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Studievaner på hhx Lene N. Bak Hent PDF Forlaget skriver: Med Studievaner på hhx får eleven en
værktøjskasse til at optimere sine studiemetoder. Udgangspunktet er at sikre en god overgang fra grundskolen

til gymnasiet, og målet er, at eleven bliver studiekompetent gennem arbejdet med bogen.

Udgivelsen indeholder en metodisk indføring i at arbejde med bl.a.

· læsestrategier

· notatteknik

· argumentation

· præsentationsværktøjer

· skriftlig formidling

· mundtlig formidling

· eksamenskravene

· de skriftlige opgavetyper

· Brug af blogs og sociale medier

De mange og varierede øvelser, modeller og oversigter lægger op til at arbejde kreativt, reflekteret og
selvstændigt med de forskellige opgavetyper og formidlingsformer på uddannelsen.

Gennem arbejdet med Studievaner på hhx bliver eleven i stand til at nå de faglige mål på gymnasiet, og
underviseren får redskaber til at arbejde med forskellige studieteknikker i alle fag og teamsamarbejder.

Materialet præsenterer teorier og konkrete opgaver til arbejdet med forskellige metafaglige emner som fx
taksonomi. Teorien formidles gennem konkrete, erfaringsbaserede opgaver.

Udgivelsen er opdateret, så den matcher kravene til hhx-uddannelsen anno 2017.
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