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Man behøver ikke at være 
superklog for at studere. 

Det er mange ganske jævnt bega-
vede studerende, der er kommet 
fint igennem en universitetsud-
dannelse, mens mange super vel-
begavede slet ikke har kunnet 
finde ud af at studere.

Der er topmotiverede studie-
startere, der falder fra allerede i 
løbet af 1. semester, og der er 
meget slapt motiverede studiestar-
tere, der går glat igennem uddan-
nelser og ender med at blive liden-
skabeligt forelskede i deres fag.

Studieparathed

Hvad er det der gør, at de der 
begynder på universitetet klarer 
sig så forskelligt? Der er nogen 
forudsætninger der skal være på 
plads. Samlet kan man kalde disse 
forudsætninger for “Studieparat-
hed”. Det vil jeg se lidt nærmere 
på uden dog at have ambitioner 
om at opstille en enkelt og klar 
definition, da folk heldigvis er for-
skellige.

Når man møder nye studerende, 
kan man ofte let skelne mellem 
dem, der er parate til at gå i 
gang med studierne, og dem, der 

ikke er det. Studieparathed bliver 
ofte forvekslet med motivation. Er 
man motiveret, går det som en leg, 
hvor lysten driver værket – i det 
mindste for de studerende, hvis 

studentereksamen ikke er helt i 
bund. Andre har en tyrkertro på, 
at modenhed og biologisk alder 
hænger tæt sammen. Modenhed 
mht. at studere er sjældent noget 
en ikke studieparat studerende 
opnår ved at holde et eller to sab-
batår. Hyppigt er der ikke sket 
noget som helst, når en ikke-stu-
dieparat student bliver optaget på 
en uddannelse efter en sabbatpe-
riode.

Man kan slet ikke komme uden 
om at kigge på gymnasiet, når der 
skal ses på, om de ny studerende 
er studieparate. At forberede ele-
verne på at skulle læse videre 
er og bliver gymnasiets opgave. 
En studentereksamen kan ikke 
stå alene, men skal efterfølges 
af en erhvervskompetencegivende 
uddannelse.

Det er meget tankevækkende, at 
man kan tage en gymnasial uddan-
nelse med et hæderligt resultat 
uden at være bare nogenlunde for-
beredt på de krav, der stilles på de 
videregående uddannelser. Dette 
er ikke en sur halvgammel studie-
vejleders jeronimus-tanker, men 
dokumenteres i massevis af under-
søgelser om studieforløb, frafald 

Af Jakob Lange

Studieparate studenter
Jakob Lange er chef for den koordinerede tilmelding og studiechef 
ved Københavns Universitet.

“De gamle sprog er 
utrolig gode til at give 
eleverne sproglig viden 
og bevidsthed. Det 
langsomme læsetempo, 
hvor sætninger må ana-
lyseres for at kunne for-
stås, hvor der hele tiden 
er fokus på detaljen og 
hvor samspillet mellem 
detaljen og helheden 
formidler en sproglig 
opmærksomhed, som 
meget sjældent ses i 
andre fag. ... Af og til 
kunne man ønske sig, 
at i det mindste “den 
lille latinprøve” var obli-
gatorisk for alle univer-
sitetsstuderende. Den 
skærper den sproglige 
opmærksomhed og 
bidrager voldsomt til 
studieparatheden.”
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osv., hvor mange unge rent ud for-
tæller, at det kom som et gedigent 
chok for dem at gå i gang med den 
videregående uddannelse. Mest 
udtalt er det på de lange universi-
tetsuddannelser, men det gælder 
også mange andre videregående 
uddannelser. Det må aldrig blive 
en sovepude for gymnasiet at 
argumentere med, at mange af 
deres studerende “bare” skal på en 
mellemlang videregående uddan-
nelse, og så skal det nok gå alt 
sammen. Især efter de mellem-
lange videregående uddannelser 
er lagt om til professionsbache-
loruddannelser, kan man være 
sikker på, at et stigende antal 
nye studerende får et studiefor-
løb med for mange studieskift og 
ikke mindst dårlige oplevelser.

Der er fire aspekter af studiepa-
rathed, der især falder i øjnene: 

- Evnen og viljen til at tage 
ansvar for ens studier. 

- Evnen til at tilrettelægge 
arbejdet som studerende – ikke 
mindst hjemmearbejdet.

- Forståelse for at man ofte 
skal igennem en række redskabs-
fag og brede introducerende fag, 
før man kan gå i gang med det, 
der virkelig interesserer en.

- Forståelse for sprog og for-
dybelse. Et stærkt sprogligt alter-
nativ til det matematiske gymna-
sium. 

er tosset, at det først er på den 
anden eller tredje videregående 
uddannelse, man går i gang med, 
at man forstår, at man på mange 
måder skal klare sig selv. 

Arbejdet som 
studerende

Mange nye studerende er helt ude 
af stand til at tilrettelægge deres 
arbejdsdag. Gymnasiemetoden, 
hvor skriftlige opgaver bliver skre-
vet dagen/natten før, de skal afle-
veres, eller lektier kun bliver læst, 
hvis der er fare for, at man bliver 
hørt, duer ikke på et universitets-
studium. Der skal læses fra gang 
til gang, også selv om der ikke er 
risiko for at blive hørt. Opgaver 
kan ikke skrives natten før, med-
mindre der er gjort et betydeligt 
forberedelsesarbejde med at finde 
litteratur frem osv. Mange ved 
måske godt med sig selv, hvordan 
det er, men overspringshandlinger 
og svinkeærinder tager alt for 
megen tid. Det samme gør troen 
på, at det man ikke får lavet i dag, 
kan man nå i morgen, hvis man 
virkelig giver den en skalle. Det 
sker dog desværre sjældent, og 
bunkevis af arbejde skyder sig op 
foran mange studerende. Til sidst 
bliver det så uoverskueligt, at de 
opgiver at indhente det forsømte 
og springer fra.

Et nyt gymnasium må tage fat 
om at lære eleverne gode ar-
bejdsvaner. Dette indebærer en 

Ansvar for ens studier 

Parathed til selv at tage ansvar for 
studierne, er det det kniber mest 
med for de nye studerende. I gym-
nasiet tager lærerne i høj grad vare 
på, om eleverne laver det, de skal. 
Der bliver skældt ud og da også 
ind imellem rost, og der bliver 
ført kontrol med forsømmelser 
osv. På de videregående uddan-
nelser er det langt mere op til den 
enkelte studerende at komme til 
timerne og få læst og lavet de 
mange skriftlige opgaver. De stu-
derende, der giver op efter kort 
tid på en uddannelse, beklager sig 
over, at lærerne er ligeglade med 
deres studerende. Universiteterne 
kunne gøre det bedre, men i bund 
og grund er det et vigtigt element 
i de videregående uddannelser, at 
der er en stor frihed, og at man 
primært selv må tage ansvar for 
ens studier. I debatten om frafald 
fremhæves det ofte, at det store 
frafald skyldes manglende pæda-
gogiske evner hos universitetslæ-
rerne. Men de superinspirerende 
lærere, som der jo ikke er så 
mange af noget steds i uddannel-
sessystemet, skal ikke forveksles 
med de lærere, som mandsopdæk-
ker eleverne/de studerende.

Et nyt gymnasium må overlade 
mere til eleverne selv. Eleverne 
skal have prøvet selv at tage et 
ansvar, og ikke blot have fået for-
talt, at man på universitet må være 
forberedt på at klare sig selv. Det 

Jakob Lange: Studieparate studenter
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række redskaber til, hvordan man 
kommer i gang med at skrive 
skriftlige opgaver, hvordan man 
tager notater, hvordan man husker 
det, man har læst, hvordan man 
stiller kritiske spørgsmål til det 
man har læst osv. Studieforbe-
redelse er andet end almen dan-
nelse og en stribe redskabsfag. 
Det er også studieteknik i dette 
ords allermest bogstaveligste for-
stand. 

Forståelse for 
redskabsfag

Alt for mange nye studerende har 
slet ingen forståelse for, at man 
ikke bare kan springe ud i uddan-
nelsens kerneemner fra første dag. 
Når man nu er interesseret i fugle 
– især ørne, hvorfor skal man så 
som biologistuderende lære mate-
matik, fysik, kemi, biokemi, bota-
nik osv. i årevis, før man (måske) 
kan få lidt undervisning. Nogle 
færdigheder skal bare være på 
plads, før man kan gå i gang med 
en egentlig specialisering, selvom 
alle videregående uddannelser gør 
meget for ikke at lave tilløbene til 
det mest primære i uddannelsen 
alt for lange. Det er en særlig form 
for modenhed der skal til, med en 
tro på, at der er logik og fornuft 
i den måde, studierne er tilrette-
lagt på. Det må et nyt gymnasium 
også forberede eleverne på – ikke 
ved blot at fortælle at sådan er det 
på universitetet, men ved at gribe 

gymnasiefag an på samme måde. 
Derfor løser spektakulære projek-
ter, der er lige til og lette at gå til, 
ikke alle problemer. 

Studieparathed indeholder 
mange andre elementer end de tre, 
der her er trukket frem. Al erfa-
ring viser, at det ikke er de speci-
fikke faglige forkundskaber, der 
er afgørende for, hvem der klarer 
sig på de videregående uddannel-
ser. En klassisksproglig student, 
der er studieparat, kan som en mis 
skifte spor til lægestudiet. Og en 
matematisk student, der vil være 
præst, kan, hvis han er studiepa-
rat, let komme efter både latin 
og græsk og hvad teologistudiet i 
øvrigt indebærer. 

Det afgørende for et nyt gymna-
sium er i mine øjne ikke fagræk-
ken, men at alle fag systematisk 

går efter at gøre eleverne studie-
parate. I dag er der alt for stor for-
skel på, hvad der kræves i gymna-
siets forskellige fag. Nogle er rene 
badeferiefag, så godt som uden 
værdi, mens andre fag virkelig 
kræver noget af eleverne. Er der 
blevet krævet meget, så kommer 
bonus i form af en meget lettere 
gang gennem de videregående 
uddannelser. Det er samfunds-
mæssigt tosset, når unge skal 
prøve to eller tre videregående 
uddannelser, før det gå op for 
dem, hvad der kræves. Det er en 
af gymnasiets fornemmeste opga-
ver netop at have forberedt ele-
verne på det videre forløb. 

Når det rigtigt lykkes, er der ikke 
behov for 2 - 3 sabbatår (1 kan da 
være OK). Så brænder man for at 
komme videre og fordybe sig. Det 

Jakob Lange: Studieparate studenter
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er sjovt og spændende at studere, 
når man ellers kan finde ud af det. 

Fordybelse og sprog

Der er ingen tvivl om, at mange 
skøjter igennem gymnasiet på en 
overfladisk veltalenhed. Det ska-
ber ikke studieparathed. Det mate-
matiske gymnasiums matematik, 
fysik og kemi fremhæves ofte som 
fag, man ikke kan snakke sig fra. 
Det glemmes ofte, at fag som latin 
og græsk har det på præcis samme 
måde. De gamle sprog er utrolig 
gode til at give eleverne sproglig 
viden og bevidsthed. Det lang-
somme læsetempo, hvor sætnin-

ger må analyseres for at kunne 
forstås, hvor der hele tiden er 
fokus på detaljen og hvor samspil-
let mellem detaljen og helheden 
formidler en sproglig opmærk-
somhed, som meget sjældent ses 
i andre fag. Eksercits i detaljer og 
samspil kan bruges uanset hvil-
ket fag, man siden hen vil stu-
dere på universitetet. Det kalder 
sider frem i den unge, hvor det 
hurtige og det smarte fortrænges. 
Især drenge, der er i gang med 
at bryde den negative sociale arv, 
kan score tiltrængte sejre gennem 
fordybelse, når det ikke er det hur-
tige, der er deres force.

Alle universitetsuddannelser 
lider under, at for mange af de nye 
studerende ikke er kompetente 
sprogudøvere. De kender ikke til 
ordenes oprindelse og dermed til 
deres mere præcise betydning, og 
de har ikke øje for, hvor mange 
ord der går igen på de europæiske 
hovedsprog. De klarer sig hæder-
ligt med at tale og læse fremmed-
sprog, men det skriftlige er ofte 
helt forfærdeligt. Af og til kunne 
man ønske sig, at i det mindste 
“den lille latinprøve” var obliga-
torisk for alle universitetsstude-
rende. Den skærper den sproglige 
opmærksomhed og bidrager vold-
somt til studieparatheden. 

Sprogfagene på universitetet 
lider under, at de unge tror, at 
et au pair job er verdens bedste 
studieforberedelse. Den indsigt 
det giver at opdage, at fx 60% 
af engelsk er ren latin danner et 
meget bedre grundlag for at stu-
dere et moderne fremmedsprog, 
end hvis man blot taler det. 

Latin og græsk er studieforbere-
dende fag fuldt ud på linie med de 
naturvidenskabelige fag. Det kan 
let dokumenteres. Et nyt gymna-
sium må ikke fortrænge de klassi-
ske sprogfag. Der bør fortsat være 
et sprogligt gymnasium der mht. 
udvikling af studieparathed kan 
matche det hårde matematiske. Er 
der ikke det, bliver de der ikke er 
til de hårde naturvidenskabelige 
fag ladt i stikken.

Jakob Lange: Studieparate studenter
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