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Boganmeldelse:
Per Nikolaj Bukh:
"Opgaveskrivning". 2001.
DJØF´s Forlag.
Der var engang, at Institut for Økonomi
havde det privilegium at have Per Nikolaj
Bukh ansat. Men så blev Bukh tilbudt et
professorat ved Institut for Regnskab på
Handelshøjskolen i Århus, og så mistede
instituttet en kapacitet af de helt store. Bukh
er cand.oecon. og ph.d. herfra og har
sidenhen beskæftiget sig meget med bl.a.
vidensregnskaber. Sideløbende hermed
har han afholdt kurser indenfor bl.a. studie-

teknik og opgaveskrivning, et tilbud de
studerende herpå instituttet har nydt godt
af. Desværre har ingen taget over efter
Bukh, og derfor syntes jeg, at det var på
sin plads at informere Bladet Ø´s læsere
om et alternativ, nu hvor "The Real Thing"
ikke er inden for umiddelbar rækkevidde.
Bogen "Opgaveskrivning" er en grundig
samling af gode råd, som bygger på de
erfaringer, som Per Nikolaj Bukh dels selv
har gjort sig med opgaveskrivning - lige
fra obligatoriske opgaver i de spæde
studieår til BA-opgave, seminarer, projekt-
opgaver, kandidatafhandling og
ph.d.afhandling - dels de erfaringer, han
har gjort sig som vejleder af over 100
kandidatafhandlinger og et ukendt antal
"mindre" opgaver af forskellig art.
Bogen er bygget minutiøst op, og giver et
svar på stort set alle de spørgsmål, der
kan dukke op i forbindelse med opgave-
skrivning, og den er helt sikkert et godt

Per Nikolaj Bukh er i øjeblikket ansat
som såkaldt BDO-professor ved
Handelshøjskolen i Århus. Han er
uddannet cand.oecon.i 1991 ved Institut
for Økonomi, hvor han i 1995 også
erhvervede sin ph.d.-grad. Herefter blev
han fastansat og har bl.a. stået for de
nu "afdøde" studieteknikkurser, som af de
studerende er stærkt savnet, nu hvor Per
Nikolaj har fundet mere saftige
græsgange!



������������

supplement til en "rigtig" vejleder. Godt
nok vil de fleste vejledere sige til de stu-
derende, at intet spørgsmål er for dumt,
men hvorfor dog bruge både din og din
vejleders dyrebare tid på spørgsmål om
formalia, litteratursøgning, citatteknik,
litteraturangivelser mmm., når du kan have
denne bog ved hånden?
Bogens målgruppe er den studerende;
både den førstegangs-skrivende på uni-
versitetet eller handelshøjskolen, men den
kan også fint bruges af specialeskrivende
som et opslagsværk under hele proces-
sen. Udover de ovenfor nævnte emner, er
Bukh også inde på bl.a. sprogbrug,

interviewteknik, forskellene mellem teore-
tiske og empiriske opgaver, kontakten til
relevante personer, forholdet mellem den
studerende og hans/hendes vejleder,
problemformuleringens betydning og
fremfor alt vigtigheden af at vælge et emne,
der interesserer dig og ikke bare et, man
tror vil interessere den arbejdsgiver, man
håber vil ansætte dig!

Bogen kan rekvireres på:
www.djoef-forlag.dk for 89 kr.
(medlemspris: 71,20 kr.)

/tang

Husk sidste dato for
eksamenstilmelding:

24. oktober 2002

Skal Danmark støtte et
amerikansk angreb på Irak?

Gå ind på Bladet Ø´s hjemmeside og afgiv din
stemme i vores lille quick-poll! Adressen er:

http://www.econ.au.dk/vip_htm/bladet_oe/index.htm


