OPSLAGSTAVLEN 3:6 – BRUG DIN VIDEN FRA TIDLIGERE FAG
Du har gjort dig en række faglige erfaringer med forskellige emner og områder i løbet af din
studietid. Når du skal finde frem til et emne til en opgave, kan du finde inspiration i den viden du
allerede har tilegnet dig.

Hvilke fag, kurser eller discipliner har du haft?
Tænk på







hvad du har beskæftiget dig med
hvilke valgfag du har haft
hvilke redskaber og vidensområder de obligatoriske fag/kurser har givet dig
om der er noget empiri eller teori som du kunne tænke dig at arbejde videre med
om du selv har valgt opgaveemner som du virkelig interesserede dig for, og som du kunne
videreudvikle
om nogle af de obligatoriske opgaver har givet dig nogle gode redskaber som du kan
bruge i din opgave.

Hvad har du holdt oplæg om?
Det kan også være nyttigt at bygge oven på den viden du allerede har.



I forbindelse med oplæg du tidligere har holdt, har du fået mere indgående kendskab til
forskellige emner. Kunne der være et potentielt opgaveemne gemt der?
Tænk også over hvilke oplæg du selv har meldt dig til at holde ud fra egen interesse.

Kan du se en sammenhæng?
Måske har du mere eller mindre bevidst valgt fag der passer sammen på en eller anden måde.
Tænk over om det er nogle specielle områder inden for de forskellige fag der inspirerer og
interesserer dig.


Er der en form for forbindelse mellem de emner du har beskæftiget dig med tidligere?

Det behøver ikke at være en rød tråd, men måske har du fornemmelsen af en form for
sammenhæng eller overordnet interesseområde.

Tip
Find litteraturlister og semesterplaner frem fra tidligere fag. Lav en liste over de oplæg du har holdt.
Søg inspiration på potentielle vejlederes hjemmesider.

Prøv også den interaktive version af øvelsen på http://studiemetro.au.dk

