
Tenkeskriving betyr å skrive ned løse tanker, uten at teksten skal vurderes 
eller kontrolleres i etterkant. Man skriver en tekst for seg selv, for å varme opp 
tankene og gjøre seg klar til videre arbeid med temaet. Tenkeskriving egner seg 
når man skal gjøre seg klar både til å lese og skrive videre om et emne.

Læreren setter i gang tenkeskrivingen ved å oppgi et tema, eller gjerne et 
spørsmål elevene skal skrive om. Be elevene skrive alt de kommer på når de 
hører spørsmålet: Hvorfor har vi grenser mellom land i Europa? Elevene skal 
skrive og skrive i tre minutter. De jobber individuelt, og kan skrive for hånd 
eller på datamaskin. Om de ikke kommer på mer, skal de skrive det siste ordet 
om igjen til de får en ny idé å jobbe videre med. Det viktigste er å skrive og la 
tankene flyte.

Når elevene har skrevet i tre minutter, skal de stoppe. Det er greit om de føler 
de har mer på lager. Det betyr at tankene er godt i gang, og at de kan peiles 
inn på videre arbeid. La gjerne elevene summe sammen et par minutter med 
utgangspunkt i spørsmålet de ble stilt. Da vil de ha enda mer de kan skrive om 
når de tar fatt på artikkelen.

Nysgjerrigper er Norges forskningsråds tilbud  
til alle elever og lærere på 1.–7. trinn.  
Vitenskapsmagasinet Nysgjerrigper, nettstedet 
nysgjerrigper.no, konkurransen Årets 
Nysgjerrigper og ulike lærertilbud er viktige deler 
av virksomheten. Les mer på nysgjerrigper.no

Med Lesekroken gir Nysgjerrigper tips til  
hvordan artiklene i bladet kan brukes til  
å øke elevens lesekompetanse i alle fag.  
Les mer på  
nysgjerrigper.no /lesekroken

Om Nysgjerrigper og Lesekroken

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

Undervisningsopplegg til artikkelen «Europakartet endrer seg»   
i Nysgjerrigper nr. 3–2016

Tenkeskriving
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1991: Sovjetunionen 
blir oppløst. Alle republikkene 

blir selvstendige 
stater. 

http://www.nysgjerrigper.no/lesekroken


2.                              Planlegg en reise gjennom  
alle landene i Europa

Tenk deg at du vil reise fra Norge  
og være innom alle land i Europa.  
Lag en strek som viser reiseruta di.  
Du kan reise over land og hav.

a)   Du skal være innom så mange land 
i Europa som mulig, helst alle.

b)   Du skal ikke være i samme  
land to ganger.

Oppgaver til «Europa- 
kartet endrer seg»

Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no / lesekroken. Oppgavene er lagd til artikkelen «Europakartet endrer seg». Artiklene finner du på side 10-11 i 
Nysgjerrigper nr. 3-2016 og ved å søke på «Europakartet endrer seg» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

Europakartet endrer  seg
Det er vi mennesker som bestemmer hvor landegrensene skal 

gå. Derfor kan vi flytte dem også. Og det gjør vi ganske ofte. 

TEKST: MAGNUS HOLM

1751: En avtale slår 

fast hvor grensen  

mellom Norge og 

Sverige skal gå. 

1814: Danmark må gi Norge til Sverige.  Etter en kort krig  med svenskene går Norge i union med Sverige.

2010:  

Norge og Russland  

blir enige om  

grensene til havs.

Fjell flytter seg sjelden. Og veldig, 
veldig langsomt. De norske fjellene 
har ligget der de ligger i millioner 
av år. Elver og innsjøer forandrer 
seg mye fortere. Likevel bruker de 
vanligvis mange år på å flytte seg så 
mye at det synes på kartet. Grenser er 
mye lettere å flytte. Vi mennesker kan 
flytte grenser med et pennestrøk. En 
krig. Fred. En ny avtale. Vips, så går 
grensen et helt nytt sted. 

For hundre år siden så verdenskartet 
helt annerledes ut enn det gjør i dag. 
Det har skjedd mye siden den gang. 
Mange grenser er flyttet. Flere land 
har fått nye navn. Noen har til og med 
blitt delt i flere deler. 

Hva er Norge? 
For mange hundre år siden 
så Norge også ganske 
annerledes ut enn det gjør 
i dag. Harald Hårfagre 
skal ha vært den første 
kongen over hele Norge. 
Ingen vet nøyaktig 
hvilket område Harald 
Hårfagre hersket over. 
Antakelig var landet 
hans mye mindre enn 
det Norge er i dag. 
Senere tok norske 
konger makten over 

mer og mer land. På det største var 
Norge en god del større enn det er nå. 
Store deler av det som er Sverige i dag, 
var for eksempel norsk i flere hundre år. 

Naboer i krig og fred
I dag er Norge, Sverige og Danmark 
fredelige naboer og gode venner. Slik 
har det ikke alltid vært. Helt fram 
til 1814 sloss de tre naboene mot 
hverandre i mange lange kriger. Slik 
ble grensene flyttet fram og tilbake 
mange ganger. I 1826 bestemte Norge, 
Finland og Russland hvor grensene 
mellom de tre landene skulle gå. Og 
der går grensene den dag i dag. 

Land under vann
Man kan ikke se grenser under 
vann. Likevel er det viktig å vite hvor 
grensen går. Norge tjener mye penger 
på å pumpe opp olje fra havbunnen. 
Derfor er det viktig å vite hvor mye av 
havbunnen som faktisk ligger i Norge. 
Helt siden 1960-tallet har Norge og 
nabolandene diskutert hvor store 
havområder som skulle høre til Norge. 
Etter hvert ble Norge enig med flere 
og flere land. Den siste avtalen ble 
undertegnet i 2010. Da ble Norge og 
Russland enige om hvor grensen gikk. 
Plutselig var Norge blitt nesten en 
firedel større. Og hele det nye området 
ligger under vann!

1826: 
Grensene  

mellom Norge, Finland og Russland bestemmes. 

1991: Sovjetunionen 

blir oppløst. Alle republikkene 

blir selvstendige 

stater. 

1989–90: 

Berlinmuren faller. 

Vest-Tyskland og 

Øst-Tyskland samles 

til ett land igjen.

1940–45: Tyskland 

blir delt i to under 

andre verdenskrig. 

Berlinmuren 

bygges i 1961. 
1993: 

Tsjekkoslovakia 

blir delt i Tsjekkia 

og Slovakia.

I år er «grenser» tema for Forskningsdagene. 
Et eget blad følger denne utgaven av Nysgjerrigper 
spesialutgave 2016: Grenser. Her kan du lese om 
mange ulike former for grenser.
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Herifrå til Pluto Blir klokere 

sammen
Dyr og plantar

       på vandring

Blir klokere 

sammen
Blir klokere 

sammen

1914–1918: Første verdenskrig. 
Keiserriket Østerrike-Ungarn blir splittet.  De nye statene  

Østerrike, Ungarn og Tsjekkoslovakia dannes.

EuropakartEt EndrEr sEg

BOKMÅL NR. 3–2016

1.                   Tenkeskriv
Hvorfor har vi grenser 
mellom land i Europa?

Skriv alt du kommer på om 
spørsmålet. Skriv hele tiden  
i tre minutter, og ikke stopp.

                         Detektivlesing
a)   Finn minst tre grunner til at 

grensene i Europa har blitt 
forandret.

b)   Finn minst fire eksempler på 
kartet på at land har blitt delt opp 
i mindre land eller stater.

c)   Hvorfor er noen grenser tegnet 
med grått og noen med en rød 
oppdelt linje?

3.

Framtiden   
ligger i do

Edderkopper  
på seiltur

3/2016. 23. årgang

Med trekkspill 
i halsen

Havets hemmelige 

uhyrer Mars 2020

La humla suse

http://www.nysgjerrigper.no/lesekroken
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