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Tak for denne lille særdeles anvendelige bog – som er lige til at have ved hånden for alle, der er i gang med 

opgaveskrivning og for alle, der støtter og vejleder dem, der er i gang med en sådan skriveproces. 

”Genvej til opgaveskrivning” er kort, klar, præcis og formår samtidig virkelig at komme 

opgaveskriveren/brugeren i møde. Det enkle og præcise kan meget nemt blive uvedkommende, for 

overordnet og uforståeligt – og det inddragende kan blive for langt og ”for lang i spyttet”. Denne lille bog 

formår at forene disse to forhold, som er afgørende for anvendelighed og virkning. 

Bogen er nem at have ved hånden med sin overskuelighed og præcise form. Den tager også 

opgaveskriveren ved hånden og fører hele vejen igennem forskellige opgavetyper og former, fra de 

praksisrelaterede til de akademiske, på en måde som muliggør brug på tværs af den opgavetype, man 

aktuelt sidder med.  

Man bliver også holdt i hånden som opgaveskriver. De mange eksempler, også her velvalgte og præcise, 

hjælper hen over nogle af de svære hurdler undervejs i en opgave. Der er eksempler ift. formulering af 

praksisbeskrivelser og der er eksempler på formulering af problemstilling osv. Der er masser af 

hjælpsomme hv-spørgsmål, som kan sætte struktur på problemstilling, teori argumentation og analyse.  

Som vejleder har jeg stor nytte af at have ”Genvej til opgaveskrivning” ved hånden. Ligesom 

opgaveskriverne kan sidde fast i formuleringer og i at sætte fokus, så kan vejlederen det samme. Hvordan 

får jeg formuleret min vejledning, så jeg ikke drukner den studerende i ord, men får givet et brugbart afsæt 

for at kunne fortsætte skrivningen. Her får jeg god inspiration. 

Vejledning er med som særskilt afsnit, igen med opgaveskriverens perspektiv. Ligesom andre forhold rundt 

om selve opgaven er med, såsom tjekliste til før-under-efter, til at skrive resume, at være opponent og at 

fremlægge opgaven til eksamen. Alt med fokus på det her og nu anvendelige. 

Der er henvisninger til baggrundslitteratur, hvis man gerne vil fordybe sig yderligere i opgaveskrivning. Med 

”Genvej til opgaveskrivning” er det lykkedes Anne Holm Nyland at give en god guide – lige ved hånden. 
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