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Mangler din skole inspiration til grundforløbet og elevernes arbejde med studieteknik?

Sætter din skole også fokus på løfteevne?

KODEKNÆKKEREN - din vej ind i gymnasiet er en ny bog der skal hjælpe eleverne til at knække
gymnasiekoden og skolens redskab til at understøtte løfteevnen i gymnasiet.

Bogen kan anvendes af eleverne i grundforløbet og løbende som opslagsværk. Den er en indføring i den
akademiske verden og er skrevet i et sprog der henvender sig direkte til eleverne.

KODEKNÆKKEREN indeholder 8 letforståelige kapitler der omhandler alt fra abstrakte aspekter som
taksonomi, metodisk bevidsthed og mindset til mere konkrete elementer som tekstbearbejdning, notetagning

og skriftlighed.

Kapitlerne præsenterer begrebsforklaringer, anvendelige sprogbilleder og helt konkrete værktøjer til at
understøtte nye elevers vej ind i gymnasiet.

Bogen er oplagt som en del af elevernes egenbetalingspakke.

Om forfatterne:
Mette Louise Graah Rasmussen er uddannet cand.mag. og gymnasielærer.

Ronja Billum Skovsbøl er uddannet cand.pæd.psych. med en baggrund som lærer.
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