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AKADEMISK LÆSNING 
v. Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM 
 

 
Indholdselement og 
læringsmål 

Aktiviteter og forventet varighed Materiale/ 
handout  
til aktiviteter 

Litteratur/ 
forberedelse 

Vigtige pointer til underviseren 
 

1. element FØR 
LÆSNING: 
 
I) 
Målet er at reflektere 
over egen måde at 
læse på  
 
 
Målet er at få 
legaliseret almindelige 
udfordringer med 
akademisk læsning  
 
 
 
 
 
 
 

I) 
Individuel aktivitet 

 Udfyld skemaet på handout ”Skriv om dine 
læsevaner”, svarene er kun til egen brug 

Samarbejde 

 Fortæl sidemand om det sjoveste og det 
sværeste ved at læse akademiske tekster 

Plenum 

 Opsamling med fokus på almindelige 
problemer ved akademisk læsning. Ud fra 
handout ”Akademisk læsning- hvad er 
problemet?” 

 
Afsat tid: ca. 20 min.  

Handout: Skriv  
om dine 
læsevaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handout: 
Akademisk 
læsning- hvad er 
problemet?  

Der er ikke 
tænkt 
litteratur til 
studerende 
 
 

Pointe: Udfordringer med 
akademisk læsning skal 
legaliseres af en autoritet, og 
studerende skal opdage, at 
andre har samme problemer 
som de selv.  
 
Pointe: Studerende skal forstå, 
hvad akademisk læsning er, og 
at det er noget man skal lære.  
 
Pointe: Mange studerende tror, 
at de læser for langsomt, men 
læsetempo er meget sjældent 
det egentlige problem. 
Problemet er, at studerende 
bruger deres tid forkert.  
 
Baggrundslæsning som 
inspiration til underviser: 
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II) 
Målet er at få  
kendskab til sit  
fags tekstgenrer og 
deres kendetegn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademisk Læsning (2005), 
Uddannelsesnyt nr. 4, 16. årg.   
 
Peter Stray Jørgensen: 
Studielæsning på videregående 
uddannelser – læsestrategier 
og læseteknikker 
(Samfundslitteratur, 2007)  

II) 
Samarbejde 

 Diskuter i par forskelle på de tekstgenrer I 
ifølge fagets pensumliste skal læse: 
Lærebog, videnskabelig artikel, værk, 
formidlende artikel, bekendtgørelse osv.  
Diskutér ud fra følgende spørgsmål: 
Hvilke genrer læser vi? 
Hvem skriver til hvem og med hvilket 
formål i de forskellige tekster? 

Plenum 

 Opsamling med fokus på forskelle mellem 
genrer, og hvad det betyder for læsning. 
Ud fra handout: ”Akademisk læsning: 
eksempler på genrer” 

 
Afsat tid: ca. 30 min 

Underviser 
medbringer 
forskellige 
eksempler på 
tekstgenrer i 
fysisk form, som 
indgår i 
pensumlisten.  
 
 
Handout: 
Akademisk 
læsning: 
eksempler på 
genrer 

 Pointe: Studerende skal blive 
bevidste om, at der findes 
forskellige tekstgenrer, der skal 
læses på forskellige måder.  
 
Pointe: Studerende skal forstå, 
at det er naturligt, at noget er 
sværere at læse end andet. 
Lærebøger er fx skrevet til 
studerende, videnskabelige 
artikler er skrevet til et 
forskerfællesskab.  
 
Baggrundslæsning som 
inspiration til underviser: 
Akademisk Læsning (2005), 
Uddannelsesnyt nr. 4, 16. årg.  
http://static.sdu.dk/mediafiles/
Files/Om_SDU/Fakulteterne/Sa
mfundsvidenskab/SUE/Akadem
isk%20laesning.pdf  
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III) 
Målet er at lære at 
anvende en før-
læsningsstrategi 

Peter Stray Jørgensen: 
Studielæsning på videregående 
uddannelser – læsestrategier 
og læseteknikker 
(Samfundslitteratur, 2007) 

III) 
Individuel aktivitet 
 Læs handout: ”Skab overblik over det, du skal 

læse” 

 Orienter dig i teksten og skab overblik:   
Svar på hvad dette er for en tekst og 
hvorfor du skal læse den? 

 Notér hvad du tror teksten handler om (en 
eller to sætninger) og find på spørgsmål du 
kan stille til teksten  

Samarbejde 

 Fortæl sidemanden, hvad du har fundet ud 
af, og diskuter: Hvad ved I nu om denne 
tekst?  

Plenum 

 Du og/eller din sidemand fremlægger, 
hvad jeres vigtigste udbytte af aktiviteten 
er. 

 
Afsat tid: ca. 45 min 

Handout: Skab 
overblik over det, 
du skal læse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Til denne aktivitet vælger  
underviser en tekst som de  
studerende alligevel  
skal læse i nær fremtid (som 
forberedelse til forelæsning   
/undervisning). De studerende 
skal ikke have læst teksten på 
forhånd. 
 
Pointe: En læseproces 
begynder altid med to 
spørgsmål: 

1) Hvilken type tekst skal 
jeg læse? 

2) Hvad skal jeg have ud af 
at læse denne tekst? 

 
Pointe: Studerende lærer, hvor 
meget de kan finde ud af om en 
tekst ved at skabe overblik, 
inden de begynder at læse 

2. element: SELVE 
LÆSNINGEN  
 
I) 

I)  
Individuel aktivitet 

 Læs handout: ”Vælg læsemåde efter 
formålet med din læsning 

Handout: Vælg  
læsemåde efter 
formålet med din 
læsning 

Der er ikke 
tænkt 
litteratur til 
studerende 

Pointe: Studerende skal forstå 
at tekster kan læses på 
forskellige måder. 
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Målet er at blive i 
stand til at skelne 
mellem forskellige 
læsemåder og 
læseformål 

 Samarbejde 
 Diskuter med sidemanden, hvilken 

læsemåde teksten fra forrige øvelse 
lægger op til. Skal teksten læses intensivt 
eller normalt? Skal du blot skimme?  

 Diskuter dernæst hvilken rolle teksten har i 
forhold til andre tekster på 
semesterplanen. Indeholder teksten fx 
central eller supplerende viden?  

Plenum 

 Underviser forklarer sin vurdering af, 
hvilken læsemåde og hvilket læseformål 
teksten lægger op til. 

 
Afsat tid: ca. 20 min. 

 Pointe: Studerende lærer at 
vælge læsemåde efter formål. 
Fx er nogle tekster helt centrale 
på et modul, andre er 
baggrundslæsning.  
 
 
 
 
 
Baggrundslæsning som 
inspiration til underviser: 
Akademisk Studieteknik for 
Studiestartere 
http://samf.ku.dk/pcs/pdf_filer
/akademisk_studieteknik.pdf 

 
II) 
Målet er at afprøve 
forskellige læsemåder 
ved at bruge 
intervallæsning 

II) 
Individuelt arbejde 

 Orienter dig i teksten/skab overblik – 10 
min. 

 Skim hele teksten – 10 min. 

 Lav mindmap over hovedtræk i teksten – 
10 min. 

 Hold pause – 5 min. 

 Læs udvalgte afsnit intensivt – 15 min.  

 Skriv kort resume om det intensivt læste – 
10 min. 

 
Samarbejde 

 Præsenter mindmap og resume for 

  Til denne aktivitet vælger  
underviser en ny tekst som de  
studerende alligevel  
skal læse i nær fremtid (som 
forberedelse til forelæsning   
/undervisning). Teksten er på 
max. 10 sider. De studerende 
skal ikke have læst teksten på 
forhånd. 
 
Pointe: Studerende lærer, hvad 
der kommer ud af at bruge 
forskellige læsemåder.  
De skal forstå, at aktiviteten 
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sidemanden, og diskuter udbyttet af 
intervallæsning. Hvad mangler I at gøre for 
at teksten føles gennemarbejdet?  

 
Afsat tid: ca. 75 minutter 
 
 

ikke handler om at gøre det 
rigtigt eller forkert eller at 
forstå teksten korrekt. Det 
handler om at afprøve 
læsemåder og forstå udbyttet 
af dem. 
 
Baggrundslæsning som 
inspiration til underviser: 
Akademisk Studieteknik for 
Studiestartere 
http://samf.ku.dk/pcs/pdf_filer
/akademisk_studieteknik.pdf 

1. 3.element: EFTER 
LÆSNING 
 
I) 
Målet er at lære at 
anvende det talte 
sprog som metode til 
at bearbejde en læst 
tekst. 
 

I)  
Individuelt arbejde 

 Normallæs teksten fra den forrige øvelse 
igen. Denne gang med henblik på at 
forberede et mundtligt oplæg om 
essensen af teksten. Oplægget må max. 
vare 3 minutter.  

Samarbejde 

 Fremlæg for en gruppe med i alt fire 
medlemmer. 

 Diskuter forskelle og ligheder i jeres 
mundtlige oplæg 

 
Afsat tid: ca. 60 min. 

 Der er ikke 
tænkt 
litteratur til 
studerende 
 

Pointe: Studerende får testet  
deres forståelse af en tekst, 
fordi de skal finde tekstens 
essens og fremlægge denne 
essens mundtligt. 
 
Pointe: Oplæggene bliver 
forskellige, og de studerende 
opdager dermed, at en tekst 
har flere essenser alt efter, 
hvem der læser den og 
vedkommendes formål.  
 
Pointe: Studerende lærer en 
metode til at fastholde teksters 
essens(er), så de kan skabe 
sammenhæng mellem alle de 



  Take-Away Teaching 

Side 6 af 6 
 

tekster, de læser på et modul. 

2. II) 
3. Målet er at reflektere 

over egne fremtidige 
læsestrategier og over 
planlægning af 
læsning 

II) 
Individuel aktivitet 

 Vend tilbage til aktiviteten, hvor du 
reflekterede over din måde at læse på (1. 
element FØR LÆSNING) Hvad ved du nu? 
Reflekter over spørgsmål som:  
Hvordan skal jeg læse?  
Hvor skal jeg læse?  
Hvornår på dagen skal jeg læse?  
Er intervallæsning noget for mig?  
Hvor mange sider er det rimeligt at læse 
pr. dag? 
Hvad gør jeg, når læsemængden er stor?  
Hvordan kan jeg planlægge min læsning? 

Plenum 

 Studerende fremlægger deres refleksioner 
og udveksler gode idéer 

 Underviser rådgiver i forhold til den 
konkrete semesterplan på modulet 

 
Afsat tid: ca. 30 min. 

  Pointe: Studerende lærer at 
læsning skal planlægges. De 
skal danne sig overblik over 
læsemængden til de forskellige 
undervisningsgange, de skal 
danne sig overblik over 
læsemængden på hele modulet 
og de skal vælge læsestrategi 
for de enkelte tekster, som de 
skal læse. 
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