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Her lukter det 
gammelt!

� Hold sugerøret med et fast grep og spidd poteten med en rask beve

gels
e.

Hva skjer? Ved å dekke til enden av sugerøret fanger du luften inni røret.
Når sugerøret tre�er potetoverflaten kan ikke luften slippe ut 
i den andre enden. Den fangede luften sørger derfor for at sugerørveggene holder seg rette og sterke nok til å trenge gjennom poteten.

Sikt gjerne ytterst på poteten, der den ikke er så tykk.     

 Vent med å avsløre trikset til de har prøvd noen ganger.  

He he!

�
 Når du behersker potetspiddingen kan du utfordre venner e

lle
r f

am
ilie

.   
  

� Hold sugerøret med høyre hånd, og her kommer hemmeligheten: 

dekk til toppen av sugerøret med tommelen slik at det blir helt te
tt.

� Hold sugerøret med et fast grep og spidd poteten med en rask beve

gels
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dekk til toppen av sugerøret med tommelen slik at det blir helt te
tt.

Tema: Oppvekst

Sugerør  
spidder potet!

Om Lesekroken 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

Tegning for  
å konkretisere teksten 

Når vi leser og får med oss innholdet, danner det seg 

ofte bilder i hodet av det vi har forstått. Når vi skal 

gjenskape innholdet, er det gjerne bildene vi selv har 

dannet, vi tar tak i. Bildene blir en konkretisering og 

tolkning av innholdet. For å hjelpe elevene med å danne 

mentale bilder av tekstene de leser, kan det være en god 

strategi å tegne. Da må de både finne de mest sentrale 

poengene og omforme ord til tegninger. Å tegne uten å 

forstå innholdet lar seg ikke gjøre. Å bruke tegning som 

strategi er enklest når innholdet i teksten er konkret. 

I artikkelen «Mestere i 

forvandling» leser vi om dyr 

som gjennomgår en utvikling 

og forandrer form fullstendig. 

Her passer det derfor godt med en tegneserie. De ulike 

bildene i serien skal henge sammen og skal vise ulike 

stadier i metamorfosen. Bruk gjerne illustrasjonen 

nederst på side 12 til inspirasjon.

http://www.nysgjerrigper.no/lesekroken


2.     

Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no/lesekroken. Oppgavene er lagd til artikkelen «Mestere i forvandling». Artikkelen finner du på side 
12-14 i Nysgjerrigper nr. 3-2018 og ved å søke på «Mestere i forvandling» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 
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1.          Tegneserie
Jobb alene. Del et A4-ark inn i fire like store ruter.  

Øverst i hver rute lager du en firkant der du skal forklare 

hva du har tegnet. Du skal lage en tegneserie som viser 

hvordan ett av dyrene i artikkelen gjennomgår en 

metamorfose.

a)  Les artikkelen og velg ett av dyrene som skifter form 

fullstendig.

b)  Tenk gjennom hva du skal tegne i hver rute for å vise de 

ulike stadiene i dyrets liv. Hvis du trenger flere enn fire 

ruter, må du bruke flere ark.

c)  Tegn i rutene.

d)  Skriv en kort forklaring til hver rute.  

Eksempel: «Det ene øyet vandrer over til den andre 

siden av hodet».

e)  Vis tegneserien din til en annen.

3.           Ordrot
Jobb to og to sammen.

Under står fem ord som er sentrale  

i artikkelen. Bokstavene er stokka om.  

Let i artikkelen for å få hjelp til å finne 

ordene.

a)  NTEAM

b)  SOMFEROMATE

c)  PYLPPO

d)   SNORSE

e)  VARELR

            Detektivlesing
a)  Hva har rumpetroll og småfisker  

til felles?

b)   Hvis du kunne gjennomgå en 

metamorfose, hva ville du forvandle 

deg til? Og hvorfor?

c)  Hvorfor heter det kråkebolle, tror du?

Oppgaver til  
«Mestere  
i forvandling» 

Mestere  
i forvandling

Noen dyr skifter fullstendig form én eller flere 
ganger i løpet av livet. Sommerfugler, frosker 
og flyndrer er blant forvandlingsmesterne.TEKST: IRENE INMAN TJØRVE

Menneskebarn og andre pattedyr ligner på miniutgaver av de voksne. Hos en del andre dyrearter ser ungene helt forskjellige ut fra foreldrene. Ta for eksempel den lille larven som kryper ut av et sommerfuglegg. Den ligner ikke på mamma eller pappa i det hele tatt!
Når et dyr forandrer form fullstendig, kalles det metamorfose. Det er en lur ordning! Da kan nemlig de ulike formene leve på forskjellige steder og spise forskjellig mat, slik at de slipper å konkurrere med hverandre om plassen og maten.

Fra vann til landNoen dyr lever først i vann, deretter på land. Mygg, for eksempel. De små, marklignende mygglarvene har bare en liten snorkel opp over vannflaten, slik at de får puste. Som voksne mygg har de vinger og lever på land. Nå ville de dødd hvis de skulle levd under vann, slik de gjorde da de var barn.

Det finnes også større dyr som gjør det samme – deriblant frosker og padder. De geléaktige froskeeggene klekkes til små rumpetroll, som ligner på små fisker. De har gjeller (samme type pusteorgan som fisker) og halefinne og lever under vann, der de eter alger. Etter hvert som de vokser, mister de gjellene og halen. De får i stedet bein og armer og lunger til å puste med, og krabber opp på land. Der blir de kjøttetere og lever av insekter resten av livet.
Fisken som blir skakkFisker kan også gjennomgå metamorfose. Visste du at nyklekte flyndrelarver ikke er flate, men ser ut som helt vanlige fiskeunger? De svømmer rundt i havet akkurat som andre fisker. Men etter hvert blir kroppen skakkere og skakkere, og det ene øyet vandrer over til den andre siden av hodet. Oversiden av kroppen blir mørk og undersiden hvit. Til slutt er flyndra helt flat og svømmer ned til havbunnen for å leve der.

Forskerne er fortsatt ikke helt sikre på hvorfor dette skjer. Men de vet hvordan det skjer. Forskere ved Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning (NIFES) og en gruppe kinesiske forskere fant ut det dannes Avitamin når larvenes hud får lys på seg. Når larven begynner å bikke på seg, får huden på den ene siden mer lys, og dermed mer Avitamin. Avitaminet får huden til å lage fargestoffer. Øyet som sitter på «feil» side vil også ha Avitamin, og flytter seg derfor over på den andre siden. Men hvorfor fisken begynner å bikke  på seg i utgangspunktet, er det altså ingen som vet.
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Forskning på ål
TEKST: IRENE INMAN TJØRVEDet var lenge en gåte hvor ålen kom fra. De gamle grekerne,  

med Aristoteles i spissen, trodde at ålen plutselig oppsto av seg selv  

fra myr og gjørme. Det var først rundt 1920 man skjønte at de små 

ålelarvene og ålen var samme art. På den tiden fant man også  
ålens gyteplass i Sargassohavet utenfor Karibia.Forskeren Finn Økland ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

har sporet ål med radiosendere i rundt fem år. Slik har han funnet 

rutene ålen følger mot Sargassohavet. Det viser seg at turen tar mye 

lengre tid enn man trodde, og at mange åler ikke når fram, men blir 
spist av haier eller hvaler.

I de siste tiårene er det blitt så få åler at arten nå står på listen over 

kritisk truede arter. For å kunne redde denne gåtefulle fisken er det 
viktig at vi lærer så mye som mulig om den.

Fortsetter på neste side 

Den voksne flyndra er flat og har øynene samlet på én side. 
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