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Læseteknikker 
Læseteknik Formål og metode 
Overblikslæsning Du læser for at få indtryk af teksten: 

• Du gennemser teksten  
• Du læser kun titel, kapitel og afsnitsoverskrifter, forord, indholdsfortegnelse 

og konklusion for at finde ud af inddeling, sværhedsgrad og brugbarhed. 
 
Velegnet til:  
At lære bogen at kende; materialeindsamling til projektopgaver og skriftlige opgaver. 

Skimning Du læser for at orientere dig om indhold (omfang, art og niveau) og form (fremstil-
ling og sprog): 

• Du læser hurtigt og overfladisk.  
• Du lader blikket løbe hurtigt ned over siderne.  
• Du læser ikke hele sætninger, men fanger kun vigtige ord.   
• Du ønsker at få overblik over indholdet og hovedlinjerne i teksten eller finde 

steder i teksten, du vil læse grundigere. 
• Du ønsker at genopfriske allerede læst stof 

 
Velegnet til:  
At finde de vigtigste oplysninger i en tekst; at søge materiale 

Normallæsning Du læser for at forstå og tilegne dig tekstens indhold og mening. Det hele læses for 
at få fat på:  

• Budskabet.  
• Helheden.  
• Tankegangen.  
• Den røde tråd.  
• Argumentationen.  
• Opbygningen.  
• Problemstillingen.  
• Resultaterne. 

Velegnet til:  
At lære en tekst godt at kende, fx når man læser den som lektie eller i undervisningen 
 
Tjekliste: 

• Har jeg forstået teksten? 
• Hvad har jeg evt. ikke forstået? 
• Har jeg slået ord/begreber, som jeg ikke forstår, op i en ordbog eller på ord-

net.dk/sproget.dk? 
• Hvilket emne eller hvilken problemstilling handler teksten om? 
• Hvad er formålet med teksten? 
• Hvad skal teksten bruges til i undervisningen? 

Intensiv læsning Du læser for at lære i detaljer:  
• Du læser ”ord for ord” for at lære indholdet, hente præcise, konkrete infor-

mationer, kunne det udenad, gengive nuancer. 
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Velegnet til:  
Svære tekster/informationstungt materiale og eksamenslæsning 
Tjeklist:  

• Har jeg forstået teksten? 
• Hvad har jeg evt. ikke forstået? 
• Har jeg slået ord/begreber, som jeg ikke forstår, op i en ordbog eller på ord-

net.dk/sproget.dk? 
• Hvilket emne eller hvilken problemstilling handler teksten om? 
• Hvad er formålet med teksten? 
• Hvad skal teksten bruges til i undervisningen? 

Selektiv læsning Du læser for at finde særlige informationer: 
• Du læser bestemte dele af teksten eller læser teksten med særlige ”briller”, 

dvs. ud fra en særlig synsvinkel som du har brug for, fx til en konkret opgave. 
Skærmlæsning  

 

 

Kilde bl.a.: http://studiemetro.au.dk/fileadmin/www.studiemetro.au.dk/Groen__At_studere/Laesemaa-
der_og_notater.pdf 
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