Præsentation af Hanne Heimbürger & Benny Wielandt:
”Studiekompetence – fra elev til studerende”.
Endnu en bog om studieteknik har set dagens lys. Den henvender sig til elever i de gymnasiale
uddannelser og på hf. Et vigtigt nyt område i de kommende gymnasie- og hf-reformer er Almen
Studieforberedelse, og denne bog har mange gode bud på hvordan kan arbejde med netop
studiekompetence, nye arbejdsformer, styrkelse af elevernes selvstændighed og ansvarlighed.
Bogens 94 sider er inddelt i 10 kapitler: Check dine studievaner; Læringsstil; Motivation; Vurdering
og evaluering; Hvordan forbereder du dig hjemme; Studiegrupper; Tutor, mentor, kontaktlærer;
Mundtlig fremlæggelse; Du og din computer; Eksamen.
Hvert kapitel indeholder et væld af øvelser som man kan arbejde med hjemme eller på skolen. Der
er i alt 84 øvelser fordelt på de 10 kapitler.
Især fire kapitler skal fremhæves:
Vurdering og evaluering.
Der gives anvisninger på hvordan man kan lære af feed-back, der er en checkliste, ligesom der til
dansk stil er et skema om sproglig fremstilling, opgave- og emnebehandling, selvstændighed, viden
og originalitet. Der er klare krav i naturvidenskab, men hvad er det man helt præcist skal kunne?
Det kan et par øvelser afklare. Videre er der et afsnit om selvevaluering og lynevaluering.
Gruppearbejde
Her gives nogle gode råd om hvordan samarbejde lykkes, nemlig med en samarbejdssamtale,
gruppedagbog, afdækning af problemer vha. SWOT-analysen (styrker, svagheder, muligheder og
trusler), tidsplan og opdeling af arbejdsopgaver.
Tutor, mentor, kontaktlærer er en ny funktion der indføres med reformerne. Tutorens opgave
beskrives, ligesom forskellige redskaber beskrives udførligt: udviklingssamtaler, læringskontrakter,
logbog, studiebog.
Du og din computer – informationssøgning rummer gode råd til hvordan man finder viden og
hvordan man sorterer mellem de mængder af oplysninger som kan hentes ned fra nettet.
De forskellige øvelser i bogen er markeret dels med en stjerne ”= øvelser du kan lave i timen”, dels
med en sol ”= øvelser, der også kan laves hjemme”.
Alt i alt er det en glimrende og meget brugbar bog. Dens styrke er de mange praktiske øvelser,
selvom det nok er tvivlsomt om ret mange elever vil arbejde med ”sol” – øvelserne hjemme. Da der
i reformen er afsat god tid fx til Almen Studieforberedelse, vil mange øvelser kunne gives for som
lektier og man kan så komme langt i timerne. Til sidst et lille suk: teksten er indimellem skæmmet
af tungt sprog.
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