10 Trin når man
Skriver en
Akademisk Tekst
omhandlende
Tekstbaseret
Forskning

At komme i
gang: Hvad
kunne du
tænke dig at
undersøge?
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Identificer et spørgsmål, et
problem eller et emne indenfor et
bestemt studieområde, der
interesserer dig personligt.
Forsøg herefter at formulere din
interesse for området - som et
spændende spørgsmål - eller et
udfordrende udsagn.

Grundlæggende
baggrundsinformation
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Søg efter pålidelige
informationskilder: skriftlige
interviews, breve, film, bøger,
fotografier eller andre ressourcer.
Anvend bibliotekskataloger og
onlineressourcer. Vær
opmærksom på referencer der
peger på at andre arbejder med
dine emner. Er der mange andre
der gør dette, overvej da om du
bør omformulere dit spørgsmål
eller udsagn, for at indsnævre dit
fokus eller antage et bredere
perspektiv.

Definer din
Forskningstilgang
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Beslut dig for hvordan du kunne
tænke dig at besvare dit
spørgsmål. Du kan:
• Undersøge emnet i dybden;
• Analysere, klassificere og fortolke
data der er fremstillet af andre;
• Vælge en mulighed og
sammenligne den med de
forbedringer som andre
personer har foretaget til den,
hvor du evaluerer for og imod;

Formel
Litteraturreview
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Tænk på nøgleord der definerer dit
spørgsmål og søg efter
matchende stikordsregistre og
resuméer ved at anvende
søgemaskiner så som Google
Scholar, Semantic Scholar og
Microsoft Academic. Søg efter
referencer der kan hjælpe dig med
din begrundelse og udkastet for
dit argument.

Hvis du vil
vide mere:
https://www.path2
integrity.eu/ri-materials

FORFATTERE:
Julia Priess-Buchheit and Dick Bourgeois-Doyle.
KILDER:
Cf. Seven Steps of the Research Process,
Humanities. LibreText,
https://human.libretexts.org/Bookshelves/
Composition/Book%3A_Oregon_Writes_Open_Wr
iting_Text_(Kepka)/03%3A_Research/3.03%3A
_Seven_Steps_of_the_Research_Process
Cf. Washington University St. Louis:
https://libguides.wustl.edu/researchap
proaches

Dette projekt modtager finansiering fra den Europæiske
Unions støtteprogram for forskning og innovation
Horizon 2020, under tilskudsaftaleNr. 824488.

Bekræft din
tilgang og
argumentation
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På baggrund af denne information,
bør du tænke over om dit
spørgsmål stadig virker gyldigt og
om det kan lede til ny viden.
Undersøg om din tilgang kan
begrundes med overbevisende,
fornuftige og forståelige grunde.
Hvis ikke, så gå tilbage til Trin 1 eller 3.

Lav en løs
skitsering,
herefter
skriver du
din tekst
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Lav en løs skitsering af den
akademiske tekst som du har til
hensigt at skrive. Du kan søge efter
skabeloner på nettet. Derefter
skriver du din tekst.
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Undersøg hvordan man citerer
kilder indenfor det fagområde der
relaterer sig til dit emne. Indenfor
ethvert fagområde, skal forskere
kende til den alment anerkendte
fremgangsmåde ved direkte og
indirekte citering lige såvel
hvordan man sammenfatter.
Lav en alfabetisk kildeliste af alle
de vigtige informationer du har
anvendt. Placer listen i en sektion
for sig selv under titlen “Referencer”
i slutningen af din opgave.

Du vil støde på flere
informationskilder end du på
nogen måde kan nå at gennemgå
eller har behov for, så gennemgå
dem du har fundet og behold dem
som:
• ikke besidder bias men derimod
er præcise;

• er udgivet af forfattere og
organisationer med relevant
ekspertise;

• Eller sammenflette fundene og
argumenterne fra mange kilder
for at foreslå nye muligheder og
måder at anskue spørgsmålet.

Organiser
Informationskilder i et
format der
passer til
fagområdet
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• tager højde for status quo og
eksisterende evidens;

• indeholder et originalt udsagn
(dvs. fra en original kilde) eller er
kilder, som forklarer noget bedre
(dvs. fra en sekundærkilde)

Uanset hvilken tilgang du vælger,
så skal du retfærdiggøre dit valg
med overbevisende og fornuftige
begrundelser der er til at forstå.

www.path2integrity.eu

Vurder og
Gennemgå
Informationskilder

Søg efter flere informationskilder
hvis du har behov for det og
foretag ovenstående vurdering på ny.

Vis en god
ven din
opgave
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Del din opgave med en ven, som
du har tillid til vil give dig en ærlig
og konstruktiv tilbagemelding. Bed
ham/hende om at efterse din
argumentation, stavning og
grammatik.

Aflever din
opgave
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Efter at du har evalueret og om
nødvendigt, tilpasset i forhold til
kommentarerne fra din ven og du
har tjekket dine citater,
referenceliste og argumentation
en sidste gang, afleverer du din
opgave til din lærer, lektor eller til
redaktøren ved et tidsskrift.

