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Fleip eller fakta
BOKMÅL NR. 1–2017

For at elevene skal bli motivert for lesing, må teksten 

bety noe for dem. Læreren må finne et grep for å sette 

søkelys på artikkelen. Det holder ikke bare å si «Les på 

side 4», vi må gi elevene lyst til å nærme seg stoffet. 

En måte å aktualisere teksten på er med en fleip-eller-

fakta-lesing. Før elevene får teksten, skal læreren lese 

opp noen utsagn der svarene er mulige å finne i teksten. 

For eksempel: «Bladskjærermaur har egne hager der 

de dyrker sopp.» Be elevene stå på gulvet og vurdere 

påstandene. Om de tror dette er fakta, skal de sette seg 

på pulten sin. Om de tror det er fleip, setter de seg ned på 

gulvet. Poengter at ingen skal si noe eller kommentere de 

andre, dette er en test de skal gjennomføre hver for seg.

Når læreren har lest opp alle påstandene og elevene har 

gjettet om det er fleip eller fakta, får elevene setningene 

delt ut og beskjed om å finne svarene i teksten. Hva 

hadde de rett?

Påstander:
a)  Bladskjærermaur har egne hager der de  

dyrker sopp. (fakta)

b) Insekter tisser flytende tiss. (fleip)

c) Termitter bygger tårn av bæsjen sin. (fakta)

d) Skrukketroll er et insekt. (fleip)

e) Honningbier bæsjer bare inne i bikubene sine. (fleip)

Påstandene finnes også på elevsiden.
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Har du noen gang tenkt på hvordan insekter går på do?  
Nå har tyske forskere funnet ut at svarte sukkermaur samler 
bæsjen sin på bestemte plasser i de underjordiske tunnelene 
sine. Det er første gang man har sett at maur har innedo.

TEKST: IRENE INMAN TJØRVE

Sukkermaur  

Sukkermaur

Mange insekter som lever i kolonier  
eller bol, har en do der de samler 
bæsjen sin. Både dyr og mennesker 
pleier å ha doen sin på et annet sted 
enn der de spiser og oppholder seg. 
Bæsj inneholder sykdomsbakterier og 
parasitter, og det er viktig at de ikke 
kommer i kontakt med maten vi spiser. 
For at vi skal overleve og holde oss 
friske og sunne, er det viktig at vi ikke 
bæsjer der vi spiser!

Søppelplasser
Mange insekter, for eksempel noen 
maur og kakerlakker, bærer bæsjen 
ut og kaster den utenfor bolet. Noen 
maur har egne søppelplasser 
der de dumper bæsj og annet 
avfall. Honningbier 
bæsjer når 

de er ute og flyr. Bladskjærermaur har 
hager der de dyrker sopp, og de bruker 
bæsjen sin til å gjødsle sopphagene 
med. Termitter bygger tårn av bæsjen 
sin. Noen insekter bruker bæsjen sin 
til å merke territoriet sitt med – som et 
luktende skilt som sier at «Her bor vi!». 
Det fins til og med insekter som fester 
bæsjen sin på kroppen og bruker den 
som kamuflasje!

Tørt tiss
Du lurer kanskje på om insektene 
tisser også? Det gjør de! Men ikke 
flytende tiss, slik som oss. Deres tiss 
er et tørt stoff som kalles urinsyre, og 
som kommer ut sammen med bæsjen. 
Rarest av alle er skrukketrollet, som 
riktignok ikke er et insekt, men et 
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Sukkermaur

«For at vi skal 
overleve og holde 
oss friske og sunne, 
er det viktig at vi ikke 
bæsjer der vi spiser!»
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                              har innedo

krepsdyr. Det tisser ved å sende ut en sky 
av gass gjennom ørsmå porer på kroppen!

Bæsjet i tua 
De tyske forskerne studerte 21 kolonier 

av svarte sukkermaur i laboratoriet. 
De la merke til at maurene bæsjet 

i bestemte hjørner i tua. De ga 
maurene enten rød- eller 

blåfarget sukkervann, og 
etter en stund fant de 

igjen enten røde 

eller blå toalettflekker i tua. Sukkermaur-
ene fjernet alt annet avfall fra tua, men 
do-flekkene holdt de innendørs. Forskerne 
lurer på om disse toalettene kan være til 
nytte på et eller annet vis. Kanskje unge 
maur kan gå dit for å hente spesielle nær-
ingsstoffer eller bakterier som de trenger? 
Noen termitter har antibakterielle stoffer 
i bæsjen sin som holder kolonien sunn 
og frisk. Kanskje har sukkermaurene det 
også? Dette er en av tingene som forskerne 
planlegger å se nærmere på.
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2.               Detektivlesing
a)  Hvorfor er det ikke vanlig at mennesker 

har doen i oppholdsrom som stua eller 

kjøkkenet?

b)  Hvorfor ga forskerne maurene farget 

sukkervann?

c)  Hvor mange bein har en maur?

Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no/lesekroken. Oppgavene er lagd til artikkelen «Sukkermaur har innedo». Artiklene finner du på 
side 4-5 i Nysgjerrigper nr. 1-2017 og ved å søke på «Sukkermaur har innedo» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

BOKMÅL NR. 1–2017

1.         Fleip eller fakta  
– gjett

Hør på påstandene læreren leser.  

Tror du det stemmer?

Fleip: sett deg på gulvet.

Fakta: sett deg på pulten.

           Fleip eller fakta  
– sjekk

Sjekk påstandene du hørte ved å lese teksten. 

Skriv om det er fleip eller fakta.

a)  Bladskjærermaur har egne hager der de 

dyrker sopp.

b)  Insekter tisser flytende tiss.

c)  Termitter bygger tårn av bæsjen sin.

d)  Skrukketroll er et insekt.

e)  Honningbier bæsjer bare inne  

i bikubene sine.

3.
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