
 

  

AKADEMISK SKRIVNING 

AALBORGHUS GYMNASIUM 



     

1 
 

2019 SKRIVEDAG 6: AKADEMISK SKRIVNING  

Indhold 

1) Introduktion af formål og opbygning ...................................................................................................................... 2 

Øvelse 1: Gruppér fag, der minder om hinanden. (Pararbejde, 10 minutter) ............................................. 2 

Øvelse 2: Fagenes metoder (pararbejde, 10 minutter) ....................................................................................... 2 

Øvelse 3: .............................................................................................................................................................................. 3 

Hjemmeopgave: ................................................................................................................................................................ 3 

 

 

  



     

2 
 

2019 SKRIVEDAG 6: AKADEMISK SKRIVNING  

1) Introduktion af formål og opbygning 
 

Præsentation af formålet med og strukturen på både det overordnede forløb og ”Skrivedag 6”: 

Forløbet i akademisk skrivning peger frem mod studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, men har også til 

sigte at klæde eleverne bedre på til at skrive akademisk i alle fag på alle niveauer. Ønsket er at give 

eleverne en fælles værktøjskasse og et fælles sprog om det at skrive, som de kan benytte på tværs af 

fagene i deres skoletid. På den måde vil eleverne i højere grad kunne overføre feedup, -back og - 

forward omkring skriftligt arbejde fra fag til fag og derved nå længere i udviklingen af deres 

skrivekompetencer. Alle skrivedagene planlægges af en nedsat arbejdsgruppe, som udvikler 

materialer til og program for dagene. Forløbet struktureres i halve dage (”skrivedage”), som har et 

særligt omdrejningspunkt, der giver mening i forhold til, hvor eleverne er i deres studieforløb. På den 

måde kan forløbet ses som en slags progressionsplan for skriftlighed, og de enkelte fag kan spille op 

imod den og holde eleverne op på, hvad de kan på et givent tidspunkt.  

I 2.g afholdes fire skrivedag, to i efterårssemesteret og to i forårssemesteret. Temaerne 

vil være henholdsvis ”Indledning og sammenhæng”, ”Problemformulering”, ”At tænke, skrive og 

fremlægge metoder og videnskabsteori” og ”Konklusion og resume”. Dagene skal ses som optakt til 

studieretningsopgaven (SRO). I forbindelse med forløbet har vi lavet en folder om formalia, citat- og 

henvisningsteknik osv. Denne folder benyttes til alle skrivedagene og kan med fordel blive elevens 

grundbog i, hvordan man opsætter skriftligt arbejde i alle fag.  

På ”Skrivedag 6” skal vi arbejde med metode og videnskabsteori. Det er et krav i SRP-

opgaven, at eleven forholder sig til de metoder, der anvendes, samt at man udviser forståelse for 

fagenes videnskabsteoretiske fundament. 

 

Øvelse 1: Gruppér fag, der minder om hinanden. (Pararbejde, 10 minutter) 

- Du har sikkert opdaget, at nogle af fagene i gymnasiets fagrække minder om hinanden. Prøv 

at lave 3-4 spalter på et stykke papir, og skriv de fag i samme kolonne, som minder om 

hinanden. Diskuter derefter, hvorfor fagene i dine grupper passer sammen. 

Øvelse 2: Fagenes metoder (pararbejde, 10 minutter) 

- Prøv at placere følgende begreber/metoder under de tre fakulteter. Hvilke hører til hvor? 

Brug gerne nettet, hvis der er metoder, du ikke kender. 

statistik   årsagsbeskrivelse   

fortolkning   bevis   
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spørgeskema   hypotese   

modellering   komparativ analyse   

nykritisk læsning   hypotetisk-deduktiv   

kvantitativ metode   kvalitativ metode   

Intentionsundersøgelse   retorisk analyse   

feltundersøgelse   diskursanalyse   

sætningsanalyse   melodisk analyse   

formanalyse   farveanalyse   

eksperiment   arkitekturanalyse   

dramaturgisk analyse   argumentations-analyse   

genre   hermeneutisk tilgang   

filmanalyse   induktiv metode   

interview   empirisk undersøgelse   

laboratorieforsøg   periodebestemmelse   

samfundskritik   billedanalyse   

harmonisk analyse   teoridannelse   

 

Øvelse 3:  

- Brug den videnskabelige basismodel til at overveje, hvilke to fag og hvilke af disse fags 

metoder du vil bruge til at besvare følgende spørgsmål. Overvej også, hvilke begrænsninger 

dine valg af fag og metoder har (pararbejde, 25 minutter) 

 

1: Hvilken indflydelse har sociale medier på unge menneskers selvværd? 

2: Hvilke udfordringer er der ved at kolonisere Mars? 

3: Hvorfor har vi ikke indført et totalforbud mod tobak? 

4: Hvorfor er H.C. Andersens eventyr stadig populære i dag? 

Hjemmeopgave:  

Forestil dig, at du skal skrive en stor skriftlig aflevering om et (og kun et) af de ovenstående 

spørgsmål. Du skal aflevere en skriftlig præsentation af de overvejelser, du netop har gjort dig om fag 

og metoder: Hvilke fag vil du bruge til at besvare spørgsmålet? Hvorfor netop disse fag? Hvilke 

metoder vil du anvende? Hvad er disse metoders styrker og svagheder? Overvej evt. også, hvilke 

materialer/data/forsøg osv.  du ville kunne benytte. 

Omfang: 1 side. Se afleveringsfrist i Lectio.  


