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at skabe og bevare overblikket over studiearbejdet, og alle teknikkerne præsenteres med vejledning og
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den enkelte elevs personlige adfærd og studiearbejde. Andre øvelser er rettet mod kulturen og arbejdet i

grupper eller klassesammenhæng.  Knæk studiekoden! er et katalog over de almene, personlige, sociale og
faglige kompetencer, som de gymnasiale ungdomsuddannelser har som mål, og den giver eleverne konkrete
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