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Læsehastighed 
 

Målet for enhver form for læsning, uanset læsehastighed, er altid udbyttet af teksten 

– det vi forstår, efter at teksten er lagt væk. Læsehastighed, som så mange andre 

færdigheder, handler om træning. Man bliver kun bedre til at læse, ved at læse og 

være bevidst om at søge svar på spørgsmål i den hensigt at ville forstå. Hvorvidt du 

interesserer dig for det du læser, påvirker også din læseformåen.  

Øjnene bevæger sig i ryk når vi læser. Nogen gange overser vi nogle ord og må rykke 

tilbage i teksten, for at læse linien igen. Disse bevægelser, hvor man læser imod 

læseretningen, kaldes regressioner. Antallet af regressioner afgør om man er god eller 

dårlig til at læse. Årsagen til, at mange automatisk springer tilbage i teksten er, at de 

i stedet for at læse flere ord ad gangen, har vænnet sig til at læse ord for ord, hvilket 

er en følgevirkning af den måde vi lærte at læse på i skolen.  

En gennemsnits læsehastighed på mellem 150 - 220 ord i minuttet eller mindre, er for 

langsomt set i forhold til læsemængden på en videregående uddannelse. Det er en 

læsehastighed, som ligger tæt op af den normale talehastighed. Der sker så det, at 

det er svært at koncentrere sig, fordi vores indre talestrøm overhaler vores 

læsehastighed, så vi enten kommer i tanke om alt muligt andet eller indlæser vores 

egne tanker i stedet for at læse, hvad der faktisk står.  

I forhold til læsemængden på en videregående uddannelse, bør man ved avislæsning 

have en læsehastighed på omkring 300-400 ord i minuttet. En fordobling af 

talehastigheden. Det kan enhver træne sig op til, forudsat man ikke lider af 

synsforstyrrelser. 

Test af læsehastighed 
Du skal bruge en avisartikel og et stopur. Når du starter på teksten, sætter du 

stopuret i gang og når du er færdig med artiklen trykker du på stop. For at beregne 

din læsehastighed bruger du: 

Antal ord i teksten / den tid du brugte på at læse = din læsehastighed 

Der er dog et lille men, for hvordan tjekker du, at du nu også har forstået det, du har 

læst. For hvis du laver kontrol-spørgsmål, er du jo nødt til at læse teksten først og så 

falder formålet lidt til jorden. Det bedste råd er, at få en ven/læsemakker til at lave 5-

8 centrale spørgsmål til teksten, som du skal besvare – selvfølgelig uden at se i 

teksten. På den måde kan du jo så teste din ven/læsemakker. 
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Orienteringslæsning 
Prøv at bruge et ”fartkort” til at øge din læsehastighed og læseforståelse. Brug et 

stykke alm. Blankt A4 ark, foldet på midten. Du bruger kortet oppefra og nedover 

siden du læser, så du hele tiden dækker over det du lige har læst. Netop for at 

forhindre dig i, at springe tilbage i teksten.  

 


