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Afdækning af 
litteracitet

Denne tekst- og opgavesamling anvendes sammen med 
samtaleark, Spor B.

Tekst- og opgavesamlingen indeholder tre tekster:

• Tekst 1: Løven og ræven

• Tekst 2: Skorpionen – et spindeldyr med brod

• Tekst 3: Søvn

Materialet til hver tekst består af tre dele:

1. Selve teksten

2. Elevens svarark med spørgsmål til teksten

3. Rettevejledning til tekstens spørgsmål.

Information om valg af tekst til eleven finder du i sam-
taleark B.

Print tekst, elevens svarark og rettevejledning enkelt-
sidet og i farver. Giv eleven teksten og elevens svarark 
og hav selv rettevejledningen liggende foran dig, mens 
eleven læser teksten og løser opgaverne, så du løbende 
kan notere elevens svar.

Giv gerne tolken kopier af tekster og elevens svarark, 
både på dansk og på elevens sprog.

Instruktionerne til, hvordan du gennemfører opgaverne 
i forbindelse med teksterne, finder du i samtalearket til 
Spor B.

Skriv elevens svar på opgaverne i dette materiale. Vær 
opmærksom på, at svarfelterne, f.eks. ”Ja” og ”Nej”, kom-
mer i en anden rækkefølge på elevens svarark, hvis der er 
tale om et sprog med læseretning fra højre til venstre.

I nogle tilfælde bruges forskellige variationer af det sam-
me sprogs skriftsprog i forskellige lande eller i forskellige 

dele af et land. Hvis der findes et officielt standardskrifts-
prog, er dette anvendt i oversættelserne af de tre tekster.

Introduktion

Anvendelse af tekst- og opgavesamling

Om oversættelserne
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Tekst 1: “Løven og ræven”

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Lejonet och räven” Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

ENG engelska Textpaket 1, text 1 Skolverket 2016	

The Lion and the Fox  

The lion lay in his den.  
He lay there both night and day.  
The only thing you could hear from him were his tiny tired roars.  
“He’s sick,” the animals said and felt sorry for him. 
They started going into the lion’s den bearing small gifts.  
 
But the fox did not go in.  
The lion asked the fox with a soft voice,  
“Why won’t you come in, my friend? All the others have been 
here.” 
“I was going to”, said the fox, “but I saw the tracks and became 
frightened. All the tracks go into your den but none come out. 
That’s why I think I’ll stay out here.” 
 
 
  

K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbetad. Bild: I-K. Eriksson. 
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Billede: I-K. Eriksson.
Tekst: K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbejdet.

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Lejonet och räven” Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

THA thailändska Textpaket 1, text 1 Skolverket 2016 

สงิหโตกบัหมาจิง้จอก 
สิงหโตนอนอยูในถ้ํา 
มันนอนอยูในน้ัน ทั้งกลางวนักลางคืน 
ไดยนิแตเสียงคํารามแผวๆออกมา 
”สิงหโตไมสบาย” สัตวทั้งหลายคิดกนั และรูสึกสงสารมนั 
สัตวเหลาน้ันเริ่มเขาไปในถ้าํสิงหโต พรอมกับของฝากเล็กๆนอยๆ 

แตหมาจ้ิงจอกไมเขาไป 
สิงหโตถามดวยนํ้าเสียงออนโยน 
”ทําไมไมเขามาละ เพื่อนเอย ใครๆเขาเขามากันทั้งนัน้” 

”ขาวาจะเขาไปเหมือนกัน” หมาจ้ิงจอกวา ”แตขาเห็นรอยเทาแลวกเ็ลย 
กลัว รอยทั้งหมดมแีตเขาไปในถํ้าของทาน แตไมมีสักรอยออกมาจาก 
ถ้ําเลย ดงันั้น ขาอยูขางนอกนาจะดกีวา” 
 

 

 

 

  

K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbetad. Bild: I-K. Eriksson. 
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 1: “Løven og ræven” – Elevens svarark

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Lejonet och räven” Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

THA thailändska Textpaket 1, text 1 Skolverket 2016 

คําถามเรือ่ง ”สงิหโตกบัหมาจิง้จอก” 

  

 

ตอบคาํถามจากเรือ่งตอไปนีว้า ใชหรอืไมใช
   ใช ไมใช 

1. ๑. สิงหโตอยูในถ้ําตลอดเวลาใชไหม
  

2. ๒. หมาจิ้งจอกเขาไปหาสิงหโตใชไหม
  

3. ๓. หมาจิ้งจอกใหของฝากแกสิงหโตใชไหม
  

4. ๔. สิงหโตกินสัตวอื่นๆทุกตัวใชไหม
  

  
 
 
 
 
 
 
 

คาํถามตอไปนี ้ใหตอบปากเปลา 

5. ๕. เลาสั้นๆดวยคําพูดของนักเรียนเองไดไหมวา เรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร

6. ๖. คิดวา สิงหโตไมสบายหรือเปลา บอกไดไหมวา นักเรียนคิดอยางไร 

7. ๗. หมาจิ้งจอกฉลาดกวาสัตวตัวอื่นๆหรือเปลา บอกไดไหมวา นักเรียนคิดอยางไร

8. ๘. คิดวา เราไดบทเรียนอะไรจากนิทานเรื่องนี้บางไหม บอกไดไหมวา นักเรียนคิด
อยางไร 
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 1: “Løven og ræven” – Rettevejledning

Teksttype: Skønlitterær, fortællende tekst (fabel).

Billedet kan fremme fortolkningen af den implicitte information i teksten. For at forstå historien, må læseren være i 
stand til at læse mellem linjerne. Fablens morale udtrykkes ikke i teksten.

Lukkede spørgsmål
Eleven svarer ved at krydse af i sit svarark.

Læseproces Spørgsmål til eleven Facit Elevens svar
Ja Nej Ja Nej

1 På linjerne Var løven i sin grotte hele tiden? ✘
2 På linjerne Gik ræven ind til løven? ✘
3 Mellem linjerne Gav ræven løven gaver? ✘
4 Mellem linjerne Havde løven ædt de andre dyr? ✘

Kommentarer:

Genfortælling
5. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?
Kommentarer:

Åbne spørgsmål
Formålet med de åbne spørgsmål er at afdække elevens evne til at argumentere ud fra teksten. Hvis eleven ikke selv 
motiverer sit svar, er det vigtigt at stille opfølgende spørgsmål.

Spørgsmålene stilles og besvares mundtligt.

6. (Mellem linjerne) Tror du, at løven var syg? Hvordan kom du frem til det?
Kommentarer:
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Afdækning af 
litteracitet

7. (Mellem linjerne) Var ræven klogere end de andre dyr? Kan du fortælle, hvordan du kom frem til det?
Kommentarer:

8. Tror du, man kan lære noget af den her fortælling? Kan du fortælle, hvordan du kom frem til det?
Kommentarer:

Opgørelse

Eleven viser forståelse for tekstens indhold ved at: Ja Delvist Nej

Svare på spørgsmål på linjerne

Svare på spørgsmål mellem linjerne

Svare på spørgsmål bag linjerne

Genfortælle hovedtræk

Ræsonnere og motivere egne holdninger til teksten

Afvejet bedømmelse: Ja Delvist Nej

Samlet set viser eleven grundlæggende forståelse for teksten

Øvrige kommentarer om elevens læsning:
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 2: “Skorpionen – et spindeldyr med brod”

Fotografi: Wikimedia Commons.
Tekst: K. Åström, Boken om världen. 2001.

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Skorpionen”  Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

 
 

THA thailändska Textpaket 1, text 3 Skolverket 2016 

แมงปอง สัตวประเภทแมงมุมที่มีเหล็กใน 
 
การเดินแลวเอานิ้วแหยไปในรูเล็กๆตามกําแพงหรือตามกอนหินในบริเวณรอนๆ 
นั้น เปนสิ่งท่ีไมนาทําอยางยิ่ง เราควรเขยารองเทาอยาใหมีอะไรคางคาขางใน 
ถาปลอยท้ิงไววางเปลามานาน มันอาจจะไมวางเปลาตอไปอีกแลว เพราะวา 
แมงปองไมชอบแสงสวาง แตชอบฝงตัวอยูตามรูและท่ีมืดๆในตอนกลางวัน 
แมงปองอาศัยอยูตามประเทศเขตรอนท่ัวโลก และเราไมคอยเห็นมันเทาไหร 

 
ตอยเหยื่อใหตาย 
แมงปองสามารถเปนพิษไดจริงๆ ถึงแมวาสวนมากเปนพันธุท่ีไมไดเปนพิษถึงตาย 
สําหรับเราชาวมนุษย  แมงปองตัวยาวระหวางหนึ่งถึงยี่สิบเซนติเมตร ขึ้นอยูกับวา 
เปนพันธุอะไร แตทุกพันธุมีเหล็กในท่ีมีพิษอยูปลายหาง เวลาท่ีแมงปองจะฆาเหยื่อ 
มันจะงอหางขึ้นเหนือสวนหลัง แลวตอยใสเหย่ือ ซึ่งมันจับไวดวยกามสองขาง 
แมงปองท่ีตกใจกลัว จะหมุนรอบตัวเร็วๆ เพ่ือหันเหล็กในใสศัตรูไวตลอดเวลา 

 
แมงปองออกลาแมงมุมตัวใหญและแมลงขนาดเล็กอื่นๆตอนกลางคืน มันใชกาม 
คลําทาง ใชกามหนีบเหยื่อ และฆาเหยื่อดวยเหล็กในท่ีมีพิษ 

  

  

แมงปอง

K. Åström, Boken om världen. 2001. Fotografi Wikimedia Commons. 
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 2: “Skorpionen – et spindeldyr med brod” – Elevens svarark

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Skorpionen”  Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

 
 

THA thailändska Textpaket 1, text 3 Skolverket 2016 

คําถามเรื่อง ”แมงปอง” 
 

ตอบคําถามจากเรื่องตอไปนี้วา ใชหรือไมใช
  ใช ไมใช 

1 ๑. แมงปองชอบความมืดใชไหม   

2 ๒. แมงปองทุกชนิดฆาคนไดใชไหม   

3 ๓. แมงปองทุกประเภทตัวใหญเทาๆกันใชไหม   

4 ๔. แมงปองจับเหยื่อโดยใชกามใชไหม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คําถามตอไปนี้ ใหตอบปากเปลา   

5 ๕. เลาสั้นๆดวยคําพูดของนักเรียนเองไดไหมวา เรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

6 ๖. ขอเขียนเรื่องแมงปองนี้ เขียนไววา เราควรเขยารองเทาอยาใหมีอะไรคางคาขางใน 
คิดวา เพราะอะไร เราจึงควรทําอยางนั้น 
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3 ๓. แมงปองทุกประเภทตัวใหญเทาๆกันใชไหม   

4 ๔. แมงปองจับเหยื่อโดยใชกามใชไหม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

คําถามตอไปนี้ ใหตอบปากเปลา   

5 ๕. เลาสั้นๆดวยคําพูดของนักเรียนเองไดไหมวา เรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

6 ๖. ขอเขียนเรื่องแมงปองนี้ เขียนไววา เราควรเขยารองเทาอยาใหมีอะไรคางคาขางใน 
คิดวา เพราะอะไร เราจึงควรทําอยางนั้น 
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 2: ”Skorpionen – et spindeldyr med brod” – Rettevejledning

Teksttype: Beskrivende faktatekst.

Billedet kan skabe en vis forforståelse. Informationen i teksten er primært udtrykt eksplicit, men det kræver, at elever 
læser mellem linjerne for at kunne besvare de åbne spørgsmål. Teksten indeholder nogle emnespecifikke ord.

Lukkede spørgsmål
Eleven svarer ved at krydse af i sit svarark.

Læseproces Spørgsmål til eleven Facit Elevens svar
Ja Nej Ja Nej

1 På linjerne Kan skorpioner lide mørke? ✘
2 På linjerne Kan alle skorpioner slå mennesker ihjel? ✘
3 På linjerne Er alle skorpionarter lige store? ✘
4 På linjerne Fanger skorpionen sit bytte med kløerne? ✘

Kommentarer:

Spørgsmålene 5-6 stilles og besvares mundtligt.

Genfortælling
5. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?
Kommentarer:
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Afdækning af 
litteracitet

Åbent spørgsmål
Formålet med det åbne spørgsmål er at afdække elevens evne til at argumentere ud fra teksten. Hvis eleven ikke selv 
motiverer sit svar, er det vigtigt at stille opfølgende spørgsmål.

6. (Mellem linjerne) I teksten om skorpionen står der, at man bør ryste sine sko. Hvorfor tror du, at man bør 
gøre det? Kan du fortælle, hvorfor du tror det?

Kommentarer:

Opgørelse

Eleven viser forståelse for tekstens indhold ved at: Ja Delvist Nej

Svare på spørgsmål på linjerne

Svare på spørgsmål mellem linjerne

Genfortælle hovedtræk

Ræsonnere og motivere egne holdninger til teksten

Afvejet bedømmelse: Ja Delvist Nej

Samlet set viser eleven grundlæggende forståelse for teksten

Øvrige kommentarer om elevens læsning:
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 3: ”Søvn”

Figur G. Wallentin.
Tekst: H. Borgström, Kroppens mysterier. 2010. Bearbejdet.

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Sömn”  Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

 
 

THA thailändska Textpaket 3, text 3 Skolverket 2016 

การหลับ 
 
ทุกคนตองการนอน เหมือนกันทั้งคนทั้งสัตว แตวาเพราะอะไรหรือแมแตนักวิจัยก็ยังไมมีคําตอบ หรือวา 
เกิดอะไรขึ้น ขณะที่เรานอน แตการที่เราทุกคนตองการนอน นี่ไมมีขอสงสัยใดๆ ถาไมไดหลับ เราก็ตาย 

 
การหลับเปนการพักผอนประเภทหน่ึง แตทวาเราไมสังเกตเห็นวา รอบตัวมีอะไรเกิดขึ้นบาง ในแงหน่ึง 
เราจึงกลาวไดวา เราหมดสติในขณะที่เรานอนหลับ แตไมถึงกับลึกจนกระทั่งปลุกใหตื่นไมได 

 
วงจรการหลับ 
การหลับเกิดขึ้นเปนวัฏจักรหมุนเวียนเปนระยะเวลาประมาณ ๙๐ นาที แตละวงจรการหลับมีอยูดวยกัน 
หาขั้น ดูแผนภูมิวงจรประกอบ 

 
หลับฝนกับหลับลึก 
ขั้นที่หาน้ันเรียกวา หลับฝน ชวงน้ีลูกตาเคลื่อน 
ไหวรวดเร็ว และตอนน้ีเอง เปนตอนที่เราฝน 
หลับฝนเปนเพียงหลับตื้น กลาวคือ เราไมไดหลับ 
ลึกมากนัก หลับฝนจะหมุนเวียนมา ทุก ๙๐ นาที 
และดําเนินไปประมาณหน่ึงในส่ีของชวงการนอน 
หลับของเรา อีกขั้นหน่ึงน้ันคือ หลับลึก ชวงน้ีเปน 
ตอนที่รางกายไดฟนตัว 
และเราเรียนรูสิ่งใหมๆไดดีขึ้น 
ในระหวางการนอนหลับลึกน้ันจะชวยใหความรูเ
หลาน้ันติดอยูในความจําของเราไดงายขึ้น 

 
นอนชดเชย 
ถาวันไหนเรานอนดึกมาก 
ก็เปนเรื่องงายที่เราจะเชื่อวา 
คืนตอไปเราตองการนอนนานมากข้ึนเปนสองเทา 
แตมันไมใชอยางน้ัน 
รางกายสามารถทดแทนการหลับท่ีขาดหายไปได เวลาที่เรานอนหลับนอยเกินไป 
เราชดเชยดวยการหลับลึกยิ่งขึ้นกวาเดิม 

 

  

ขัน้ที ่๑
ภาวะผอนคลาย อยู 

ระหวางครึ่งหลับคร่ึงตื่น

ขัน้ที ่๒
อุณหภูมิรางกายลดลง 
และหัวใจเตนชาลง 

ขัน้ที ่๓
ภาวะผอนคลาย อยู 

ระหวางหลับตื้นกับหลับลึก 

ขัน้ที ่๕
หลับฝน 

วงจรการหลบั 

ขัน้ที ่๔
หลับลึก 
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 3: “Søvn” – Elevens svararkKartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Sömn”  Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

 
 

THA thailändska Textpaket 3, text 3 Skolverket 2016 

 

คําถามเรื่อง ”การหลับ” 
 

 

ขอความไหนที่ตรงตามขอเขียนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการหลับ ขีดเครื่องหมายกากบาทในชอง ใช หรือ 
ไมใช สําหรับแตละขอความ 
   ใช   ไมใช

1 ๑. นักวิจัยรูวา เพราะอะไรคนเราจึงตองการนอน   

2 ๒. ระหวางหลับฝนน้ัน เราหลับแบบตื้น   

3 ๓. เวลาสวนใหญของกลางคืน  เราใชไปกับการฝน   

4 ๔. เราถูกปลุกใหตื่นกอนหลับฝนไดงายกวาหลังหลับฝน   

     

ตอเติมประโยคดวยการขีดเครื่องหมายกากบาทในชองคําตอบที่นักเรียนเชื่อวาถูก ขีดไดชองเดียวเทานั้น

     

5 ๕. ถาเรานอนนอยเกินไปหนึ่งคืนหรือสองคืน ...
 

  

A ก 
 เราตองการนอนมากขึ้นเปนสองเทาในคืนตอไป เพื่อชดเชยการหลับ 

B ข 
 รางกายสามารถชดใชคืนดวยการหลับลึกลงไปอีกในคืนตอไป 

C ค 
 เราตองเขานอนเร็วขึ้นเปนพิเศษในคืนตอไป เพื่อทดแทนการหลับที่ขาดหายไป

    
 
 
 
 
 
 

คําถามตอไปนี้ ใหตอบปากเปลา 
6 ๖. เลาสั้นๆดวยคําพูดของนักเรียนเองไดไหมวา เร่ืองน้ีเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร 
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Sömn”  Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

 
 

THA thailändska Textpaket 3, text 3 Skolverket 2016 
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ขอความไหนที่ตรงตามขอเขียนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการหลับ ขีดเครื่องหมายกากบาทในชอง ใช หรือ 
ไมใช สําหรับแตละขอความ 
   ใช   ไมใช

1 ๑. นักวิจัยรูวา เพราะอะไรคนเราจึงตองการนอน   

2 ๒. ระหวางหลับฝนน้ัน เราหลับแบบตื้น   

3 ๓. เวลาสวนใหญของกลางคืน  เราใชไปกับการฝน   

4 ๔. เราถูกปลุกใหตื่นกอนหลับฝนไดงายกวาหลังหลับฝน   

     

ตอเติมประโยคดวยการขีดเครื่องหมายกากบาทในชองคําตอบที่นักเรียนเชื่อวาถูก ขีดไดชองเดียวเทานั้น

     

5 ๕. ถาเรานอนนอยเกินไปหนึ่งคืนหรือสองคืน ...
 

  

A ก 
 เราตองการนอนมากขึ้นเปนสองเทาในคืนตอไป เพื่อชดเชยการหลับ 

B ข 
 รางกายสามารถชดใชคืนดวยการหลับลึกลงไปอีกในคืนตอไป 

C ค 
 เราตองเขานอนเร็วขึ้นเปนพิเศษในคืนตอไป เพื่อทดแทนการหลับที่ขาดหายไป

    
 
 
 
 
 
 

คําถามตอไปนี้ ใหตอบปากเปลา 
6 ๖. เลาสั้นๆดวยคําพูดของนักเรียนเองไดไหมวา เร่ืองน้ีเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร 

    

24 (29) 

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever ”Sömn”  Litteracitet Uppgifter B    Textpaket 

 
 

THA thailändska Textpaket 3, text 3 Skolverket 2016 

 

คําถามเรื่อง ”การหลับ” 
 

 

ขอความไหนที่ตรงตามขอเขียนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการหลับ ขีดเครื่องหมายกากบาทในชอง ใช หรือ 
ไมใช สําหรับแตละขอความ 
   ใช   ไมใช

1 ๑. นักวิจัยรูวา เพราะอะไรคนเราจึงตองการนอน   

2 ๒. ระหวางหลับฝนน้ัน เราหลับแบบตื้น   

3 ๓. เวลาสวนใหญของกลางคืน  เราใชไปกับการฝน   

4 ๔. เราถูกปลุกใหตื่นกอนหลับฝนไดงายกวาหลังหลับฝน   

     

ตอเติมประโยคดวยการขีดเครื่องหมายกากบาทในชองคําตอบที่นักเรียนเชื่อวาถูก ขีดไดชองเดียวเทานั้น
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A ก 
 เราตองการนอนมากขึ้นเปนสองเทาในคืนตอไป เพื่อชดเชยการหลับ 

B ข 
 รางกายสามารถชดใชคืนดวยการหลับลึกลงไปอีกในคืนตอไป 

C ค 
 เราตองเขานอนเร็วขึ้นเปนพิเศษในคืนตอไป เพื่อทดแทนการหลับที่ขาดหายไป

    
 
 
 
 
 
 

คําถามตอไปนี้ ใหตอบปากเปลา 
6 ๖. เลาสั้นๆดวยคําพูดของนักเรียนเองไดไหมวา เร่ืองน้ีเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร 
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ไมใช สําหรับแตละขอความ 
   ใช   ไมใช

1 ๑. นักวิจัยรูวา เพราะอะไรคนเราจึงตองการนอน   

2 ๒. ระหวางหลับฝนน้ัน เราหลับแบบตื้น   

3 ๓. เวลาสวนใหญของกลางคืน  เราใชไปกับการฝน   

4 ๔. เราถูกปลุกใหตื่นกอนหลับฝนไดงายกวาหลังหลับฝน   

     

ตอเติมประโยคดวยการขีดเครื่องหมายกากบาทในชองคําตอบที่นักเรียนเชื่อวาถูก ขีดไดชองเดียวเทานั้น

     

5 ๕. ถาเรานอนนอยเกินไปหนึ่งคืนหรือสองคืน ...
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 เราตองการนอนมากขึ้นเปนสองเทาในคืนตอไป เพื่อชดเชยการหลับ 

B ข 
 รางกายสามารถชดใชคืนดวยการหลับลึกลงไปอีกในคืนตอไป 

C ค 
 เราตองเขานอนเร็วขึ้นเปนพิเศษในคืนตอไป เพื่อทดแทนการหลับที่ขาดหายไป
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6 ๖. เลาสั้นๆดวยคําพูดของนักเรียนเองไดไหมวา เร่ืองน้ีเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร 
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Afdækning af 
litteracitet

Tekst 3: ”Søvn” – Rettevejledning

Teksttype: Forklarende faktatekst.

Diagrammet viser søvncyklussens forløb og fordelingen mellem de forskellige søvnstadier. Teksten indeholder flere 
emnespecifikke ord. Teksten kan forstås uden diagrammet, men spørgsmål 3 og 4 kræver, at eleven kan læse diagram-
met og drage en konklusion på baggrund af informationen.

Lukkede spørgsmål
Eleven svarer ved at krydse af i sit svarark.

Læseproces Spørgsmål til eleven Facit Elevens svar
Ja Nej Ja Nej

1 På linjerne Forskere ved, hvorfor mennesker har brug for søvn ✘
2 På linjerne Under drømmesøvnen sover man overfladisk ✘
3 På linjerne Vi drømmer størstedelen af natten ✘

4 Mellem linjerne Det er lettere at blive vækket før drømmesøvnen end 
efter drømmesøvnen ✘

5 På linjerne Hvis man har sovet for lidt en eller to nætter…
A. har man brug for at sove dobbelt så meget den 
næste nat, for at indhente søvnen.
B. kan kroppen kompensere for det ved at sove dybe-
re den næste nat. ✘
C. må man gå i seng ekstra tidligt den næste aften, for 
at indhente den tabte søvn.

Kommentarer:

Genfortælling
Spørgsmål 6 stilles og besvares mundtligt.

6. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?
Kommentarer:
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Afdækning af 
litteracitet

Opgørelse

Eleven viser forståelse for tekstens indhold ved at: Ja Delvist Nej

Svare på spørgsmål på linjerne

Svare på spørgsmål mellem linjerne

Genfortælle hovedtræk

Ræsonnere og motivere egne holdninger til teksten

Afvejet bedømmelse: Ja Delvist Nej

Samlet set viser eleven grundlæggende forståelse for teksten

Øvrige kommentarer om elevens læsning:
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