
Lesing er ei av fem grunnleggjande ferdigheiter 
som er innførte med Kunnskapsløftet. Lesing er 
ikkje lenger noko som berre er norsklæraren sitt 
ansvar. No er alle lærarar leselærarar. Men kva 
betyr det eigentleg i praksis? Korleis kan ein jobbe 
med lesing i alle fag? 

Det viktigaste elevane kan lære, er at dei ikkje 
alltid skal lese på same måten. Å leite etter fakta i 
ein tekst krev ei anna form for lesing enn det å lese 
for underhaldninga si skuld. Derfor må elevane få 
eit verktøy til å lese på ein formålstenleg måte, og 
få med seg det dei les. 

Med Lesekroken vil Nysgjerrigper gi tips til korleis 
tekstane i Nysgjerrigper-bladet kan brukast til å 
auke lesekompetansen hos elevane. Til kvart blad 
får du ei ny utgåve av Lesekroken med utgangs-
punkt i ein av artiklane i bladet. 

Lesekroken består av tre typar oppgåver. Den eine 
går på ein lesestrategi, den andre går på å lese 
mellom linjene (detektivlesing). I tillegg blir det 
ei oppgåve som tek i bruk andre innfallsvinklar. 
Kvar gong blir det ei kort teoretisk tilnærming til 
kvifor oppgåvene er laga som dei er. 

Kva er ei god overskrift?
Overskrifta er noko av det fyrste ein legg merke til ved ein tekst, kanskje nest 
etter bileta. Overskrifta har to hovudfunksjonar. For det fyrste bør tittelen vere 
appetittvekkjande. Han skal freiste lesaren til å gå vidare, la blikket gli rundt og 
hamne på brødteksten. Å fengje og fange lesaren er avgjerande. Viss ikkje, finn 
lesaren heller noko anna å gjere. Dette gjeld særleg tekstar ein ikkje må lese, 
som til dømes artiklar i eit blad, eller bøker ein skal velje blant på biblioteket. 
Lærebøker er i ei særstilling. Der er det ofte ikkje spørsmål om ein blir pirra av 
overskrifta, elevane må lese dei likevel.

For det andre skal overskrifta seie noko om kva teksten handlar om. Lesaren 
skal få ein idé om kva som står der, så ho sjølv kan aktivere forkunnskapane 
sine. Tittelen må ikkje seie alt, men vere nok til å kople folk på rett spor. Då kan 
lesaren ta med seg eigen kunnskap og eigne erfaringar når han eller ho skal 
skjønne teksten. Det gjer lesinga lettare. Dette inneber også at skrivaren ikkje 
treng ta med sjølvsagde poeng, dei tek lesaren med seg på eiga hand. 

I arbeidet med overskrifter på elevsida skal elevane aktivere eigne forkunnska-
par ved å sjå nøyare på overskrifta «Dinosaur på kokepunktet». Vidare skal dei 
lese teksten, vurdere om overskrifta var treffande, og sidan foreslå noko anna. 
Det kan vere ein idé å samle overskrifter i ulike grupper og stemme fram den 
beste i klassa. Nytt gjerne desse kriteria i drøftinga: Overskrifta skal gje lyst til 
å lese og seie noko om innhaldet.

Fasit oppgåve 3, «Kople overskrift og tema»
A = II, B = IV, C = I, D = III

Nysgjerrigper er Forskingsrådet sitt tiltak for 
elevar og lærarar i barneskulen. Hovudmålet 
er å oppmuntre barn og unge til å ta vare på og 
dyrke nysgjerrigheita, forskartrongen og fantasien 
sin. Nysgjerrigper vil auke interessa for forsking 
og vitskap – og håper fleire unge menneske vel 
forsking som karriereveg. 

I tillegg til eit eige vitskapsmagasin inkluderer 
tiltaket nettstad og ulike lærartilbod – blant 
anna rettleiing i korleis barn kan arbeide med eit 
forskingsprosjekt. 

Kvifor Lesekrok i Nysgjerrigper? 

Om Nysgjerrigper

av tuva bjørkvold, forfattar, ressurslærar 
for nysgjerrigper og høgskolelektor i 
norsk ved høgskolen i oslo og akershus
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Les meir om tilboda og aktivitetane  
i tiltaket på nysgjerrigper.no
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Oppgåver til  «Dinosaur på kokepunktet»

Kva bør overskrifta vere?
jobb i gruppe.

a)  Les overskrifta «Dinosaur på 
kokepunktet». Kva trur de artikkelen 
handlar om?

b)  Les artikkelen.
c)  Vurder om overskrifta var god eller ikkje: 

�•�Fekk�du�lyst�til�å�lese? 
•��Skjønte�du�noko�av�innhaldet�før�du�

begynte å lese?
d) Lag forslag til ei anna overskrift. 
e)  Stem over den beste overskrifta i 

gruppa.

Du kan laste ned Lesekroken frå Lærerrommet på nysgjerrigper.no. Oppgåvene er laga til «Dinosaur på kokepunktet». Artikkelen finn du på side 4–5  
i Nysgjerrigper nr. 2-12 og ved å søke på «Dinosaur på kokepunktet» på nysgjerrigper.no

Av Tuva Bjørkvold 

Kople overskrift og tema
jobb i par.

Til venstre er det fire overskrifter frå  
bladet og hovudtema frå desse artiklane.

a)  Prøv å kople overskrift til tema,  
berre ved å gjette.

b)  Leit i bladet og finn løysinga.

1.
2.

3.

Detektivlesing

a)  Kvifor trudde forskarane tidlegare 
at langhalsane hadde høgare 
kroppstemperatur enn 40 °C?

b)  I ingressen står det at forskarar 
har klart å måle temperaturen 
på dinosaurar. Stemmer dette? 
grunngje svaret.

c)  Kven av langhalsane på biletet 
ville du ha vore? grunngje  
svaret med argument frå teksten.

Overskrift Hovudtema i artikkelen 

A:  «Ser med hele kroppen» I: Justervesenet

B: «På besøk hos Timon» II: Kråkeboller har lysfølsomme nerveceller  
på føttene.

C: «Så godt som helt nøyaktig» III: Hos muriqui-apene har eldre hoer rangen

D: «Mamma veit best» IV: Kvardagen til ein surikatfamilie

Dinosaur   

Forskarar har klart å måle temperaturen 

på forhistoriske dinosaurar. Langhalsane 

sine små tenner gav svaret.
TEKST: TROND RØDVIK

Langhalsane var svære 
kjemper. Den lengste kan 
ha vore 60 meter lang.  

ILL.: SCANPIX/SPL

Staden er Nord-Amerika. Tida er 
skrudd  millionar år tilbake, heilt 

til juratida. Store dinosaurar dundrar 

rundt i det varme klimaet. Den største 

av dei alle er langhalsen. Med sine  

tonn veg han like mykje som  bilar 

stabla oppå einannan. Og frå nasen til 

haletippen måler han  meter. Lite hovud – stor appetittNi meter av kroppen er hals. Ein 
lang, slank hals med eit lite knappe-

nålshovud på toppen. Langhalsen 
var planteetar, og den lange halsen 

hjelpte han til å skaff e mat. Sjølv stod 

han stort sett i ro, og svinga hovudet 

dit maten var å fi nne. Og med dei små 

tennene raspa han i seg blad frå trea. 

Det er nettopp dei skarpe tennene 
forskarane har interessert seg for.Eldgamle tennerForskarar har lenge trudd at lang-

halsen var glovarm på innsida. Over 

 grader var ikkje utenkjeleg. No 
har tannemaljen på nokre eldgamle 

dinosaurtenner fått dei til å skifte 

meining. For langhalsen er tennene 

som eit fi ngeravtrykk å rekne. Forskarane målte innhaldet av bestemte 

stoff  i tannemaljen, det harde skalet 
rundt tanna. Dei kunne då rekne ut 

kva temperatur tanna heldt då emaljen 

blei til. Resultatet var overraskande:  

grader, akkurat som hos oss menneske.Gryte med lokk påNår dyr aukar i storleik, vil tempera-

turen på innsida som regel stige. Meir 

kjøtt blir oppvarma, og det er ikkje så 

mykje hud som varmen kan lekkje ut 

gjennom. Nesten som ei kokande gryte 

med lokk på. Langhalsen må ha funne 

ein heilt spesiell måte å kjøle seg ned 

på, og forskarane har nokre idear.Han kan ha kvitta seg med mykje 
varme gjennom den lange halsen 

og den lange halen. Eller kanskje 
var han fl ink til å slappe av og fi nne 

gode skuggar, for å unngå den verste 

varmen frå sola?

på kokepunktet
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