
Mars – bedømmelsesvejledning 
 
Teksttype: Informerende onlinetekst  
Formål: Læse for at lære 
 
Klassifikation af Multiple Choice-spørgsmål 
  

Spm. Forståelsesproces Rigtigt  
svar 

Internat. 
% rigt. 

DK 
% rigt. 

1 Drage direkte følgeslutninger C 36 48 h 
5 Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten A 87      89 
6 Drage direkte følgeslutninger D 65 80 h 
7 Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle 

elementer 
C 43 27 i 

10 Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle 
elementer 

C 72 84 h 

12 Drage direkte følgeslutninger B 67 76 h 
16A Fortolke og samordne centrale ideer og informationer F 64      65 
16B Fortolke og samordne centrale ideer og informationer C 57      58 
16C Fortolke og samordne centrale ideer og informationer A 74 80 h 
16D Fortolke og samordne centrale ideer og informationer E 76 81 h 
19 Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle 

elementer 
C 45 53 h 

 

16* Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 
 
 

% helt 
rigtige 

(2 point) 

47      48  

 *udledt af scoreværdierne på de fire delopgaver 16A, 16B, 16C og 
16D 
 

% delvist 
rigtige 

(1 point) 

15 17 

 
Spm. Spørgsmålets indhold 

 
1 Hvilken webside forklarer, hvor Mars befinder sig 
5 Hvorfor er der koldt på Mars 
6 Hvilken webside, der diskuterer udforskninger i rummet 
7 Flere fiaskoer end successer 

10 Formålet med det bevægelige diagram 
12 Beskrivelse af en forbiflyvningsmission 
16A Sætte sammen (arm og hånd) 
16B Sætte sammen (krop og instrumenter) 
16C Sætte sammen (hjul og ben) 
16D Sætte sammen (øjne) 
19 Hvorfor er titlen på artiklen ´Curiositys evner´ 

 

16* Sætte Curiositys dele sammen med noget de gør 
 

 
h Procent signifikant højere end internationalt gennemsnit 

i Procent signifikant lavere end internationalt gennemsnit 

 
 
 



 

MARS, SPØRGSMÅL 2 

2. Skriv navnene på de tre planeter mellem Mars og Solen. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret nævner alle tre planer mellem Mars og Solen: 
• Merkur 
• Venus 
• Jorden 

 

 
Land Procent 

rigtige1 
Norge (5) 96 (0,6)             h 
Danmark 95 (0,7)             h 
Sverige 95 (0,8)             h 
Internationalt gns. 89 (0,2) 

  
  

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret angiver ikke alle tre planeter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 

h Procent signifikant højere end internationalt gennemsnit 

i Procent signifikant lavere end internationalt gennemsnit 
( ) Standardfejl angivet i parentes. Afrunding kan medføre tilsyneladende inkonsistens.  

 

KILDE:  IEA's Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016 



 
 
 
 
MARS, SPØRGSMÅL 3 

3. Hvorfor troede forskerne for 100 år siden, at der kunne være liv på Mars? 

 
 

Teksttype:  Informerende onlinetekst 
Proces: Drage direkte følgeslutninger 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret henviser til menneskeskabte kanaler, vand på Mars, at tilstedeværelsen af vand 
måske kan pege på liv, eller at Mars er tæt på Jorden.  

Eksempler: 
- Fordi de troede, at kanalerne var menneskeskabte. 
- Det så ud som om der var menneskeskabte kanaler. 
- De troede, at Mars havde vand. 
- Fordi det er planeten ved siden af Jorden.  
 

 
Land Procent 

rigtige 
Sverige 82 (1,1)            h 
Internationalt gns. 66 (0,4) 
Danmark 62 (2,0)            i 
Norge (5) 59 (1,9)            i 

 

  
 

0 — Ikke forstået 

Svaret angiver ikke nogen af ovenstående grunde.  
Eksempler: 
- Fordi alt levende på Jorden har brug for vand. 
- Fordi der bor rumvæsener.  

 
 
 
  



MARS, SPØRGSMÅL 4 

4. Hvorfor ser Mars rød ud? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret angiver “jernoxid” (“rust” accepteres også). 
 

 
Land Procent 

rigtige 
Sverige 77 (1,4)           h 
Norge (5) 72 (1,4)           h 
Danmark 69 (1,4)           h 
Internationalt gns. 61 (0,4) 

  
  

 

0 — Ikke forstået 

Svaret angiver ikke “jernoxid”. Det gentager måske formuleringer fra spørgsmålet.  
Eksempler: 
- Rødlige ting på overfladen. 
- Fordi den har oxid. 
- Den er som en ørken, meget stenet og støvet. 
- Mars ser rød ud, fordi den er tæt på solen, så solen lyser stærkt på Mars og 

gør den rød. 
- Fordi der er rødt støv. 

 
 
 
 
 
  



MARS, SPØRGSMÅL 8 

8. Hvorfor bliver forskerne ved med at prøve at få mere at vide om Mars? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret forklarer, at forskere prøver at få mere at vide om Mars, for at finde ud af, om der 
er eller har været liv på denne planet.  

Eksempler: 
- De vil finde ud af, om der nogensinde har været liv på Mars. 
- For at finde liv på Mars. 

 

 
Land Procent 

rigtige 
Norge (5) 84 (1,0)          h 
Sverige 76 (1,4)          h 
Internationalt gns. 72 (0,4) 
Danmark 72 (1,5) 

  
  

 

0 — Ikke forstået 

Svaret forklarer ikke, at forskere prøver at få mere at vide om Mars, for at finde ud af, om 
der er eller har været liv på denne planet. Svaret gentager måske formuleringer fra 
spørgsmålet. 

Eksempler: 
- For at se, om folk kunne bo der. 
- Hvorfor den er rød. 
- Fordi de tror, at der er menneskeskabte kanaler. 
- De vil vide mere, fordi de er nysgerrige. 
- Fordi den er tæt på Jorden. 

 
 
  



MARS, SPØRGSMÅL 9 

9. Hvad er et kredsløb ifølge websiden? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret nævner definitionen af “kredsløb” som det vises på websiden.  
Eksempler: 
- En rute rundt om en stjerne, planet eller måne 
- En rute rundt om en planet eller stjerne 
- Hvordan en planet kører rundt om Solen 

 
 

 
Land Procent 

rigtige 
Norge (5) 70 (1,5)         h 
Danmark 62 (1,9)         h 
Internationalt gns. 57 (0,4) 
Sverige 49 (1,8)         i       

  
  

 

0 — Ikke forstået 

Svaret giver ikke definitionen af “kredsløb” som det vises på websiden. Svaret gentager 
måske formuleringer fra spørgsmålet. 

Eksempler: 
- Hvor planeter kører rundt i en cirkel 
- En rute 
- Når planeterne står præcis på linje 
- Hvordan den bevæger sig 
- Et kredsløb er den måde, planeterne bevæger sig på. 
- Det er, når to planeter bevæger sig rundt om Solen. 
- Et kredsløb er en rund cirkel rundt om Solen. 
- Kredsløb er cirkler, der bevæger sig rundt om planeterne. 
- Når det bevæger sig rundt om Solen 

 
 
 
 
  



MARS, SPØRGSMÅL 11 

11. Man skal planlægge lang tid frem for at rejse til Mars. 

Forklar hvorfor. 

 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 
2 — Fuld forståelse 

Svaret viser en forståelse for, at det er vanskeligt at vide, hvor Mars vil være og nævner 
én af de følgende grunde som forklaring: 
• Mars bevæger sig / er svært at sigte mod, og det tager lang tid for raketten at komme 

til Mars / Mars er langt væk 
Eksempler: 
- Fordi Mars bevæger sig rundt om Solen, skal man vide, hvor Mars vil være, 

når raketten når frem til den 
- Man skal sigte sin raket efter, hvor Mars vil være om 8 måneder. 
- Man skal sigte mod, hvor Mars vil være, når raketten når frem. 

• Mars og Jorden har forskellige kredsløb 
Eksempler: 
- Fordi de to planeter kører i forskellige baner, så tidsplanen skal passe 
- Fordi de to planeter bevæger sig længere fra hinanden og så kommer de 

tættere på hinanden 
 

 
Land Procent 

helt rigtige 
Norge (5) 27 (1,4)    h 
Internationalt gns. 20 (0,3)  
Sverige 17 (1,0)    i 
Danmark 16 (1,3)    i 

 

 

1 — Delvis forståelse 

Svaret angiver kun én af grundene til at planlægge lang tid frem.  
Eksempler: 
- Fordi Mars kører i et kredsløb/ bevæger sig  
- Fordi det tager lang tid at komme derhen 
- Fordi det er svært at beregne, hvor Mars vil være 
- Fordi Mars er langt væk 
- Det tager otte måneder at komme derhen. 

 

 
Land Procent 

delvist rigtige 
Sverige 42 (1,4)      h 
Danmark 41 (1,7)      h 
Internationalt gns. 37 (0,4)  
Norge (5) 37 (1,6)   



0 — Ikke forstået 

Svaret giver ikke en tekstbaseret forklaring på at planlægge lang tid frem.  
 Eksempler: 
- Fordi tingene kunne gå galt. 
- Hvis du ikke planlægger lang tid frem, vil dit forsøg sandsynligvis slå fejl.  
- Fordi du aldrig ved, hvad der kunne ske. 
- Så man ikke styrter ned.  
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13. Hvorfor er kredsløbsfartøjer stadig nyttige, nu hvor der er landingsfartøjer 
på Mars? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret indeholder enten, at kredsløbsfartøjer kan forblive i rummet i lang tid, eller at de 
kan se forskellige ting om planeten. 

Eksempler: 
- Til langsigtede undersøgelser 
- Kredsløbsfartøjer kan tage billeder og fortælle, om landingsfartøjet er 

kommet til Mars. 
- De kan tage billeder fra rummet. 
- De har et mere fuldstændigt billede af planeten. 
- De kan komme hurtigere rundt om planeten, og de kan muligvis finde 

forskellige ting sammenlignet med landingsfartøjer. 
- For at se ændringer over tid på Mars.  

 

 
Land Procent 

rigtige 
Norge (5) 42 (1,7)        h 
Sverige 33 (1,6)        h 
Internationalt gns. 27 (0,4) 
Danmark 19 (1,5)        i 

  
  

 

0 — Ikke forstået 

Svaret nævner ikke nogen fordele for kredsløbsfartøjer. Det gentager måske 
formuleringer fra spørgsmålet. 

Eksempler: 
- For at vise, hvor Mars og Jorden er 
- Fordi de viser Mars 
- For at se Mars´ overflade 
- Fordi det er nyttigt for dem 
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14. Nye opfindelser har hjulpet forskerne med at se på Mars fra steder, der har 
været tættere og tættere på planeten. 

I boksene under hvert sted skal du skrive navnet på den opfindelse, som 
forskerne brugte til at se på Mars. Du må gerne gå tilbage til de websider, du 
har læst.  
 
At se på Mars fra Jorden __________ 
 
At se på Mars fra rummet __________ 
 
At se på Mars fra dens overflade __________  

 
 
 
Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 
3 — Fuld forståelse 

Svaret nævner alle tre opfindelser, som vist nedenfor: 
• At se på Mars fra Jorden 

- Teleskop(er) 
• At se på Mars fra rummet 

- Forbiflyvningsmission(er), kredsløbsflyvning(er)/satellit(er), eller 
rumfartøj(er)/raket(ter) 

• At se på Mars fra dens overflade 
- Landingsfartøj(er) 

 

 
Land Procent helt 

rigtige 
Sverige 33 (1,9)     h 
Norge (5) 30 (1,2)        h 
Danmark 24 (1,8)  
Internationalt gns. 23 (0,4)  

  
 

2 — Tilfredsstillende forståelse 

Svaret giver to korrekte opfindelser.  
 
Land Procent delvist 

rigtige (2 point) 
Internationalt gns. 24 (0,3)  
Norge (5) 23 (1,3)  
Sverige 22 (1,4)  
Danmark 21 (1,4)         i 

  
  

 



1 — Delvis forståelse 

Svaret giver en korrekt opfindelse.  
 

 
Land Procent delvist 

rigtige (1 point) 
Sverige 16 (1,1)     h 
Internationalt gns. 14 (0,3)  
Norge (5) 14 (1,1)  
Danmark 13 (1,4)  

  
  

 

0 — Ikke forstået 

Svaret angiver ingen korrekte opfindelser, og det gentager måske formuleringer fra 
spørgsmålet. 
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15. Hvorfor leder landingsfartøjer på Mars efter vand? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Drage direkte følgeslutninger 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret forklarer, at vand er et tegn på liv og/eller at alt levende har brug for vand.  
Eksempler: 
- Fordi et tegn på liv er vand 
- Så de kunne finde ud af, om der er liv 
- Hvis landingsfartøjer finder vand, kunne der være liv på Mars. 
- For at få at vide, om der er liv på Mars eller ej 

 
 

 
Land Procent 

rigtige 
Norge (5) 88 (0,8)        h 
Sverige 86 (1,1)        h 
Danmark 83 (1,5)        h 
Internationalt gns. 76 (0,3) 

  
  

 

0 — Ikke forstået 

Svaret forklarer ikke, at vand er et tegn på liv eller at alt levende har brug for vand. 
Svaret gentager måske formuleringer fra spørgsmålet. 

Eksempler: 
- Så folk kan bo på Mars 
- Så de kan holde sig i live 

 
 
 
 
 
  



MARS, SPØRGSMÅL 17 

17. Websiden siger, at et landingsfartøj kan udforske Mars næsten som et 
menneske. Nævn to eksempler, der viser hvordan. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle elementer 

 
2 — Fuld forståelse 

Svaret viser en forståelse for to måder, hvorpå landingsfartøjet kan udforske Mars som et 
menneske. Eksemplerne skal være tekstbaserede (f.eks. kan et svar henvise til følgende 
formuleringer fra teksten: "køre rundt", "udforske Mars 'overflade", "lede efter vand", 
"holde og bruge værktøjer", "indsamle prøver af sten og jord", "undersøger, hvad stenene 
er lavet af", "se", "tage billeder" eller "justere balancen"). 

Eksempler: 
- Se, hvor det kører 
- Det kan bevæge sig/ gå/ køre hen over Mars. 
- Holde balance 
- Indsamle / undersøge prøver af sten 
- Holde og bruge værktøjer 
- Tager billeder / kan se sig omkring 
- Den kan lede efter liv/ vand. 
- Den kan fungere af sig selv. 
- Send data til Jorden 

 
 
Land Procent helt 

rigtige 
Norge (5) 49 (1,6)     h 
Sverige 41 (1,5)       h 
Danmark 38 (1,9)     h 
Internationalt gns. 32 (0,4)  

  
  

 

1 — Delvis forståelse 

Svaret viser forståelse kun for én made, hvorpå landingsfartøjet kan udforske Mars som 
et menneske.  
 

 
Land Procent delvist 

rigtige 
Sverige 23 (1,2)     h 
Danmark 22 (1,4)  
Internationalt gns. 21 (0,3)  
Norge (5) 19 (1,1)  

 
 
 



 

0 — Ikke forstået 

Svaret viser ingen forståelse for, hvilken måde landingsfartøjet kan udforske Mars som et 
menneske på. Det beskriver måske landingsfartøjets dele, men forklarer ikke, hvordan det 
undersøger ting. Svaret kan være upræcist eller vagt.   

Eksempler: 
- Den har nogle kropsdele. 
- Har ben som en person gør 
- Den har arme og hænder. 
- Den kan lugte. 
- Det kan tygge / spise. 
- At udforske som et menneske. 
- Den kører på sine hjul. 
- Folk kontrollerer den med en fjernbetjening. 
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18. Mars' overflade kan have set anderledes ud i oldtiden, end den gør i dag. 
Beskriv én made. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Drage direkte følgeslutninger 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret nævner, at Mars havde flodkløfter/ floddale eller et hav. 
Eksempler: 
- Mars havde floder/ floddale. 
- Det havde et hav/ ocean. 

 
 

 
Land Procent 

rigtige 
Norge (5) 65 (1,7)       h 
Danmark 58 (1,6)       h 
Sverige 57 (1,9)       h 
Internationalt gns. 42 (0,4) 

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret henviser ikke til floder eller et hav. Svaret henviser måske til geografiske 
kendetegn, der stadig findes på Mars i dag.   

Eksempler: 
- Kløfter 
- Dale 

Svaret gentager måske formuleringer fra spørgsmålet. 
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20. Forfatteren til “Curiositys evner” er tilhænger af udforskning af Mars. 

Forklar, hvordan forfatteren viser dette. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle elementer 

 
1 — Godkendt besvarelse 

Svaret henviser til titlen, tilegnelse af viden, forfatterens interesse eller entusiasme for 
emnet.  
Eksempler: 

- (Titlen) Hun kalder det "evner". 
- (Tilegne sig viden) Ja fordi nu ved vi mere om Mars og hvad der er på den. 
- (Interesse) I slutningen stillede han mange spørgsmål, så jeg tror, han vil vide 

mere. 
- (Interesse) Fordi han virker meget interesseret på grund af hans sprog i 

artiklen 
- (Entusiasme) Jeg tror det er fordi det lyder som om han kan lide Curiosity. 
- (Entusiasme) Fordi Curiosity gav så mange ting. 
- (Entusiasme) Fordi han skrev om det. 

 
 

 
Land Procent 

rigtige 
Sverige 69 (1,6)       h 
Norge (5) 61 (1,6)       h 
Danmark 53 (1,7)       h 
Internationalt gns. 45 (0,4) 

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret henviser ikke til nogen af ovenstående kriterier. Det gentager måske formuleringer 
fra spørgsmålet.  

Eksempler: 
- Hun har billeder af Mars. 
- Fordi han lavede Curiosity. 
- På grund af stenene.  

 
 
 
 
 
  



Elizabeth Blackwell – bedømmelsesvejledning 
 
Teksttype: Informerende onlinetekst 
Læseformål: At læse for at lære 
  
Klassifikation af Multiple Choice-spørgsmål 
  

Spm. Proces Rigtigt  
svar 

Internat. 
% rigt. 

DK 
% rigt. 

1 Drage direkte følgeslutninger B 82 93 h 
2 Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten B 87 92 h 
5 Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle 

elementer 
D 47 52 h 

7 Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle 
elementer 

C 57 72 h 

11 Vurdere og tage kritisk stilling til indhold og tekstuelle 
elementer 

C 37 36 

 
 
 

Spm. Spørgsmålets indhold 
 

1 På hvilken hjemmeside kan du læse om Elizabeth 
Blackwell 

2 Hvornår flyttede Elizabeth til New York 
5 Fordelen ved en tidslinje 
7 Hvorfor anvendes udråbstegn 

11 Hvordan var Elizabeths forældre forud for deres tid 
 

h Procent signifikant højere end internationalt gennemsnit 

i Procent signifikant lavere end internationalt gennemsnit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ELIZABETH BLACKWELL, SPØRGSMÅL 3 

3. Hvilket år blev Geneva Medical College grundlagt? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten 

 

1 — Godkendt besvarelse 

(15. september) 1834. 
 
 

Land Procent  
rigtige2 

Danmark 42 (2,0)      h 
 

Sverige 38 (1,7)      h 
 

Norge (5) 38 (1,5)      h 
 

Internationalt gsn. 32 (0,4)   

 
 
 

0 — Ikke forstået 

Alle andre svar.  
 
 
 
  

                                                      
2  

h Procent signifikant højere end internationalt gennemsnit 

i Procent signifikant lavere end internationalt gennemsnit 
( ) Standardfejl angivet i parentes. Afrunding kan medføre tilsyneladende inkonsistens.  

 
KILDE:  IEA's Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2016 



ELIZABETH BLACKWELL, SPØRGSMÅL 4 

4. Hvad lavede Elizabeth i 1874 ifølge tidslinjen? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten 

 

1 — Godkendt besvarelse 

Hun hjalp med at starte London School of Medicine for Women. 
Eksempler: 

- Hun startede en lægeskole.  
- Hun lavede lægeskolen for kvinder.  

 

Land Procent  
rigtige 

Sverige 75 (1,6)      h 
 

Danmark 70 (1,8)   

Internationalt gsn. 69 (0,4)   

Norge (5) 66 (1,7)   

 
 

0 — Ikke forstået 

Alle andre svar.  
Eksempler: 

- Hun blev professor. 
- Hun åbnede sin egen klinik. 
- Hun startede en skole. 
- London skole 
- En lægeskole 

 
 
 
 
  



ELIZABETH BLACKWELL, SPØRGSMÅL 6 

6. Tekstens titel er “En kvindelig læge? Du laver sjov med mig!” 

Hvilke to grupper mennesker opfattede tanken om en kvindelig læge som en 

vittighed? 

 
Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Drage direkte følgeslutninger 

 

2 — Fuld forståelse 

Svaret henviser til både (personalet på) de lægeskoler, som Elizabeth søgte ind på og til 
eleverne (på Geneva Medical College). 

• Svar for personalet 
Eksempler: 
- Personalet på skolerne 
- 29 forskellige lægeskoler 
- Lægeskolerne 
- Personalet 

• Svar for eleverne 
Eksempler: 
- Eleverne på Geneva Medical College 
- Eleverne 

 

Land Procent  
helt rigtige 

Internationalt gsn. 33 (0,4)   

Sverige 33 (1,6)   

Danmark 32 (1,8)   

Norge (5) 32 (1,7)   

 
 

1 — Delvis forståelse 

Svaret henviser til et af de ovennævnte svar.   
 

Land Procent  
delvist rigtige 

Norge (5) 40 (1,8)    h  

Sverige  32 (1,6)    h 
 

Internationalt gsn. 29 (0,4)   

Danmark 28 (1,6)  

 
 



0 — Ikke forstået 
Svaret henviser ikke til hverken personalet på de lægeskoler, som Elizabeth søgte ind på 
eller til eleverne på Geneva Medical College. Svaret gentager måske formuleringer fra 
spørgsmålet. 

 
 
 
  



ELIZABETH BLACKWELL, SPØRGSMÅL 8 

8. “Nogle lærere ville ikke lade hende blive og overvære kirurgi-timerne”. 

Hvordan reagerede Elizabeth på dette? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Finde og uddrage informationer udtrykt direkte i teksten 

 

1 — Godkendt besvarelse 

Svaret henviser til at Elizabeth arbejdede hårdere.  
Eksempler: 
- Det fik kun Elizabeth til at arbejde hårdere.  
- Det fik hende til at arbejde hårdere.  

 

Land Procent  
rigtige 

Sverige 82 (1,2)     h  
 

Norge (5) 81 (1,4)     h  
 

Danmark 77 (1,4)     h 
 

Internationalt gsn. 73 (0,4)   

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret henviser ikke til at Elizabeth arbejdede hårdere. Svaret gentager måske 
formuleringer fra spørgsmålet. 

Eksempel: 
- Hårdere 
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9. Hvorfor måtte Elizabeth opgive sin drøm om at blive kirurg? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Drage direkte følgeslutninger 

 

1 — Godkendt besvarelse 

Svaret henviser til, at Elizabeth mistede synet på det ene øje.  
Eksempler: 
- Hun mistede synet på det ene øje.  
- Hun mistede sit ene syn.  

 

Land Procent  
rigtige 

Norge (5) 80 (1,4)     h  
 

Danmark 79 (1,5)     h  
 

Sverige 77 (1,7)     h 
 

Internationalt gsn. 67 (0,4)   

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret er ufuldstændigt eller mangler en forklaring. Svaret gentager måske formuleringer 
fra spørgsmålet. 

Eksempel: 
- Hun blev blind. 
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10. Tænk på alt, hvad du har læst på websiden “En kvindelig læge? Du laver 
sjov med mig!”.  

Nævn to eksempler som viser, hvordan Elizabeth Blackwell ikke gav op og 
blev ved d at prøve. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 
2 — Fuld forståelse 

Svaret henviser til to af følgende: 
• Hun blev ved med at søge ind på lægestudier (selvom hvert eneste afviste hende). 
• Hun blev ved med at arbejde hårdt (da hun ikke fik lov til at overvære 

undervisningen). 
• Hun gjorde sit bedste som læge, selvom hun ikke længere kunne være kirurg.  
• Hun forlod Amerika, for at arbejde som læge i Frankrig.  

 

Land Procent  
helt rigtige 

Danmark 19 (1,4)   

Internationalt gsn. 18 (0,3)   

Norge (5) 15 (1,1) i 

Sverige 7 (0,8) i 

 
 

1 — Delvis forståelse 

Svaret henviser til et af de ovennævnte svar. 
 

Land Procent  
delvist rigtige 

Internationalt gsn. 30 (0,4)   

Danmark 30 (1,6)   

Norge (5) 26 (1,5)     i  
 

Sverige 17 (1,1)     i 
 

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret giver ingen af ovennævnte svar. Svaret gentager måske formuleringer fra 
spørgsmålet. 

Eksempler: 
- Fordi hendes veninde var syg.  
- Det var hendes drøm at blive læge.  
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12. Hvordan hjalp opvæksten i en usædvanlig familie Elizabeth med at blive den 
første kvindelige læge i Amerika og England? Nævn én made. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 

1 — Godkendt besvarelse 

Svaret henviser til et af følgende, i forhold til hvordan Elizabeth blev opdraget: 
• Hun lærte fagene derhjemme. 
• Hun lærte/forventede, at blive behandlet ligeværdigt/at lære de samme fag som 

drengene. 
• Hun værdsatte uddannelse. 
• Hun blev opmuntret til at gøre, hvad der interesserede hende.  
• Hun lærte/fik tilliden til at være anderledes.  

 

Land Procent  
rigtige 

Norge (5) 47 (1,6)     h 
 

Danmark 38 (1,7)   

Sverige 38 (1,5)   

Internationalt gsn. 37 (0,4)   

 
 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret giver ingen af ovennævnte svar. Svaret henviser måske til et senere tidspunkt i 
Elizabeths liv, er vagt eller gentager formuleringer fra spørgsmålet. 
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13. Ville New York - ifølge websiden - have været et godt sted at bo i 1850erne? 

• Ja 

• Nej 

Brug oplysninger fra teksten til at forklare dit svar.  

 
  

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 

1 — Godkendt besvarelse 

Svaret udpeger “Nej” og refererer til overbefolkning, fattigdom eller sygdom (ikke nok 
læger). 

Eksempler: 
- Der var virkelig mange mennesker. 
- Der var ikke nok læger. 
- Mange mennesker var syge. 
- Folk var meget fattige. 

ELLER 
Svaret udpeger “Ja” og refererer til muligheder. 

Eksempler: 
- Man kunne starte et nyt liv der.  
- Man kunne møde mennesker fra hele verden.  

 

Land Procent  
rigtige 

Sverige 75 (1,4)     h  
 

Norge (5) 75 (1,6)     h  
 

Danmark 74 (1,5)     h 
 

Internationalt gsn. 61 (0,4)   

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret er ufuldstændigt eller mangler en forklaring. Det giver måske en modsigende 
forklaring til det vælg, der er truffet, gentager formuleringer fra spørgsmålet, er 
unøjagtigt eller vagt. 
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14. Hvad viser, at de fleste folk ikke accepterede tanken om en kvindelig læge, 
da Elizabeth Blackwell åbnede sin klinik i New York? 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Drage direkte følgeslutninger 

 

1 — Godkendt besvarelse 

Svaret henviser til, at ingen patienter ville komme og se hende på hendes klinik (eller at 
hun var nødt til at anspore folk ved at tilbyde gratis samtaler). 

Eksempler: 
- De kom ikke til hendes klinik.  
- Der var ingen, der kom.  

 

Land Procent  
rigtige 

Norge (5) 39 (1,5)   

Internationalt gsn. 37 (0,4)   

Danmark 32 (1,6)     i 
 

Sverige 32 (1,5)     i 
 

 
 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret henviser ikke til ovenstående. Svaret gentager måske formuleringer fra 
spørgsmålet. 

Eksempler: 
- Fordi de ikke stolede på en dame.  
- De ønskede ikke en kvindelig læge.  

 
 
  



ELIZABETH BLACKWELL, SPØRGSMÅL 15 

15. Nævn to mål, som man har sat sig på Elizabeth Blackwells hospital, som er 
de samme i dag, som da hun åbnede det. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Drage direkte følgeslutninger 

 

2 — Fuld forståelse 

Svaret indeholder to af følgende: 
• Hospitalet uddanner stadig læger og sygeplejersker. 
• Det tager sig stadig af de fattige. 
• Det er stadig specialiseret i kvinders sundhed. 

 

Land Procent  
helt rigtige 

Norge (5) 60 (1,4)     h  
 

Danmark 53 (1,4)     h 
 

Internationalt gsn. 41 (0,4)   

Sverige 40 (1,4)   

 
 

1 — Delvis forståelse  

Svaret indeholder et af de ovennævnte svar. 
 

Land Procent  
delvist rigtige 

Sverige 29 (1,5)     h  
 

Internationalt gsn. 26 (0,3)   

Danmark 21 (1,4)     i  
 

Norge (5) 20 (1,2)     i 
 

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret henviser ikke til nogen af ovenstående punkter. Svaret gentager måske 
formuleringer fra spørgsmålet. 
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16. Nævn tre ting, som Elizabeth Blackwell gjorde for at hjælpe kvinder. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 
3 — Fuld forståelse 

Svaret refererer til tre af følgende: 
• Hun uddannede sygeplejersker. 
• Hun viste, at kvinder kunne være læger/at kvinder kan opnå deres mål. 
• Hun behandlede fattige kvinder (i New York City). 
• Hun holdt gratis taler for kvinder (for at hjælpe dem med at forblive sund/holde 

deres babyer sunde). 
• Hun oprettede London School of Medicine for Women. 
• Hun etablerede et hospital for kvinder (i New York City) (som gav kvindelige 

læger et sted til at arbejde). 
• Hun behandlede dem/tog sig af dem. 
• Hun tilbød dem muligheden for at se en kvindelig læge. 

 

Land Procent  
helt rigtige 

Sverige 53 (1,7)     h  
 

Norge (5) 45 (1,6)     h  
 

Internationalt gsn. 38 (0,4)   

Danmark 34 (1,5)     i 
 

 
 

2 — Tilfredsstillende forståelse 

Svaret henviser til to af de ovennævnte svar. 
 

Land 
Procent  

delvist rigtige 
(2 point) 

Danmark 28 (1,6)     h  
 

Norge (5) 26 (1,5)     h  
 

Internationalt gsn. 21 (0,3)   

Sverige 17 (1,2)     i 
 

 
 
 
 
 
 
 



1 — Delvis forståelse 

Svaret henviser til et af de ovennævnte svar. 
 
 

Land 
Procent  

delvist rigtige 
(1 point) 

Danmark 16 (1,4)     h 
 

Internationalt gsn. 14 (0,3)   

Sverige 14 (1,0) 
 

Norge (5) 13 (1,1) 
 

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret giver ingen af ovennævnte svar. Svaret er måske unøjagtigt, vagt eller gentager 
formuleringer fra spørgsmålet. 

Eksempler: 
- Blev læge 
- Hjalp dem med at få deres babyer 
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17. Tænk på alle de oplysninger, du har fået om Elizabeth Blackwell. Nævn tre 
af de vigtigste ting, hun udrettede. 

 
 

Teksttype: Informerende onlinetekst 
Proces: Fortolke og samordne centrale ideer og informationer 

 
3 — Fuld forståelse 

Svaret henviser til tre af de følgende bedrifter: 
• Hun kom ind på lægestudiet/universitet. 
• Hun gennemførte lægestudiet. 
• Hun fik job som læge/blev den første kvindelige læge. 
• Hun hjalp fattige kvinder og børn. 
• Hun mistede synet på det ene øje, men fortsatte alligevel som læge. 
• Hun åbnede en klinik. 
• Hun åbnede et hospital (som gav kvinder et sted til at arbejde). 
• Hun uddannede andre mennesker. 
• Hun forbedrede kvinders status. 

 

Land Procent  
helt rigtige 

Norge (5) 26 (1,4)     h 
 

Danmark 21 (1,4)   

Internationalt gsn. 19 (0,3)   

Sverige 12 (1,0)     i 
 

 
 

2 — Tilfredsstillende forståelse 

Svaret henviser til to af de resultater, der er anført ovenfor. 
 

Land 
Procent  

delvist rigtige 
(2 point) 

Norge (5) 33 (1,5)     h  
 

Sverige 31 (1,6)     h  
 

Danmark 30 (1,8)     h 
 

Internationalt gsn. 25 (0,3)   

 
 
 
 
 
 
 



1 — Delvis forståelse 

Svaret henviser til et af de resultater, der er anført ovenfor. 
 

Land 
Procent  

delvist rigtige 
(1 point) 

Sverige 26 (1,3)     h  
 

Danmark 22 (1,6)     h 
 

Norge (5) 20 (1,3) 
 

Internationalt gsn. 19 (0,3)   

 
 

0 — Ikke forstået 

Svaret giver ingen af de resultater, der er angivet ovenfor. Svaret kan beskrive hendes 
kvaliteter, færdigheder eller styrker. Det er måske vagt gentager formuleringer fra 
spørgsmålet. 

Eksempler: 
- Hun hjalp mennesker. (vagt) 
- Gik i skole (vagt) 
- Indsamlede penge 
- Hun er flink og venlig.  
- Arbejdede 
- Har tålmodighed. 
- Gav aldrig op 
- Hjalp syge mennesker 
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