
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter 
som er innført med Kunnskapsløftet. Lesing 
er ikke lenger noe som bare er norsklærerens 
ansvar. Nå er alle lærere leselærere. Men hva 
betyr det egentlig i praksis? Hvordan kan man 
jobbe med lesing i alle fag?

Det viktigste elevene kan lære, er at de ikke 
alltid skal lese på samme måte. Å lete etter fakta 
i en tekst krever en annen form for lesing enn 
det å lese for underholdningens skyld. Derfor må 
elevene få et verktøy for å lese hensiktsmessig, 
og å få med seg det de leser.

Nysgjerrigper vil med Lesekroken gi tips til 
hvordan tekstene i Nysgjerrigperbladet kan 
brukes til å øke elevenes lesekompetanse. Til 
hvert blad får du en ny utgave av Lesekroken 
med utgangspunkt i en av artiklene fra bladet. 

Lesekroken består av tre typer oppgaver. Den 
ene går på en lesestrategi, den andre går på å 
lese mellom linjene (detektivlesing). I tillegg 
vil det være en oppgave som tar i bruk andre 
innfallsvinkler. Hver gang vil det være en kort 
teoretisk tilnærming til hvorfor oppgavene er 
laget som de er.

Sammenlikningsdiagram
En fagtekst blir som oftest organisert etter andre prinsipper enn tidsrekke-
følge. Men det er denne logikken elever er vant med fra fortellinger. Derfor er 
det mange som fortsetter å skrive kronologisk når de skal skrive en fagtekst, 
selv om andre prinsipper kunne egnet seg bedre. For å kunne skrive en tekst 
som for eksempel er organisert etter sammenlikningsprinsippet, må man øve 
seg i å se denne strukturen i andres tekster. 

Teksten «Ardi avslører fortiden vår» kommer med påstanden om at mennesket 
kan være mer likt våre felles forfedre enn sjimpansen er. Resten av teksten går 
på å sammenlikne mennesker og aper, og deretter vise hvor Ardi passer inn. 
Elevene kan derfor selv være med på å avsløre hvordan forfatteren strukturerer 
teksten, og samtidig argumentere for påstanden sin.

For å gjøre arbeidet mer strukturert kan det være hensiktsmessig å bruke et 
sammenlikningsdiagram. I venstre kolonne skriver elevene mennesker, i høyre 
det man ønsker å sammenlikne med, aper. I midten skriver man de områdene 
man ønsker å se nærmere på. Finn først et område som blir behandlet i teksten, 
f.eks. størrelse på hannen. Deretter ser man i teksten hvordan tilfellet er for 
mennesker og aper. Til slutt skriver man Ardi, gjerne med en annen farge, på 
det som stemmer best. Gjennomgå dette i fellesskap i gruppa, så alle elevene 
kjenner oppgaven før de begynner. Se eksempel på elevsiden.

Nysgjerrigper er Forskningsrådets tiltak for  
elever og lærere i barneskolen. Hovedmålet er  
å oppmuntre barn og unge til å ta vare på og  
dyrke sin nysgjerrighet, forskertrang og fantasi. 
Nysgjerrigper vil øke interessen for forskning  
og vitenskap – og håper flere unge mennesker  
velger forskning som karrierevei.  

I tillegg til et eget vitenskapsmagasin inkluderer 
tiltaket nettsted og ulike lærertilbud – blant annet 
veiledning til hvordan barn kan arbeide  
med et forskningsprosjekt.

Hvorfor Lesekrok i  Nysgjerrigper? 

Om Nysgjerrigper

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

ILL.: SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCANPIX

Les mer om tiltakets tilbud og aktiviteter på 
nysgjerrigper.no

UNDERvISNINGSOPPLEGG TIL ARTIKKELEN «ARDI AvSLøRER FORTIDEN vÅR» I NYSGjERRIGPER NR. 4-11.

http://www.nysgjerrigper.no


1. Detektivlesing

a)  Hvor mange år er det i en 
generasjon, ifølge artikkelen?

b)  Se på bilder og let i teksten. 
Finn minst to områder der 
Ardi likner mer på aper enn  
på mennesker.

c)   Hva gjør apehanner for  
å imponere hunnene?

Hva slags føtter har du?
jobb i par. Snakk sammen  

om hva dere oppdager.

a)  Studer tegningen av Ardi og 
fotografiene av knoklene.  
Legg merke til hvordan føttene er.

b)  Se på deres egne føtter. Kjenn også på 
dem for å finne ut hvordan knoklene er. 
Se på bildet av knoklene fra Ardis føtter. 
Hvilke likheter og forskjeller finner dere?

c)  Hva tror du Ardis føtter er gode til? 
Hvorfor det?

d)  Hva tror du menneskeføtter  
er gode til? Hvorfor det?

3.

NærmenneskerOpp gjennom tidene har det levd mange andre menneskearter. Våre aller nærmeste slektninger tilhører menneskeslekten, Homo. De eldste skapningene som tilhører vår familie, blant annet slekten Ardipithecus, er fjernere slektninger og kalles nærmennesker.

Slekt skal følge slekters gang ...4,4 millioner år er ufattelig lang 
tid – det er vanskelig å forestille 

seg hvor lenge det er siden Ardi 
levde. Du synes sikkert at beste-

foreldrene dine er gamle. Likevel 
er de bare to generasjoner, eller 

mannsaldre, eldre enn deg. Ardi 
levde for 200 000 generasjoner 

siden!

Fortsetter på de neste sidene 

Et 4,4 millioner år gammelt nærmenneske (se boks) er funnet i Afrika. 

Hun har fått navnet Ardi, og har snudd opp ned på forskernes teorier 

om hvordan vi har utviklet oss til å bli mennesker.

TEKST: IRENE INMAN TJØRVE

Ardi  avslører fortiden vår
Tid: 4,4 millioner år siden. Sted: det 

som i dag er den knusktørre ørkenen 

Afar i Etiopia. En menneskeliknende 

skikkelse vandrer gjennom det åpne, 

frodige skoglandskapet. Hun klatrer 

tidvis på alle fire i trærne, og tidvis 

vandrer hun på to bein på bakken. 

Med seg har hun sin make, en om-
sorgsfull hann som holder sammen 

med henne og hjelper til med å passe 

ungene og finne mat til familien. Lite 

vet hun at hun om 4,4 millioner år vil 

være med på å løse den store gåten om 

hvor vi mennesker kommer fra. Tråkket i stykkerDa hun døde, ble kroppen hennes tro-

lig tråkket i stykker av en flokk store 

dyr, og knoklene ble knust og spredd 

utover. 4,4 millioner år senere skulle 

en afrikansk forskergruppe bruke over 

15 år på å finne igjen, sette sammen og 

granske knoklene hennes. Ardi, som 

hun ble kalt, tilhører nærmenneske-

arten Ardipithecus ramidus (se  boks). 

Det er funnet knokler av eldre arter, 

men Ardis skjelett er det eldste som 

er så komplett at vi kan «lese» det. Og 

det forskerne kunne lese av knoklene 

hennes, har snudd opp ned på mange 

av våre forestillinger om våre eldste 

forfedre.

Mennesket mest lik Sjimpansene er våre nærmeste nå-
levende slektninger – om lag 99 % av 

arvematerialet vårt er felles. Menneske-

familien skilte lag med sjimpansene for 

6–7 millioner år siden. Forskerne har 

trodd at vår siste felles stamfar liknet 

svært på sjimpansene, og at det er 
menneskene som har utviklet seg mest. 

Men Ardi hadde særtrekk som var helt 

uventet. De viser at både sjimpansene 

og menneskene har utviklet seg langt 

bort fra sitt felles opphav. Det ser faktisk 

ut til at mennesket kan være mer likt 

våre felles forfedre enn sjimpansen er!Fredelige skapningerArdi var rundt 120 cm høy og veide 

om lag 50 kilo. Knokler som ble 
funnet sammen med henne, viser at 

hannene var omtrent like store som 

hunnene. De hadde også små hjørne-

tenner. Hos moderne sjimpanser og 
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Oppgaver til «Ardi avslører fortiden vår»
Sammenlikning

jobb sammen i par.  
Den ene skal lete etter informasjon  

om mennesker, den andre om aper. Dere skal  
samarbeide om å finne informasjon om Ardi.

a)  Se på sammenlikningsdiagrammet under.  
Finn området som er kalt størrelse på hannen. 
Let i artikkelen for å sjekke at informasjonen om 
mennesker, aper og Ardi stemmer.

b)  Neste område er hjørnetenner. Hvordan er 
hjørnetennene til mennesker, aper og Ardi? 
Skriv inn i skjemaet.

c)  jobb videre på samme måte med områdene 
klatring i trær og samarbeid eller slåssing.

d)  Finner dere områder i teksten eller på bildene 
som ikke står i tabellen? Ta gjerne med dette 
også og før det inn i tabellen. 

Oppgavene er lagd til artikkelen «Ardi avslører fortiden vår» av Irene Inman Tjørve. Artikkelen finner du på side 20–22 i Nysgjerrigper nr. 4-11 og ved å søke 
på «Ardi avslører fortiden vår» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

2.

Mennesker Område Aper
Omtrent like
Ardi

størrelse på hannen Hannen er  
betydelig større

hjørnetenner
klatring i trær
samarbeid eller slåssing
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