
Studieteknik 
ifm. 1. DEPmodul





Dagsorden
‘DEP-pakken’: Det kommende forløb

På skolebænken – udveksling om erfaringer og forventninger

Alt efter hvor I er:
• Læse- og notatteknik 
• Problemformulering og opgaveskrivning
• Studievaner 
• Bred, fælles udveksling

Samarbejde og aftaler

Tak for i dag – KONTAKT MIG ENDELIG



Baggrund
Skolen skal have en plan for kompetenceudvikling, der sikrer at
”Senest 4 år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer fra 
en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført 
pædagogisk diplomuddannelse. Uddannelsen påbegyndes i 
almindelighed senest et år efter ansættelsen”

(Bekendtgørelsen, kap. 3: Retsinformation)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619


Fokus

• Afsæt i jeres undren

• Forløbet skal have sammenhæng med arbejdshverdag 
(relevans)

• Sammenhæng med øvrige udviklingsaktiviteter på skolen
• Reformens pædagogiske intentioner

• Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

• Sikring af transfer gennem opfølgningsaktivitet(er)



Forløbet her

Før individuel opstart: Opstartsdialog

9. april: Studieteknik

?: Skrivekursus med fokus på opgaveskrivning 

Undervejs: Videndelig på områdemøder

Efter eksamen: Outrosamtale

Efter sommerferien: Opfølgning og vidensdeling



På skolebænken

Nonstopskrivning i 5 minutter:

• Hvor tror du, at du kan få udfordringer i forhold til at være studerende på 
VIA? 

• Er der noget, du kan gøre for at imødegå udfordringerne?
• Hvad har du brug for i dag?



Fordomme

• En fagbog skal læses fra en ende af – og når jeg først 
er gået i gang med en bog, bør jeg også læse den 
færdig

• Det er snyd at bladre en fagbog igennem og bare læse 
det vigtigste

• Hvis jeg læser hurtigt, går det ud over forståelsen
• Når jeg læser fagbøger, er målet, at jeg kan genkalde 

mig bogen fuldstændigt og lave en kritisk analyse af 
den









Før læsningen

• Gøre hjernen klar til at modtage

• Vigtigheden af at have en plan for sin læsning – og at have de rette 
klodser til rådighed

• Acceptér at du ikke kan forstå alt første gang

• Øvelse: Kom med nogle bud på, hvad teksten mon kan handle om



Læsningen skal passe til
konteksten
• Hvilken type tekst er det?

• Skønlitteratur, faglitteratur…?

• Hvad skal jeg have ud af den?
• Viden, underholdning, overblik, dyb forståelse, overfladisk 

forståelse…?  

• Hvorfor læser jeg den? 
• Læring, nysgerrighed, for at lære det faglige sprog, for at udvikle 

vores syn på kendt viden, for at forberede os til prøver
• …? 



Skrivning som støtte til
læsning
• Understregning/overstregning

• Vigtigste pointer
• I forhold til tema

• Stikord 
• Resumé
• Opsamling i siden
• Noter inde i teksten
• Post-it’s
• Opdeling af tekst med små overskrifter
• Mind map
• …. 



Grib teksten af Jette Larsen
Orienter dig i teksten
- Skab overblik over tekstens omfang
- Titel
- Årstal for udgivelse
- Overskrifter – mellemoverskrifter
- Indledning
- Afslutning
- Fremhævede ord
- Sammendrag i teksten
- Modeller
- Illustrationer



Læg teksten fra dig og svar 
på følgende spørgsmål:

§ Hvad er det for en tekst?
§ Hvad handler den om?
§ Hvad er det væsentlige i denne tekst?

Opsummer dine iagttagelser i et mind map
§ Danner overblik
§ Ikke hierarkisk – flere dele kan have samme 

prioritering
§ Lav dit eget system (brug farver, symboler eller 

mønstre)



Budskab
- xxx

Kritik og vurdering
- xxx

Relevans
- xxx

Faglig problemstilling
- xxx

Centrale begreber
- xxx



Opsamling på læsning



Gode studievaner
• Struktur på læsning/ notater

• Hav en positiv og åben tilgang

• Vær parat fra dag 1

• Tænk egen hverdag og elever ind i teorien. I bliver bedømt på dette

• Sparring. Bruge hinandens erfaringer

• Afprøve teorier på hinanden



Studiedagen
Forslag til plan for læsning:
• Klargøre for sig selv (eller med andre): Hvad formålet er med 

læsningen? – Også i forhold til at vælge hvilken tekst, man først 
skal gå i gang med, hvis man har flere. 

• Skabe fokus – fx repetition, oversigtslæsning, skabe 
forforståelse for sig selv (aktivere), skimme teksten, google 
begreber, skabe motivation … 

• Læsning (ca. 30 minutter)
• Pause – helt fri eller blot anden måde at bearbejde stoffet 

(skrive, tale …) (10 minutter)
• Læsning (ca. 30 minutter)
• Pause – fx notatskrivning (10 minutter)
• Osv. – osv. – osv.



Logbog til egen brug og 
læring
§ Hvilke forventninger har jeg til dagen?
§ Hvad var især fagligt vigtigt og interessant i dag? Begrund
§ Hvad var specielt personligt betydningsfuldt i dag? Begrund

Hvad lærte jeg? Hvad blev jeg klogere på/særligt glad 
for/overrasket over/undren/tvivl?

§ Hvad kan jeg tage med mig til min egen praksis?
§ Hvad vil jeg gerne lære mere af? Hvordan kan jeg erhverve 

mig den viden og kunnen?
§ Hvordan kommer jeg videre med den viden og kunnen jeg 

har?
§ Hvad kan jeg selv gøre mere af for at lære?
§ Hvad skal jeg gøre mindre af?
§ Hvad kan støtte mig i min læreproces?
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At tænkeskrive – for sig 
selv
§ Skriv uden at bekymre dig om ’kvaliteten’

§ Skriv i et dagligdags sprog

§ Skriv uforpligtende, ufærdige iagttagelser

§ Lad være med at fortolke/konkludere for tidligt

§ Skriv mange spørgsmål

§ Skriv hvad du ikke ved

§ Skriv hvad du gerne ville vide

§ Skriv Hvad ved jeg/Hvad tror jeg/Hvad ved jeg ikke om 
dette emne

§ Skriv indvendinger og modargumenter mod dine egne 
idéer

§ Skriv risikabelt – ikke bange for skæve indfald



Øvelse: Tænkeskrivning

Nonstop skrivning i 5 minutter om: 
Hvad har jeg lært i dag, og hvad vil jeg tage med mig på 
VIA?



Sparring
• Der er ikke noget ”rigtigt” eller ”forkert” – reflektér højt

• Udbyttet af at sparre med andre

• Se forberedelse som en stor del af læringen

• Sammenhængen med praksis og fælles (tavs) viden



Vi mødes igen
• Vi ses igen til sparring mm.

• Fremover: Noget vi skal klare i det her særlige rum?

• Jeg indsamler jeres umiddelbare overvejelser fra timens 
begyndelse og medbringer dem til vores næste møde

• I kan bruge mig - også efter afleveret opgave 
• Obs: Ikke for at overtage VIAs vejledning, men for at understøtte 

processen ved at sikre arbejdet med afprøvningen og dets relation 
til det lærte på VIA



Links
Om læsehastighed
http://www.net-uv.dk/dansk/Teori/laesehatighed/laesning6.htm
http://www.studieportalen.dk/studiebladet/studieteknik/laesehastighed-laer-
laese-hurtigere
http://samvirke.dk/forbrug/artikler/test-hurtigt-laeser.html
Danmarks evalueringsinstitut Her kan du finde diverse undersøgelser samt 
tips til egne undersøgelser
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse
Undervisningsministeriet Her finder du diverse love og bekendtgørelser samt 
anden information
http://uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser
EMU - Danmarks Læringsportal Her kan du finde inspiration til planlægning 
af forløb
http://www.emu.dk/omraade/eud

http://www.net-uv.dk/dansk/Teori/laesehatighed/laesning6.htm
http://www.studieportalen.dk/studiebladet/studieteknik/laesehastighed-laer-laese-hurtigere
http://samvirke.dk/forbrug/artikler/test-hurtigt-laeser.html
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse
http://uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser
http://www.emu.dk/omraade/eud



