SRP: Tjekliste til skriveprocessen
Du skal ikke aflevere dette skema, men hvis du kigger på det før, under og efter skrivningen, kan du bruge det som en
tjekliste over de elementer, der skal med i opgaven, og aspekter, du skal være opmærksom på undervejs.
Førskrivefasen
Får du brugt både din egen selvevaluering og lærernes feedback fra SROen konstruktivt? Tag disse med til første vejledning.
Har du lavet en projektbeskrivelse, der afgrænser den faglige problemstilling ved at angive: 1) hvad der skal undersøges, 2)
hvilke materialer, der tænkes inddraget, 3) hvilke faglige metoder, der forventes benyttet?
Har du ud fra din projektbeskrivelse lavet en problemformulering (ET undrende, tværfagligt hv-spørgsmål), der fungerer
som kompas for opgaven?
Kommer du tidligt i gang med din research, så du kan stille konkrete spørgsmål under vejledningen? Deltager du aktivt i
vejledningsprocessen; medbringer du konkrete ideer og materialer?
Er du kritisk over for dit materiale (troværdighed, brugbarhed)?
Planlægger du din tid og sætter delmål? Kommer du hurtigt i gang med at skrive, også mens du researcher?
Har du lavet en disposition for opgaven, inden du går i gang med at skrive?
Skrivefasen
Overholder du de deadlines, som du / vejlederne har sat, så du ikke laver det meste i sidste øjeblik?
Holder du koncentrationen i længere tid uden at lave overspringshandlinger (sluk for telefon og sociale medier)?
Er du opmærksom på de taksonomiske niveauer undervejs?
Får du besvaret alle elementer i den udleverede opgaveformulering (vha. fagenes metoder)?
Arbejder du tværfagligt med de deltagende fags metoder og faglige begreber, sådan at metoderne supplerer hinanden? Får
du brugt videnskabsteoretiske begreber (se Vidensmønstre)?
Har du skrevet en indledning, der både præsenterer kontekst, begrunder undersøgelsen og vækker læserens interesse
(tragtformen)?
Har du skrevet en konklusion, der besvarer din problemformulering, opsummerer de vigtigste resultater og afrunder
opgaven (omvendt tragtform)?
Efterskrivefasen
Har du skrevet et resumé på dansk på 10-20 linjer (ET sammenhængende afsnit), der sammenfatter projektets
problemstillinger, de væsentligste resultater og konklusioner (placeres før indholdsfortegnelsen)?
Får du læst korrektur flere gange? Har du tjekket tegnsætning og retskrivning?
Har du skabt sammenhæng i opgaven, f.eks. vha. logisk afsnitsinddeling, forbinderord og en rød tråd?
Har du styr på formalia for henvisninger (fodnoter), og har du tjekket både omfang og opstilling? Svarer de til titlerne på din
litteraturliste, så det er nemt for læseren at finde kilderne?
Har du lavet en korrekt, alfabetisk opstillet litteraturliste, og har du tjekket den?
Har du lavet en overskuelig indholdsfortegnelse (brug funktionen i Word)?
Har du tjekket, at opgavens omfang er 15-20 sider à 2400 anslag, 1,5 linjeafstand (inkl. resumé, men ekskl. forside,
indholdsfortegnelse, fodnoter, litteraturliste, eventuelle figurer, tabeller, bilag, o.l.)?
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