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Denne bog handler om hukommelsens betyd-
ning for læring i de almene boglige under-
visningsfag. Boglige fag forstås i denne bog 
som forskningsbaserede undervisningsfag i 
skoler og uddannelsesinstitutioner: Naturviden-
skabelige fag, fremmedsprog, humanistiske 
fag, samfundsvidenskabelige fag m.fl. Samt 
fag, som er blevet præget af de boglige fags 
vidensmodel, begrebsformer og skriftlighed 
såsom f.eks. sundhedsfaglige fag, en række 
merkantile fag, videnstunge teknologifag m.fl. 
Med ”tilegnelse af boglige fagkundskaber” 
menes en grundig og dybtgående læring, som 
både omfatter forståelse og fastholdelse af 
kundskaberne. 
 
Det er den lærende person - eleven, kursisten 
hhv. den studerende - som står i centrum for 
bogens analyser. Bogen er skrevet til lærere, 
ledere og andre, som er optaget af, hvordan 
det kundskabsmæssige udbytte af undervis-
ning og uddannelse bedre kan sikres, kvalita-
tivt og kvantitativt.  

Den vellykkede boglige læreproces er en 
helhed af en række faser, hvoraf ingen kan 
undværes: 

1.  Læringsforberedelsen
2.  Forståelses- og metodefase

3.  Hukommelsesfasen
4.  Test- og fremlægningsfase

5.  Konsolideringsfase

I undervisning og uddannelse i Danmark står  
”forståelses- og metodefasen” stærkt. 

Det, der derfor i dag er brug for at styrke er derfor 
hukommelsesfasen, testfasen og konsolideringsfasen. 

Derved sikres tilegnelsen af avancerede og solide bog-
lige fagkundskaber. 

I bogen gennemgås lærerens og den lærendes (elev, 
kursist, studerende) muligheder og opgaver i de en-

kelte læringsfaser. 

Bogens centrale tese er, at det er nødvendigt at 
genindsætte hukommelsen, som et afgørende 
vigtigt led i læringen af kvalificerede boglige 
fagkundskaber. Netop for at fremme forstå-
elsen, da faglig forståelse uden sikre basisk-
undskaber er umulig. Hukommelsesindsatsen 
er vigtig såvel ved basiskundskaber, som ved 
højniveaukundskaber og derfor også ved tvær-
faglige projektopgaver. 

I bogen gennemgås en bred international 
faglitteratur, hvori der fremlægges ny forskning 
om hukommelsens betydning for forståelse af 
stoffet og for opnåelse af sikre fagkundskaber. 
Hvis ikke basiskundskaberne sikres og fæstnes 
i langtidshukommelsen bliver ”overbygnings-
kundskaberne” ustabile, fordi de hviler på et 
usikkert grundlag. I god læring ses forståelse af 
stoffet og erindring af stoffet., som hinandens 
forudsætning og danner til sammen stabile og 
kvalificerede boglige fagkundskaber. 


