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Lesekroken utgis av Nysgjerrigper, som er Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Undervisningsopplettet gir tips til hvordan 
artiklene i magasinet Nysgjerrigper kan brukes til å øke elevenes lesekompetanse i alle fag. Les mer på nysgjerrigper.no/lesekroken. 

ET KJENNETEGN VED sakprosa, og kanskje særlig populær-
vitenskapelig sakprosa, er bruk av mange modaliteter 
eller uttrykksmåter. Vi får da multimodale eller sammen-
satte tekster. I artikkelen «Vegetarkrokodillene» brukes 
modalitetene overskrift, underoverskrift, ingress, brød-
tekst, forskjellig farge på verbalteksten, kursivert tekst, 
illustrasjoner, piler, fotografi, dataanimasjon, bildetekst, 
faktaboksramme, polaroidbilderamme, bakgrunnsfarge, 
symbol for opp og symbol for at teksten er ferdig. Disse 
fungerer i et samspill for å formidle innholdet.

I mange tilfeller får leseren mye av informasjonen i andre 
modaliteter enn brødteksten, det vil si den skrevne tek-
sten, utenom overskriftene. Likevel er det mange lesere 
som går rett i gang med å lese brødteksten, enda denne 
ofte er det vanskeligste å lese. Skriften er liten, det er 
krevende ord og sammenhengende tekst. Selv om en opp- 

fordrer til å lese overskrifter og se på bilder, begynner 
mange automatisk på brødteksten likevel. Derfor skal 
elevene denne gangen få teksten uten brødtekst og prøve 
å gjette seg til så mye som mulig av innholdet ut fra den.

Del ut artikkelen uten verbaltekst der bakgrunnen bare er 
grønn. La elevene først studere bildene. Hva ser de? Hva 
tror de artikkelen handler om? Hva er tegnet, hva tror 
dere om artikkelen nå? La deretter elevene snu arket og få 
artikkelen med overskrifter og bildetekst. Les betegnelsen 
på krokodillene, hva tror dere artikkelen handler om? 

Til slutt, les overskrifter, og prøv å lage en muntlig artikkel 
ut fra det. I en muntlig artikkel snakker elevene om inn-
holdet på en saklig måte, med mye informasjon. Det skal 
ikke være en fortelling.

Les uten brødtekst
Av: TUVA BJØRKVOLD  
– Forfatter, ressurslærer for Nysgjerrigper og førsteamanuensis ved OsloMet



Lesekroken kan lastes ned fra nysgjerrigper.no/lesekroken. Oppgavene er lagd til artikkelen «Vegetarkrokodillene».  
Artikkelen finner du på side 18–19 i Nysgjerrigper nr. 2/2020 og ved å søke på «Vegetarkrokodillene» på nysgjerrigper.no.
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ELEVSIDE

Av: TUVA BJØRKVOLD 

 Hva vet dere om dyret  
på midtsideplakaten?
Jobb sammen to og to
a Hva ser dere på bildet?
b Hvilket dyr er det?
c Hva vet dere om matvanene  

til dette dyret?
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 Les alt som står om bilder  
og illustrasjoner
Snakk sammen to til tre
a Se på bilder og illustrasjoner. Hva ser dere, 

og hva tror dere teksten handler om?
b Les overskrifter, underoverskrifter og  

bildeteksten. Hva mer vet dere nå?
c Lag en muntlig artikkel sammen, der  

dere får med all informasjonen dere  
finner uten å lese skriften.
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 Detektivlesing
a Hvordan er tennene til en planteetende 

krokodille sammenliknet med en kjøtteter?
b Hvor lenge varte dinosaurenes tidsalder?
c Hva heter «utdødd krokodille» på latin, det 

språket som brukes til å gi internasjonale 
navn til blant annet planter og dyr?
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Krokodiller kan være farlige dyr for 
oss mennesker. Men i fortiden fantes 
det krokodiller som heller ville spise 

planter enn kjøtt.

Tekst: KJERSTI BUSTERUD / NTB

Vegetar- 
krokodillene

Forskere ved Natural History Mu-
seum i Utah har studert tenner 
fra 16 av fortidens krokodille- 

arter. Det viste seg at minst tre av 
dem var planteetere. 

– Fortidens krokodiller hadde en 
utrolig variert diett, forteller forsker 
Keegan Melstrom.

– Noen liknet på dagens kroko-
diller og var hovedsakelig kjøttetere. 
Andre var altetende, og andre igjen 
holdt seg trolig til planter. 

Dinosaurenes tidsalder
De utdødde krokodilleartene som 
ble studert, levde alle i mesozoikum, 
kjent som dinosaurenes tidsalder. 
Mesozoikum begynte for 252 mill-
ioner år siden og sluttet for 66 
millioner år siden.

Levde ikke samtidig
I løpet av mesozoikum var det 
mange arter som forsvant for godt, 
og mange nye som utviklet seg. De 
tre planteetende krokodilleartene, 
for eksempel, levde verken samtidig 
eller i samme del av verden. Og ak-
kurat dét er ekstra interessant, synes 
forskerne:

– Det viser at de planteetende 
krokodillene kunne lykkes i ulike 
miljøer, forklarer Keegan.  

Forsker Keegan Melstrom har studert tennene til krokodillearter som levde i dinosaurtiden. 
Foto: The Natural History Museum of Utah.

Kjøtteter

Altetende

Planteeter

Planteeter
 Pakasuchus

 Chimaerasuchus

 Armadillosuchus

 Notosuchus

FAKTA OM KROKODILLER
Krokodiller er krypdyr med lang, 
flat snute, hale og korte bein.  
Det finnes 28 nålevende arter.
• Krokodiller lever i vann i 

tropiske områder. Alle vår tids 
krokodiller spiser levende dyr. 
Dvergkaimanen, som blir inntil 
1,5 meter, spiser mest fisk og 
krepsdyr. Nilkrokodillen, som 
kan bli 6 meter, kan ta bøffel, 
gnu og mennesker.

• Krokodillene oppstod for 200 
millioner år siden. Da levde de 
samtidig med dinosaurene og 
fuglene, som de er i slekt med.

Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia
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