
alle må være enige. Eksempler kan være gul, firkantet, våt 
eller sørlig. Alle er enige om at en av fargene i det svenske 
flagget er gul.

I sakprosa, som artiklene i Nysgjerrigper, brukes van-
ligvis adjektiv til å framheve hva som er spesielt med noe. 
Det er da viktig å bruke objektive adjektiv, så artikkelen 
framstår som saklig. En artikkel som heter «Verdens kul-
este korallrev», har mindre troverdighet enn en artikkel 
som heter «Verdens nordligste korallrev». Det er på grunn 
av valg av adjektiv. Å merke seg adjektiv som dette er et 
skritt på veien til å bli en kritisk leser. Adjektivene gjør at 
forventningene våre til teksten endrer seg. «Verdens kul-
este korallrev» kan for eksempel være en reklametekst for 
en ferie eller en fortelling om en fisk som bor i et korallrev. 
«Verdens nordligste korallrev» gir inntrykk av å formidle 
noe saklig, at dette korallrevet er lengre mot nord enn noe 
annet korallrev. Trolig kan en derfor regne med at innhol-
det er sant, og sjangeren er kanskje artikkel.

For at elevene skal få trening i å skille subjektive og 
objektive adjektiv, skal de sortere adjektivene i vedlegget. 
Adjektivene er valgt så noen er typisk subjektive, som  

Adjektiv i sakprosa
Av: TUVA BJØRKVOLD  
– Forfatter, ressurslærer for Nysgjerrigper og førsteamanuensis ved OsloMet

ADJEKTIV
En ordklasse som sier mer om et substantiv:

 Havet er blått.

 Ingen har sett en blå vanndråpe.

Gradbøying av adjektiv

Positiv Komparativ Superlativ

Jeg brukte en 
skarp kniv. 

Spikkekniven 
min er skarpere.

Det skarpeste 
vi har, er et 
barberblad.
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Av: TUVA BJØRKVOLD 

 Er adjektivet subjektivt  
eller objektivt? 
Jobb sammen to til fire.
a Trekk et adjektiv. Si om du mener ordet er 

subjektivt eller objektivt, og gi en god grunn: 
  Eksempel: Jeg mener stygg er subjektivt fordi 

det er forskjellig hva noen mener er stygt og 
ikke.

b De andre på gruppa gir tommelen opp om de 
mener det er riktig. Tommel ned betyr at det 
er feil. Den som gir tommelen ned, må gi en 
grunn for meningen sin.

c Den som argumenterer så alle er enige, får 
ordet. Bytt på, så alle får vurdert om adjektivet 
er subjektivt eller objektivt.
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 Detektivlesing
a Hvordan ser korallrev ut?
b Finnes det korallrev av øyekorall på ti 

meters dyp?
c Hvorfor var miljøvernere imot å bore 

etter olje nær Trænarevet?

3

Tekst: KJERSTI BUSTERUD / NTB

Visste du at Norge har flere verdensrekorder i korallrev? 
Dessverre er korallrev veldig lette å ødelegge.

Norske korallrev bygges av en art som heter øye-
korall. Den finnes over hele verden, men ingen 
steder finnes det så mye som i Norge, sier Tina 

Kutti. Hun er forsker ved Havforskningsinstituttet.
Tina forteller at Norge har flere verdensrekorder på 

denne arten korallrev.
– Vi har det nordligste korallrevet, det største korall- 

revet og det korallrevet som lever i grunnest vann. Korall-
revet trives veldig godt her.

Levested for andre dyr
Korallrev er veldig viktige for økosystemet, blant annet 
fordi det lever mange andre dyr der. Fisker liker for  
eksempel å gjemme seg i korallrevet. Dessverre er korall-
rev også veldig lette å ødelegge. 

– Å bygge opp et stort korallrev kan ta 10 000 år. Hvis det 
får skader, vil det ta lang tid å bygge det opp igjen, sier 
Tina.

Mye av korallrevene i Norge har allerede blitt ødelagt 
av fiske med bunntråling. Flere steder er det nå forbudt 
med bunntråling. Det er også forbudt å bevisst ødelegge 
korallrev under fiske.

Truer korallrevet
Tina forsker på hvordan det vi mennesker gjør, påvirker 
korallrevene. 

– Det vi er bekymret for nå, er at det er mange ting 
som truer korallrevene samtidig, sier hun. 

Både fiske, fiskeoppdrett, oljeboring og at havet  
blir surere, er dårlig for korallrevene. Mange miljøvernere 
ble sinte da det ble gitt lov til å prøvebore etter olje i  
nærheten av korallrevene i Trænarevet. Havforsknings- 
instituttet anbefalte å la dette området være urørt.

– Et oljeutslipp vil få store konsekvenser for både 
korallrevet og fisken i området, sier Tina.   

Trænarevet    

Sørøya    

Verdens nordligste korallrev
Hva er  

korallrev?
En korall er et ørlite dyr som lever 

i havet. Dyret har et hardt skjelett av 
kalk. Mange koralldyr lever sammen og 

danner det vi kaller korallrev. Korallrevet 
består både av levende koralldyr og  
restene av døde koralldyr. Det må 
mange millioner koralldyr til for  

å lage et korallrev. 

Norge har flere 
verdensrekorder 
knyttet til korallrev: 
1. Største rev av øyekorall: Det største revet i 

verden som er bygd opp av koralldyret øyekorall, 
heter Røstrevet. Det ligger på 300–400 meters dyp 
utenfor Lofoten, og er 35 km langt og 3 km bredt. 

2. Nordligste rev: Det nordligste korallrevet man 
har funnet i verden, ligger utenfor Sørøya i Finnmark.

3. Grunneste rev: Verdens grunneste korallrev bygd 
av øyekorall finnes i Trondheimsfjorden på 39 meter.
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Det er minst 
fire adjektiv  

om korallrev!

2 Adjektiv i artikkelen «Verdens  
nordligste korallrev»
a Finn adjektiv i teksten som handler om korall-

rev. Skriv adjektivet og hva det beskriver. 
  Eksempel: Norsk korallrev. 

b Vurder om adjektivet er subjektivt eller objek-
tivt. Begrunn hva du mener. 
  Eksempel: Norsk er objektivt fordi enten er 

noe norsk eller ikke, det kommer an på hvor 
grensene mellom land går.

c Synes du teksten virker saklig eller usaklig? 
Hvorfor det?

d Bytt alle adjektivene du har funnet, med subjek-
tive adjektiv. Les teksten for en annen. Virker 
teksten saklig eller usaklig nå? Hvorfor det?

Subjektive adjektiv
– beskrivende ord med personlig innhold 

 Eksempel: idiotisk, fantastisk 

Objektive adjektiv  
– beskrivende ord med saklig innhold

 Eksempel: hvit, rett



Subjektive adjektiv
– beskrivende ord med personlig innhold 

 Eksempel: idiotisk, fantastisk 

Objektive adjektiv  
– beskrivende ord med saklig innhold

 Eksempel: hvit, rett

FRAMGANGSMÅTE:
1 Velg et ord. Vurder om det er subjektivt eller objektivt.

2 Begrunn hvorfor du mener adjektivet er subjektivt  
eller objektivt.

3 De andre gir enten:
 tommelen opp = vurderingen er riktig
 tommelen ned = vurderingen stemmer ikke 

Om du gir tommelen ned, må du begrunne hvorfor  
vurderingen ikke stemmer.

rød gammel irriterende eldste kulere

skitten smartest pen flinkest rund

svakere dum merkelig gjennomsiktig flat

åpen glatt morsomst sterkere kjedelig

svart trekantet tøffere spiss dansk
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Subjektive eller  
objektive adjektiv?
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