Akademisk diskurs – kort fortalt
At en tekst er ’akademisk’ betyder, at den er skrevet inden for en
videnskabelig diskurs, og at den undersøger og dokumenterer
sine undersøgelser af relevante problemer med hjælp fra den
teori og de metoder, det aktuelle fag stiller til rådighed.
Den akademiske opgave beskæftiger sig ofte med at:
-

undersøge
dokumentere
referere
definere
analysere
karakterisere
argumentere
bevise
diskutere
kontekstualisere
fortolke

… frem for at:
-

vurdere
anmelde
mene
synes
tro
føle
fortælle om…
opleve

En akademisk opgave benytter sig som regel af en
kombination af følgende arbejdsformer i sin undersøgelse af et
fagligt relevant problem.
At analysere betyder at lave en systematisk undersøgelse af
f.eks. en tekst/et analysemateriale. En analyse ser på, hvilke
enkeltdele materialet består af, og hvordan det hænger sammen
som hele. En akademisk og videnskabelig analyse tager afsæt i
en eller flere faglige teorier og begreber med afsæt i en eller
flere relevante metoder.
At karakterisere betyder at trække særlige forhold frem (dvs.
på bekostning af ikke-særlige forhold). Når du fremhæver noget,
kan det være fordi, det er relevant i forhold til din synsvinkel, din
problemformu-lering, eller fordi det bidrager med en ny relevant
vinkel i tillæg til det, du allerede har vist.
At fortolke betyder at uddrage og sammenholde de resultater,
du er nået frem til i din analyse og/eller din karakteristik. En
fortolkning kan udformes som et svar på det eller de spørgsmål,
din problemformulering stiller.
At diskutere betyder at belyse en sag fra forskellige vinkler og
sætte for-skellige argumenter op over for hinanden. En
diskussion kan struktureres som en syntese, der samler
opgavens delresultater, men den kan også formes som et
perspektiverende afsnit, der inddrager nye tilgange og
argumenter.
At dokumentere betyder, at du hæfter dine observationer, din
teori og metode til konkret fagrelevant materiale ved hjælp af
citater, henvisninger og altid med referencer til en samlet
litteraturfortegnelse.

