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Studiegrupper er en udbredt arbejds- og organiseringsform på mange uddannelser i dag. Den fylder meget i de
studerendes liv og har stor betydning for, hvor godt de kommer igennem deres uddannelse. Denne bog slår et
slag for vigtigheden af godt samarbejde og ruster de studerende til at facilitere samarbejde og møder - både på

studiet og i et fremtidigt arbejdsliv.

Med et væld af konkrete øvelser og anvisninger henvender bogen sig til studerende, der gerne vil forbedre
møder i studiegruppen med henblik på faglige udfordringer og læring. Men den henvender sig også til
uddannelsessteder, der vil prioritere og styrke studiegruppernes samarbejde og derigennem støtte de

studerendes gennemførelse af studiet.

I denne 2. udgave er bogen gennemskrevet, opdateret og styrket blandt andet gennem tilføjelse af et nyt
kapitel om feedback i studiegrupper.

Om forfatteren:
Annelise Dahlbæk er cand.pæd. i musik og generel pædagogik. Hun arbejder med coaching, facilitering og
vejledning af både studerende og nyuddannede. Tidligere lektor på læreruddannelsen og har undervist i

pædagogik og psykologi på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Rytmisk
Musikkonservatorium.  
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