
Notatteknik



Hvorfor notatteknik?

For at udvide din hukommelse
For at du kan bearbejde 

det du hører
det du læser 
det du ser

For at du kan få en bedre eksamen
For at du kan huske, hvad I aftalte i gruppen 
under projektet



Hvad skal jeg notere?

Skriv noter til 
det du hører
det du læser
det du ser

Skriv dine egne meninger og kommentarer
Skriv ikke noter, du ikke forstår
Skriv i stedet spørgsmål til det, du ikke forstår
Få svar på spørgsmål, du har noteret
Skriv kun vigtige ord og forklaringer af direkte



Hvordan skal jeg notere?

Skriv, så du kan læse det senere
Opdel siden i 

boks foroven til hovedemne, tid og sted, 
emne, kilde
Smal kolonne i venstre side til underemner
Bred kolonne i højre side til noter, 
kommentarer og spørgsmål



Stødvis notering

Du lytter uden at skrive
Du vurderer uden at skrive
Du koncentrerer – hvad er vigtigt
Du formulerer: underemne, stikord
Du noterer samtidig med, at du lytter til 
det næste, der bliver sagt
Bearbejd dine noter bagefter



Zig-zag notering

Først: emneord i underemnekolonnen til venstre 
på siden

Lyt uden at skrive
Skriv først noter til det, du har hørt, når nyt emne 
starter

Skriv nyt emne op i venstre kolonne
Lyt uden at skrive
Skriv først noter, når nyt emne starter
Osv.
Bearbejd dine noter bagefter



Mind map – Kreativ 
notatteknik

Vend A4-papiret liggende (landscape) 
Tegn

Cirkel i midten med emneord
Grene med underemner
Kviste med detaljer, spørgsmål, 
kommentarer, associationer mv.
Lyt, vurder og formuler, før du skriver
Brug evt. matchware-program på skolen



Fordele ved kreativ 
notatteknik

Du får hurtigt overblik over emnet – det 
hele står på én side
Du kan tegne dine egne bindelinjer 
mellem underemnerne
Du kan selv skabe sammenhæng i det, 
du har hørt, læst og set
Du kan læse på tværs


