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Tid til Læseforståelse B. Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup, Görel Hydèn, 

Magdalena Schubert og Cecilia Svidèn. Alinea 2009. 
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Spørgsmål til teksten 
Hvad står der i teksten: 

1.  Hvornår blev Pluto opdaget? 

2.  Hvilke planeter kaldes gasplaneter? Hvorfor? 

Tænk over teksten: 

3. Skriv den sætning, der passer med tabellen: 
a. Mars er længst tid om at komme en omgang rundt om solen 
b. Jupiter er længere tid end Jorden om at komme en omgang rundt om Solen 
c. Saturn og Venus er lige lang tid om at komme en omgang rundt om Solen 

4.  Hvilke planeter er tættere på Solen end Jorden 

5.  Hvorfor er det interessant at vide noget om planeter? Begrund dit svar. 
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Tekst 2: Kortprosatekst af Bent Haller 

 

 
EN KORTPROSA-TEKST 

 
 

AF BENT HALLER 
 

 
Tænk over... 

Hvad kendetegner 

en kortprosatekst? 

Henrik var ikke hans rigtige far. Henrik var Simons far. 

Simon var Antons bedste ven. De var altid sammen. 

Anton ville hellere være hjemme hos Simon end hjemme 

hos sig selv. Anton legede altid den samme leg, en hemmelig 

leg, ikke engang Simon kendte den. Anton legede, at 

Simon var hans storebror, og at Henrik var hans far. 

Henrik var alle tiders, fordi han var sådan, som han var. 

Han gik og rodede med sin bil, eller han sad og læste avis og 

drak ti kopper kaffe. Anton faldt til ro, straks han kom over til 

Simon. Hvis bare ikke Simons mor havde været der. 

Hun var altid så tavs. Det var, som om hun krævede at være 

alene og derfor aldrig hørte, når nogen sagde hej. 

Hun smilede aldrig til ham. Som Henrik gjorde. 

Da han ville gå over til Simon, sagde mor: - 

Du skal ud og besøge Kasper i dag. Han havde glemt det. - 

Jeg vil ikke, sagde han. - Jamen, det er du nødt til, sagde mor, - 

du besøgte ham heller ikke i sidste uge. - Jeg vil ikke, sagde Anton. - 

Men du skal, sagde mor, - det ved du godt, ellers bliver Kasper frygtelig 

skuffet. Mor skulle ikke engang med. De sad i det der pisseuhyggelige rum. 

Der var ikke engang vinduer. - Nå, kammerat, hvad så? sagde Kasper. 

På hans ene hånd var der en tatovering. Som en blodplet, der ikke kunne vaskes af. 

 

Bent Haller: Besøget. Fra Grænsebørn, udgivet af Høst & Søn 2008. Gengivet fra Tid til Læseforståelse D. 

Alinea 2012. Med særlig tilladelse fra forfatteren. 
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Spørgsmål til teksten 
Hvad står der i teksten: 

1.  Hvad sætter Anton pris på ved Henrik? 

2.  Hvilken sætning i teksten viser, at Anton helst vil være alene med Simon og hans far? 

Tænk over teksten: 

3.  Hvem er Kasper? 

4.  Hvad er grunden til, at mor insisterer på, at Anton skal besøge Kasper? 

5.  Hvorfor tror du, at Anton ikke har lyst til at besøge Kasper? 
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Tekst 3: Søvn 
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Spørgsmål til teksten 
Hvad står der i teksten: 

1.  Hvor mange stadier er der i en søvncyklus? 

2.  Hvordan sover man under drømmesøvnen? 

Tænk over teksten: 

3. Hvorfor er det lettere at blive vækket efter drømmesøvnen? Beskriv med dine egne 
ord. 

4. 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 dybere den næste nat 
c. må man gå i seng ekstra tid i seng den næste aften for at indhente den tabte 

søvn 
5.  Hvad gør det ved dig og dit humør, hvis du ikke får nok søvn? 

 


	Tekster og opgaver til 7. - 9. klasse

