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Om Lesekroken Lesekroken blir gitt ut av Nysgjerrigper, som er Forskingsrådets tilbod til barneskolen. Undervisningsopplegget har tips til korleis 
de kan bruke artiklane i magasinet Nysgjerrigper til å auke lesekompetansen hos elevane i alle fag. Les meir på nysgjerrigper.no/lesekroken

Finn informasjonen som 
ikkje står i teksten

I saktekstar er det vanleg å rekne med at lesarane 

frå før kan ein del som dei kan byggje vidare på. I 

tillegg samanliknar ein gjerne det nye ein skriv om i 

teksten, med noko anna som er meir kjent for lesaren. 

Utfordringa med dette er at mange elevar ikkje har 

den kunnskapen dei treng før dei les teksten. Dessutan 

oppdagar dei kanskje ikkje at dei manglar noko det er 

nyttig å vite. Då verkar det vanskeleg å lese teksten. Å 

leggje merke til at ein ikkje forstår, er eit viktig skritt på 

vegen til å bli ein betre lesar.

Det er to typar informasjon som ikkje står i teksten, 

som ein likevel treng for å forstå han. For det første 

er det det ein må vite frå før. Her finn vi typisk ord 

eller samanhengar som er kjente for dei fleste vaksne, 

men ikkje for barn. For det andre er det ord eller 

samanhengar som blir forklarte i teksten. I artikkelen 

«Den første kjente kjempedinosauren» er det fleire 

eksempel på informasjon som ikkje står i teksten, men 

som lesaren treng. Sjå til dømes på den første setninga i 

brødteksten:

Gøymt i bakken fann forskarane fossilet av ein 

dinosaur som har vore ti meter lang og nesten ti 

tonn tung. Det er nesten dobbelt så mykje som  

dei største elefantane.

• Kva er ein forskar? Dette må ein vite frå før. 

•  Kva er eit fossil? Dette må ein vite frå før.

• Kor mykje er ti tonn? Dette må ein vite frå før.

•  Kor mykje kan dei største elefantane vege?  

Dette kan ein skjønne ut ifrå teksten.

Allereie i den første setninga 

er det minst tre døme på ord 

som kan vere vanskelege 

å skjønne for elevane. Desse orda handlar ikkje om 

hovudpoenget i artikkelen, men dei er med på å gje 

ein samanheng. Når ein støyter på desse orda, kan ein 

tenkje som i flytdiagrammet (eige ark).

I den andre setninga står det ei samanlikning mellom 

storleiken på dinosauren og elefantar. Kanskje skjønner 

ikkje elevane kor mykje ein elefant kan vege, men treng 

dei å forstå det nøyaktig? Nei, vil nokre tenkje. Det er 

nok å vite at det er skikkeleg mykje. Då kan ein berre lese 

vidare.

Jobb med flytdiagrammet med dei to første setningane 

saman med elevane. La dei venne seg til å stoppe litt opp 

om eit ord eller ein samanheng er vanskeleg, så vil dei 

få eit større medvit om korleis dei kan bli betre til å lese 

krevjande fagtekstar.
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Lesekroken kan lastes ned frå nysgjerrigper.no/lesekroken. Oppgåvene er laga til artikkelen «Den første kjente kjempedinosauren».  
Artikkelen finn du på side 4-5 i Nysgjerrigper nr. 4-2018 og ved å søke på «Den første kjente kjempedinosauren» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

ELEVSIDE  |  NYNORSK NR. 4–2018

1.          Finn informasjonen som ikkje  
står i teksten

Les utdraget frå artikkelen. Vurder om svaret står i teksten, 

eller om du må vite det frå før. Svar på spørsmålet om du kan. 

Kor kan du finne svaret om det ikkje står i teksten?

a)   Gøymt i bakken fann forskarane fossilet av ein 

dinosaur som har vore ti meter lang og nesten ti tonn 

tung. Det er nesten dobbelt så mykje som dei største 

elefantane.

• Kva er eit fossil? (Finn du svaret i teksten eller ikkje?)

• Kor mykje er ti tonn? (Finn du svaret i teksten eller 

ikkje?)

• Kor mykje kan dei største elefantane vege? (Finn du 

svaret i teksten eller ikkje?)

b)  Den første kjente kjempedinosauren 

Kven labba rundt på fire digre bein for 208 millionar år 

sidan og vart nyleg funnen i Argentina? Svar: Ingentia 

prima. 

• Har nokon funne ein person eller eit dyr eller noko 

heilt anna? (Finn du svaret i teksten eller ikkje?) 

• Kva er Ingentia prima? (Finn du svaret i teksten eller 

ikkje?)

c)  Sjølv om han var stor, var han ikkje farleg. Han var 

nemleg planteetar.

• Kvifor er ikkje ein planteetar farleg?  

(Finn du svaret i teksten eller ikkje?)

• Kva kallar ein dinosaurane som var farlege?  

(Finn du svaret i teksten eller ikkje?)

           Lag ei rekkje som er like 
lang som kjempedinosaurar 
Gå saman heile klassen for å løyse oppgåva

a)  Finn ut kor lang Ingentina prima var.

b)  Hald kvarandre i hendene og lag ei rekkje som 

er like lang som den dinosauren. Kor mange 

elevar må til?

c)  Finn ut kor lang Patagotitan var.  

Kor mange elevar trur de må til?

d)  Lag ei ny rekkje for å sjå kor lang denne 

dinosauren var.

e)  Dersom det er mogleg, kan de teikne dei to 

dinosaurane med krit i riktig storleik  

i skulegarden eller ein annan plass.

          Detektivlesing
a)  Er biletet av dinosauren i artikkelen eit 

fotografi eller ei teikning? Korleis veit du det?

b)  Beskriv minst to forskjellige måtar 

forskarane nyttar for å få fram 

dinosaurfossila.

c)  Omtrent når var tidsperiodane  

jura og krit?

Oppgåver til «Den første  
kjente kjempe dinosauren»

TRIAS 251-210 MILLIONAR ÅR SIDAN JURA   KRITT 

200 MILLIONAR ÅR SIDAN  150 MILLIONAR ÅR SIDAN

70 tonn

PATAGOTITA N

INGENTIA PRIMA

TRIAS 252 MILLIONAR ÅR SIDAN JURA    KRIT 
201 MILLIONAR ÅR SIDAN  145 MILLIONAR ÅR SIDAN

PATAGOTITAN  70 tonn

ELE
FANT 6 tonn

levde i tidsperioden trias, dukka dei verkeleg store sauropodane opp først 50–100 millionar år seinare, i tidsperiodane jura og krit. Den aller største sauropoden har fått namnet Patagotitan. Han skal ha vore 70 tonn tung og 37 meter lang!

Nye oppdagingarAt Ingentia prima faktisk var den første kjempedinosauren, er ikkje heilt sikkert. Forskarane trur nemleg at det har vore mange fleire dinosaur-artar enn dei vi har funne til no. Dermed kan det dukke opp fleire spennande dinosaurar i åra framover.  

To argentinske paleontologar grev ut fossilet av kjempedinosauren Ingentia prima. Paleontologar er ein 
type geologar som er ekspertar på fossil av plantar og dyr. 

På det naturhistoriske museet i San Juan i 
Argentina jobbar ein teknikar med å reingjere 
Ingentia prima-knoklane. 

Gøymt i bakken fann forskarane fossilet av ein dinosaur som har vore ti meter lang og nesten ti tonn tung. Det er nesten dobbelt så mykje som dei største elefantane. Men det mest utrulege med denne dinosauren er ikkje at han er stor, det er alderen på fossilet.

Stor overraskingDenne dinosauren levde for rundt 208 millionar år sidan. Eit så gammalt fossil av ein kjempedinosaur har aldri vorte funne før. Fram til no har forskarane derfor trudd at dei store dinosaurane ikkje utvikla seg før fleire millionar år seinare. Dinosauren har dermed fått namnet Ingentia prima, som betyr «den første kjempa».

Fredeleg planteetarIngentia prima gjekk på fire bein og hadde lang hals og hale. Sjølv om han var stor, var han ikkje farleg. Han var nemleg planteetar. Ingentia prima høyrer til ei gruppe dinosaurar som blir kalla sauropodar. Blant sauropodane finn du dei største dinosaurane som nokon gong har levd. Men mens Ingentia prima 

Den første kjente  

kjempedinosauren

Kven labba rundt på fire  digre bein for 208 millionar år sidan og vart nyleg funnen  i Argentina?
 
Svar: Ingentia prima.
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Skjønner eg hva 
ordet betyr?

Nei Treng eg å forstå 
ordet?

Ja  
- finn eg svaret  

i teksten?

Ja  
- les vidare

Ja Les vidare

Nei  
- les vidare

Nei  
- finn svaret ved 
å spørje nokon 

eller slå opp


