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Opgaveskrivning Mathias Grüttner Hent PDF En overskuelig og letlæst bog om opgaveskrivning til den elev
eller studerende, der står over for at skulle skrive en stor, skriftlig opgave, men som mangler viden om de

krav, man stiller til en akademisk opgave, og som mangler at få fod på alle begreberne.

På mange uddannelser – både korte og lange – er der høje krav til, hvad en opgave skal indeholde, og
hvordan den skal bygges op. Det er krav, som det ikke altid er lige let at finde hoved og hale i. Denne bog
gennemgår opgaven trin for trin og fortæller, hvad hvert afsnit bør indeholde, og hvor meget det må fylde.

Vidste du for eksempel, at indledningen bør fylde omkring 10 % af den samlede opgave?

Bogen er delt i to:

Første del gennemgår kort og overskueligt den veldisponerede og gennemarbejdede opgave og fortæller om
de forskellige udfordringer, der opstår, når du skriver en opgave – fra den første idé til afleveringen.

Anden del er et opslagsværk, hvor du kan slå kernebegreberne inden for opgaveskrivning op og få at vide,
hvad de egentlig betyder. Det er begreber som: problemformulering, primærkilder, diskussion, analyse,

diskurs, konklusion m.m.

 

En overskuelig og letlæst bog om opgaveskrivning til den elev eller
studerende, der står over for at skulle skrive en stor, skriftlig opgave,
men som mangler viden om de krav, man stiller til en akademisk

opgave, og som mangler at få fod på alle begreberne.

På mange uddannelser – både korte og lange – er der høje krav til,
hvad en opgave skal indeholde, og hvordan den skal bygges op. Det
er krav, som det ikke altid er lige let at finde hoved og hale i. Denne
bog gennemgår opgaven trin for trin og fortæller, hvad hvert afsnit
bør indeholde, og hvor meget det må fylde. Vidste du for eksempel,
at indledningen bør fylde omkring 10 % af den samlede opgave?

Bogen er delt i to:

Første del gennemgår kort og overskueligt den veldisponerede og
gennemarbejdede opgave og fortæller om de forskellige

udfordringer, der opstår, når du skriver en opgave – fra den første idé
til afleveringen.

Anden del er et opslagsværk, hvor du kan slå kernebegreberne inden
for opgaveskrivning op og få at vide, hvad de egentlig betyder. Det
er begreber som: problemformulering, primærkilder, diskussion,

analyse, diskurs, konklusion m.m.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Opgaveskrivning&s=dkbooks

