
40

15

minutter

Det er ikke altid, at du helt selv kan vælge emne. Som ny studeren-
de vil du opleve, at dine undervisere beslutter, hvilke emner du kan 
skrive om.

Hvis du selv skal vælge emne, så er det ikke nødvendigvis lykken, 
for det er tit svært at vælge. Interesserer du dig for fl ere emner? 
Hænger emnerne sammen på kryds og tværs og indviklede må-
der? Eller kan du slet ikke fi nde et interessant emne? Du er ikke 
alene. De fl este har svært ved at beslutte sig. Det er helt naturligt. 
Det kan være en god idé ikke at vælge tilfældigt, men arbejde sig 
frem til en beslutning, fx ved at svare på spørgsmål om emnet. Vi 
hjælper dig her:

ØVELSE   Svar pa spørgsmål til dit emne

Du kan teste, om der er kød på et emne for dig, ved at sva-
re på spørgsmål. Vi har lavet en liste over spørgsmål, som 
du kan prøve at svare på. Du behøver ikke at svare på alle 
spørgsmålene, men prøv at teste, om et spørgsmål virker 
for dig og får dig til at skrive. Hvis et spørgsmål ikke sætter gang i 
skrivningen, skal du bare stoppe med at skrive og gå videre til 
næste spørgsmål. Husk, du skriver uforpligtende tænkeskrivning.

Spørgsmål:
 1. Hvilket emne kan min opgave handle om?
 2. Hvorfor er det emne interessant?
 3. Hvad vil formålet med at skrive om det emne være?
 4. Hvad undrer mig med hensyn til emnet?
 5. Hvilke autoriteter udtaler sig om emnet? 
 6. Hvad relaterer mit emne sig til? 
 7. Hvad er mit emne forskelligt fra? 
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 8. Hvilke vinkler er der på emnet? 
 9. Hvad er det, jeg vil undersøge?
 10. Hvordan kan jeg undersøge det?

Skriv her, og fortsæt evt. i et dokument på din computer.
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