
 

Anmeldelser af Genvej til opgaveskrivning 

"Tak for det tilsendte eksemplar af Genvej til opgaveskrivning. Nu har jeg fået læst den. Det er 

jo en lille guldgrube af informationer til den uerfarne opgaveskriver fyldt med både teoretisk 

underbyggede argumenter, erfaringer og gode råd. Og dertil i et omfang, der er til at 

overskue, men alligevel med mange detaljer.   Den klassiske opgave har vi stadig, for vore 

studerende skal jo også trænes i den formidlingsform frem mod afgangsprojektet, men ud 

over det, har vi efterhånden også mange andre prøveformer i spil. De skal alle grundlæggende 

det samme, nemlig lære vore studerende at læse og anvende litteratur i argumentation og 

refleksion der kan bidrage til udvikling af praksis".  Kirsten Honoré, uddannelseskonsulent 

Lektor, Cand.cur. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling & 

undervisningsmidler Asylgade 7-9 5000 Odense C 

 

"Jeg har lige læst din bog Genvej til opgaveskrivning og fik lyst til at fortælle dig, hvor vild jeg 

er med den. Jeg er selv vejleder på bacheloruddannelsen og p.t. studerende ved Århus 

Universitet (sygeplejevidenskab) og jeg tænker din bog kan bruges i begge sammenhænge. I 

pressende eksamensperioder kan det for mange være svært at gå ombord i tykke 

metodebøger og det er netop her, at en bog som din er fantastisk. Tak fordi du skrev den". 

Eva Hoffmann, Lektor, sygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje, ucsyd- 

Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg 

 

"Har modtaget Genvej til opgaveskrivning i postkassen her i weekenden. Har allerede læst 

den. Godt og brugbart kompendium, som nu ligger sammen med alt det materiale, der skal 

bruges til de forstående opgaver der skal skrives i de kommende uger".  Tanja, stud. master i 

kvalitetsledelse, Syddansk Universitet.    

 

"Så fik jeg også læst kompendiet, og er glad for mit køb - en god og hurtig genvej til 

opgaveskrivning. Især for mig der kan have svært ved det sproglige og den røde tråd - tænker 

at bruge den til at holde mig på rette vej næste gang, der skal skrives opgave".  Cecilie, stud. 

master i klinisk sygepleje, Århus Universitet    

 

 

 


