OPGAVESKRIVNING
SRP
Kilde: Rienecker og Stray Jørgensen: Den Gode Opgave, 2006

AT KOMME I GANG
• Det kan være svært at komme i gang, både i opstarten af opgaveskrivningen eller hvis man har
læsepause eller skriveblokering undervejs. Her er det vigtigt at huske:
1)

Det sker for alle…!!!

2)

Frustration hører med til en proces med så lang en skrivefase

3)

Der er metoder til at bryde det (som ikke er at lægge sig på sofaen og græde)

IDÉER TIL AT KOMME I GANG
• Tænkeskrivning (5-10 min uden pause)
• Brainstorm (idéfasen). Brug almindeligt papir og ikke computer.
• Mindmap (skab visuel struktur i opgaven/tankerne). Brug almindeligt papir
• Rundt omkring-skrivning (skriv om noget, der relaterer sig til problemområdet)
• Foreløbig disposition (skaber overordnet struktur fra starten)
• Kom-i-gang-skrivning: Alt er tilladt (vær subjektiv, kom med fordomme, tænk ikke på sprog)
Slut dagen af med, hvad du vil starte næste dag med
• Slip afsnittet, hvis du er for træt. Det er godt at have et sted at starte igen dagen efter og med friske
øjne
• Skriv en sætning ad gangen – pludselig har du et afsnit
I vil opleve at lave overspringshandlinger – prøv at se, om I i det mindste kan gøre dem meningsfulde

MENINGSFULDE OVERSPRINGSHANDLINGER
• Løb/gå en tur og tænk over afsnit
• Lav formalia – litteraturlisten, indholdsfortegnelse etc.
• Tag et bad og beslut dig for 3 ting, du vil med afsnittet
• Skriv på det, du har lyst til
• Ring til en ven og fortæl, hvad du ikke kan finde ud af at skrive om
• Ryd op på skrivebordet og lav gode bunker
• Lav en kop the og sæt uret til et kvarter, mens du laver noget helt andet
• Lav englehop

SKRIVEPROCESSEN
• En opgave er en dynamisk proces - dvs. at indhold, struktur osv. ofte ændrer sig undervejs. Det er
ikke spildt arbejde, det er en del af processen
• Det gode råd 1: Der er altså flere runders skrivning (se næste slide)
• Det gode råd 2: Ret i en printet version for at bevare overblikket (klippe-klistre)
• Det gode råd 3: Få feedback
• Det gode råd 4: Gør det rart for dig selv
• Det gode råd 5: Hvis du går kold, så se slide 3+4

STRUKTUR
• Brug din opgaveformulering til at skabe overordnet struktur

• Brug gode underoverskrifter
• De skaber struktur og læsevenlighed undervejs

• Hjælp din læser til at forstå, hvad du skriver
• Dvs. hold læseren i hånden ved at skrive, HVAD du gør, HVORFOR og HVORDAN. Det skaber
sammenhæng mellem delene + viser dit overblik (+ skaber dit overblik)

HVAD FORVENTES DER?
Undersøg det overordnede formål med opgaven:
LÆS og BESVAR opgaveformuleringen
• Læg mærke til kodeord (redegør, beskriv, analyser, sammenlign, vurder…)

1) Mål fra bekendtgørelsen (og dermed det vejlederne har stående på deres retteark):

DEN VIGTIGSTE HUSKELISTE
• LÆS og BESVAR opgaveformuleringen
• Brug den tid, der er afsat. Det ER et stykke arbejde, som ikke klarer sig selv!
• Kom i gang i god tid, så du ikke må droppe grundigheden pga. travlhed til sidst
• Hav tid til flere gennemlæsninger, både med henblik på indhold, struktur og sprog
• Karakteren tæller dobbelt, dvs. det arbejde, du lægger i opgaven, kommer dobbelt tilbage
• Du har redskaberne til at skrive opgaven, de skal bare findes frem

HJÆLP UNDERVEJS I SKRIVEPROCESSEN
Søg hjælp i følgende rækkefølge:
1.

Skriveportalen (SG-hjemmesiden)

2.

Hinanden

3.

SRP-hotline (First Class)

4.

Midtvejsvejledning (lav en aftale med din vejleder)

5.

Vejledere (skriv en mail)

Og vigtigst af alt:

Tro på det!

RIGTIG GOD SKRIVELYST!

