
Faglig skrivning  
– Notatteknikker i fagene 



Nøgleord (1) 

 

• Hjørnestenen i notatteknik er nøgleord.  

 

• Et nøgleord er, som ordet siger, et ord, der er 
nøglen til en række informationer.  

 

• Det vil sige, et ord, som er nøglen til din 
hukommelse. 



Nøgleord (2) 

• Man kan sammenligne et nøgleord med en 
bouillonterning.  

• En bouillonterning fremstilles ved at inddampe f.eks. 
en grøntsagssuppe. Når den så senere skal anvendes, 
kommes den i vand, hvorefter vandet får en smag af 
det, der var i suppen. 

• På samme måde skal nøgleordet hjælpe os med at 
huske, hvad der skete, blev sagt eller stod i teksten, 
da vi skrev nøgleordet ned. 

• Nøgleordet rummer altså meget viden – kogt ned til 
et ord. 



http://fysik-kemifokus.dk/forloeb/7-klasse/drikkevandsforsyning-for-fremtidige-generationer/lar-og-lur


Kolonne-notater 
Hovedoverskrift/ Kapitel overskrift/ Tema for 
teksten 

LAR og LUR 
Afsnit Overskrift på afsnittet 

  
  

Nøgleord til afsnittet 
  
Skriv det eller de 
vigtigste ord fra hvert 
afsnit. 

Forklaring til nøgleord 
  
Skriv en forklaring til 
nøgleordene. 
Skriv forklaringen med 
hele sætninger. 

Kommentarer eller 
andet 
  
Er der fx informationer, 
der er vigtige at 
fastholde?? 

Spørgsmål til teksten – det 
forstår jeg ikke??? 
  
Skriv de ord eller sætninger fra 
teksten som du ikke forstår – eller 
stil spørgsmål til teksten 

1. afsnit Skybrud skaber 
problemer 

Skybrud 
  
Stor regnmængder 
  
Vandafledning  

Når der falder store 
mængder regn på kort 
tid. 
  
Vandet der skal ledes 
væk – dvs. fjernes. 

Skybrud er mindst 15 
millimeter regn på 30 
min. 
  
Svært for kloarkerne at 
klare mængden af vand 
fra tagrender og 
områder med asfalt og 
flisebelægning. 

Hvad kan man gøre med de store 
mængder af vand i en tid hvor 
vand er en mangelvare mange 
steder? 

2. afsnit Lokal afledning af 
regnvand 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

            
            
            
            
            



To-kolonne-notat 



Ordkendskabskort 1 





Lav et referat ud fra dine kolonne-notater 
HUSK!! 
 
De fem referatregler 

 

1. Referér teksten i afsnittenes rækkefølge. 

2. Referér kun det vigtigste fra teksten. 

3. Referér teksten uden at tilføje nye oplysninger 

4. Giv ikke din egen mening til kende. 

5. Skriv referatet med en blanding af tekstens ord og dine egne ord – forsøg 

at bruge så mange af nøgleordene som muligt, så du lærer at bruge dem 

i dit eget sprog. 

 



Stil spørgsmål 1 



Stil spørgsmål til teksten 2 
Prøv at stille mindst to spørgsmål til teksten indenfor hver kategori 
NB: Her behøver I ikke holde jer indenfor teksten!! 

 

Dataspørgsmål: 

1. 

2. 

Forklaringsspørgsmål: 

1. 

2. 

Vurderingsspørgsmål: 

1. 

2. 

Handlingsspørgsmål: 

1. 

2. 

 



Mindmap 1 

• Mindmap er til sortering  

af dine tanker 

• Det er vigtigt at tankerne  

inddeles i grupper, det giver  

overblik 

• Mindmap kan bruges til at 

Strukturere dit videre arbejde 

 



Mindmap 



Genfortælling, referat og resume 



Stil spørgsmål til teksten 



Begrebskort 



Sammenligningsdiagrammer 



Sammenligningsmodel 



Tidslinje 



Projektarbejde og faglig skrivning 



Tips til websøgning 



Vurder websider 



Tips til problemformulering 


