
LEKTIELÆSNING, 
STUDIEKOMPETENCER & VIDEN



DISPOSITION

 Vigtige pointer fra sidst – studiemetodik 4.

 Studiekompetencer: Hvad vil det sige at være 
studiekompetent? 

 Lektielæsning: Hvordan læser man lektier?

 Forskellige niveauer af viden: Hvad er viden? 



AT BLIVE STUDIEKOMPETENT

Du får studiefærdigheder ved at kende og bruge 
forskellige studieteknikker og faglige metoder. Du er 
studiekompetent, når du vælger den fornuftigste 
teknik og metode i det faglige arbejde i en konkret 
situation.

Studievaner på stx af Lise Ludvigsen



NUVÆRENDE LÆSE- OG 
LEKTIEVANER

Mundtl igt  pararbejde 5 min:  

1. Hvornår på døgnet  læser du lekt ier? Er  det  et  godt  t idspunkt for  dig? Hvor for?

2. Hvor  meget t id  bruger  du hver  dag på at  læse lekt ier? Er  det  passende?

3. Får  du alt id  læst  det ,  du havde planlagt at  læse? Er  der  noget ,  der  forstyrrer  
d ig?

4. Har du problemer med at  koncentrere dig om læsning? Hvad volder  dig især 
besvær?

5. Synes du,  at  du er  lang t id  om at læse? Har du indtr yk af ,  at  din 
læsehast ighed var ierer  afhængig af ,  hvad du læser?

6. Kan du huske det ,  du har  læst?

7. Spr inger  du t i lbage i  teksten,  når  du læser?

8. Læser du teksten højt  inden i  d ig selv,  mens du læser?

9. Hvad plejer  du at  gøre,  når  du begynder på en ny tekst? Begynder du på 
første s ide? El ler  begynder du evt .  med slutningen? El ler? Forklar  nærmere!

10.  Opsummering:  Hvi lke t ing er  det  v igt igt  for  d ig  at  arbejde mere med for  at  
forbedre dine læse- og lekt ievaner?



Din forberedelse Din aktivitet
i timerne

Dine behov Gruppens udbytte Klassens udbytte

Du har ikke læst. Passiv Du får kun (overfladisk) 
udbytte, hvis 
lektien gennemgås 
langsomt i timen.

Du kan ikke bidrage med 
noget og er en 
ubrugelig 
samarbejdspartner

Hvis undervisningen skal 
følge dit behov, spilder 
andre deres tid.

Du har lynhurtigt 
læst lektien.

Passiv Du får kun udbytte, hvis 
lektien samles op 
før analyse og 
vurdering.

Du er en dårlig 
samarbejdspartner, 
kan ikke bidrage og 
gruppearbejdet er 
kedeligt for de bedre 
forberedte. 

Hvis undervisningen følger 
dit behov, vil andre i 
nogen grad spilde 
deres tid.

Du har læst og 
forstået 
lektien, skaffet 
dig overblik og 
ved, hvad du 
ikke forstår.

Mulighed 
for at 
være 
aktiv.

Du har behov for at 
undervisningen 
starter på 
analyseniveauet 
og gør analysen 
færdig.

Hvis alle er forberedt som 
dig, kan gruppen ved 
solidt arbejde få 
overblik over lektien.

Du kan bidrage til det fælles 
udbytte og hjælpe til 
med at nå analyse- og 
vurderingsniveauet.

Du har læst 
grundigt, 
analyseret, 
skrevet noter, 
sat i 
sammenhæng 
og formuleret 
spørgsmål.

Helt klar til 
at 
være 
aktiv.

Du er afhængig af, at 
andre har 
forberedt sig 
grundigt. Du vil 
mod 
analyseniveauet.

Du kan bidrage meget, 
men er afhængig af, 
at de andre er 
forberedt. Hvis de er, 
kan I nå langt.

Hvis alle har forberedt sig 
som dig, kan I få et 
rigtig stort udbytte.

FORBEREDELSE, AKTIVITET OG UDBYTTE

Ens forberedelse er ikke kun ens egen sag, den påvirker også de andre.  Kvaliteten i gruppearbejde 
og klasseundervisning er afhængig af, at alle er ordentligt forberedte. 

Pararbejde



HVORDAN LÆSER MAN LEKTIER -
MEST EFFEKTIVT?



HUKOMMELSE OG FORSTYRRELSER

• Sådan ser hukommelsen ud:

Sanseindtryk Langtids-
hukommelse

Arbejds-
hukommelse

Opmærksomhed



• Det er først noget er overført til langt tidshukommelsen, at 
man har lært det. 

• Med andre ord: Du har kun lært det, du kan huske.

• For at få overført materiale til langtidshukommelsen skal det 
først bearbejdes i arbejdshukommelsen

• Kun det som opmærksomheden er rettet mod bearbejdes i 
arbejdshukommelsen

• Opmærksomheden er selektiv dvs. at den kun kan være et 
sted af gangen ligesom et spot light

• Hver gang du flytter din opmærksomhed væk fra det, du skal 
lære, så falder det ud af arbejdshukommelsen

• Forskning viser at efter en afbrydelse på bare 3 sekunder 
tager 15-20 minutter at nå tilbage til samme 
fordybelsesniveau



• Hvis man deler sin opmærksomhed mellem to ting, så gør man 
det altså meget vanskeligere at overføre stof til  
langtidshukommelsen

• Dvs. at hvis du er som 98% af mennesker, så bliver du 
langsommere (meget) og dårligere (meget) til  at løse en 
opgave/til at lære noget, hvis du deler din opmærksomhed, dvs. 
hvis du flytter din opmærksomhed frem og tilbage mellem to ting 
fx lektier og fb, insta, bold.dk, oddset, musik, fjernsyn, 
internettet, snap …

• Fordi mennesket kan kun have sin opmærksomhed et sted af 
gangen

• Opmærksomhedstest
• Du lærer kun det du retter din opmærksomhed i mod
• Hvis du afbryder dig selv eller lader dig afbryde, så overføres 

stof ikke til  langtidshukommelsen

DELT OPMÆRKSOMHED



HUKOMMELSE OG AKTIV INVOLVERING



GRUNDIG LEKTIELÆSNING = 
STUDIELÆSNING 

Før Under Efter

”Tænd for hjernen” ”Hold hjernen aktiv” ”Husk, gem og sluk”

Grafisk udseende Læseteknik Besvare 
arbejdsspørgsmål

Forforståelse Notatteknik Skrive resumé

Genrebevidsthed Besvare
arbejdsspørgsmål

Skrive 
hovedpunkterne ned

Læseformål Nedskrive
tvivlsspørgsmål

Tilføjelser til noterne

Tidsforbrug Nedskrive 
tvivlsspørgsmål



ØVELSE: VØL-DIAGRAM

HVAD VED JEG ALLEREDE? HVAD ØNSKER JEG/LÆREREN AT 
VIDE?

HVAD HAR JEG LÆRT?

HUSK AT MEDBRINGE ELLER AT VEDHÆFTE OPGAVEN I LECTIO!



HUKOMMELSE OG PAUSER

100 %

75 %

50 %

25%

0 %

1 time 2 timer

Her starter indlæringen  Her slutter indlæringen

hukommelses-
kurven uden 
pauser i mere 
end 2 timer 

hukommelses-
kurven uden 
pauser i 2 timer

En indlæringsperiode på mellem 20 og 
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Planlæg din lektielæsning
• ca. 2 timer hver dag + weekend til  skrif tlige arbejder
• Vælg det tidspunkt på dagen, hvor du er mest oplagt, og indfør 

fast læsetid
• brug din kalender til  at planlægge dagen / ugen
• brug huller til  at arbejde forud eller samle op

Læs koncentreret
• Undgå forstyrrelser = sluk for internettet
• Læs koncentreret i faste intervaller med faste pauser (25:5 eller 

50:10)
• Husk Dales læringspyramide

Læs varieret
• Fordi så gør det nemt for hjernen at lære de forskellige fag
• Læs ikke beslægtede fag efter hinanden
• skift mellem skrivestof og læsestof – husk at være aktiv med 

læsestoffet

TAL MED FAGLÆREREN 
• om hvordan, hvor længe, læsefokus osv.

SMART (=EFFEKTIV) LEKTIELÆSNING



• Afgræns din tid/sæt 
rammer: hvornår og hvor 
længe (fx 2 timer, 45:15)

• Brug en alarm til at 
minde dig om at du skal i 
gang og hvornår du skal 
holde pause

• Inden du holder pause, så 
noter, hvad du skal 
fortsætte med efter 
pausen

• Inddel i overskuelige 
punkter – skriv ned –
streg ud

• Start med det bedste/det 
værste/det nemmeste…

• Gå lige til sagen uden at 
forvente det perfekte 
resultat

• Når du først er i gang 
virker det positivt 
selvforstærkende

• Skriv forstyrrende tanker 
ned og læg papiret væk. 
Træf aftalen med dig selv 
om at tage dig af det som 
forstyrrer, når du er 
færdig med lektierne. 

SVÆRT VED AT KOMME I GANG?

Der er kun én måde at spise en elefant på: En bid ad gangen!



Hvorfor er det vigtigt at vide og lære noget?
Hvornår ved du, at du har lært noget?

HVAD ER VIDEN?



FORSKELLIGE NIVEAUER AF VIDEN 

Hvorfor skal vi tale om forskellige former for viden 
(taksonomi)? Det skal vi, fordi det er et redskab til at 
vurdere jeres eget faglige niveau!

Viden opbygges gradvist og findes på forskellige 
niveauer.
 I nogle fag inddeles viden i følgende niveauer: 

Redegørelse, analyse- og fortolkning samt vurdering

 I andre fag bevæger man sig fra noget der ikke er 
system i (enkelte usammenhængende oplysninger) 
til et niveau, hvor der er system og sammenhæng 
mellem oplysningerne. 



ET EKSEMPEL: EVENTYRET OM DEN 
LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE
Redegørelse:
Hvad sker der i teksten?
Hvem er med i fortællingen?
Hvornår foregår fortællingen?
Analyse:
Synsvinkel/fortælleforhold
Person- og miljøkarakteristikker
Sproglige virkemidler
Vurdering/Fortolkning:
Sæt teksten ind i en sammenhæng med tiden og eller 
med andre fortællinger/tekster, som H.C Andersen 
har skrevet.



FORSKELLIGE NIVEAUER AF VIDEN


