
 

Manual i opgaveskrivning 
 
Opgavens omfang 
Opgavebesvarelsen skal have et omfang på 10-15 normalsider a 2400 enheder (antal anslag 
inklusiv mellemrum). Det forventede omfang af opgavebesvarelsen skal angives på opgave- 
formuleringen. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende 
materialer medregnes ikke i omfanget. Evt. bilag indgår ikke i den samlede bedømmelse.  
 
Studieretningsprojektet skal bestå af følgende overordnede afsnit  

• Forside  
• Resume 
• Indholdsfortegnelse 
• Indledning 
• Selve opgaven – opdelt i kapitler 
• Konklusion 
• Litteraturliste 
• Bilag 

 



 

Forside 
• Officiel kontrakt fra skolen  

 
Resumé 

• Du skal skrive et kort resumé af opgaven på omkring 150 ord. Dit resumé skal indeholde 
følgende: 
 

Formål 
Hvorfor? 

 

Hvilken problemstilling vil du undersøge eller teste? Kig på 
din opgaveformulering og sørg for, at det også er det, du 
skriver 
 
Formulér spørgsmålet præcist og sammenhængende 
 
Eksempler på indledninger: 
Denne opgave undersøger… 
I opgaven… 

Metode 
Hvordan? 

Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? 
Skriv korte, præcise sætninger 

Resultater og 
konklusioner 
Hvad fandt du 
ud af? 

Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? 
Hvad har du konkluderet? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Indholdsfortegnelsen 
• Indholdsfortegnelsen skal nemt og overskueligt vise opbygningen af opgavebesvarelsen.  
• Vær opmærksom på, at opgaven først begynder med indledningen på s.1. Forsider og 

resumé har ikke sidetal 
• Hvert afsnit i opgaven skrives med et nummer (f.eks.: 2. Analyse af ….) 
• Underafsnit skrives som decimaler af afsnittets hovednummer (f.eks. 2.1 Miljøbeskrivelse) 
• Vær sikker på, at indholdsfortegnelsen passer med overskrifterne i opgaven. 

Her ser du et eksempel på en indholdsfortegnelse: 
 

Indholdsfortegnelse 
1. Indledning         s. 1 
 
2. Det moderne gennembrud                    s. 2 
  2.1 Henrik Pontoppidan                            s. 3 
 
3. Analyse af Ane-Mette                                                    s. 4 
  3.1 Familiens levevilkår                             s. 5 
  3.2 Miljøbeskrivelse                                   s. 7 
  3.3 Synet på religion                                  s. 9 
 
4. Ane-Mette og DMG                               s. 11 
 
5. Konklusion                                               s. 13 
 
6. Litteraturliste                                          s. 15 
 
7. Bilag                                                          s. 16                                     

 
 
 
 
 



 

Indledning 
• Skal være mere fyldestgørende end resuméet. 
• Indledningen skrives først, når du har skrevet selve opgaven og kender indholdet af denne.  
• Her skal du gøre rede for opgavens baggrund, struktur og afgrænsning. Det er et vigtigt 

afsnit, for her skal du introducere opgavens problemstillinger og redegøre for de 
spørgsmål, du vil finde svar på gennem opgaven. Det er her, du viser, hvad dit fokus i 
opgaven er, og hvorfor det netop er det fokus, der er interessant. Din problemformulering 
skal indgå i indledningen. 

• Det er vigtigt, at du giver læseren lyst til at læse opgaven uden fjollede kommentarer som 
”god fornøjelse”. 

 
Selve opgaven 

• Her behandler du de problemstillinger du har skrevet om i indledningen. Sørg for at 
navnene på afsnittene passer til indholdet. Hoveddelen kan med fordel inddeles i afsnit, 
som indeholder: 

o Redegørelse, hvor du objektivt behandler emnet 
o Analyse, hvor du undersøger din problemstilling  
o Vurdering/diskussion, hvor du diskuterer og vurderer resultater fra analysen 

• Her gælder det om størst mulig præcision, klarhed og entydighed i alle udsagn. Alt det du 
skriver i opgaven, skal være relevant og ikke bare fyld! Formuleringerne skal være 
varierede, interessante, letlæselige, og teksten skal være overskueligt stillet op!  

• Forsøg hele tiden at binde opgaven sammen ved at henvise frem eller tilbage i opgaven – 
hellere en gang for meget end en gang for lidt. Formålet er dels at hjælpe læseren (som jo 
ikke kender opgaven) og dels at demonstrere overblik.  

• På følgende hjemmeside gennemgås, hvornår noget er afskrift: 
http://stopplagiat.nu/index.php/hvad-er-plagiering/undga-plagiering/ 
 

Konklusion 
• Konklusionen skrives som det sidste, og der skal være en rød tråd, der fører tilbage til 

indledningen. 
• Konklusionen samler kort og overskueligt op på opgavens fokus, spørgsmål og de svar, du 

er kommet frem til. Altså skal du i konklusionen svare på din problemformulering og det, 
du ellers har formuleret i din indledning. I din konklusion skal læseren altså kunne se, hvad 
du har fået ud af dit arbejde, og hvordan du har besvaret problemformuleringen. 

• Påpeg evt. svagheder ved opgaven.   
• Afslut evt. med en perspektivering. Hvordan kan opgaven fortsættes…. 

 
 
 
 
 
 



 

Litteraturliste 
• Al anvendt litteratur skal angives i følgende rækkefølge: forfatterefternavn, fornavn, titel, 

udgivelsesår, forlag/ hjemmeside/tidsskriftets navn og evt. udgivelsessted. 
• Opskriv litteraturlisten i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn. 
• Inddel evt. litteraturen i: 

o bøger 
o artikler 
o webbaseret materiale – husk at angive dato 

 
• Husk at skrive alt, hvad du har benyttet, på listen 
• www.skrivopgave.dk (se ”litteraturlisteautomaten”, der kan opstille litteraturlisten for dig) 

 
Eksempel: 
Egebo, L. m.fl. (red.), ”Biologi til tiden”, Nucleus, 2006, 2. udg., 2. opl. 
Hansen, N.S. m.fl., ”Biologibogen”, Gads Forlag 2001, 1. udg., 1. opl. 
 



 

Lidt om citater og noter 
Når du citerer en anden person dvs. skriver direkte af fra en anden bog skal du gøre flg.: 

• Citat rykkes ind og ned på siden (mellemrum), skrives i kursiv og sættes i anførselstegn.  
• Når du udelader noget af den originale tekst, skal det markeres således ”(…) har han” 
• Der skal citeres korrekt! Skriv aldrig direkte af fra en bog uden at gøre opmærksom på det! 
• Hvert citat skal følges af en fodnote, der entydigt viser, hvor citatet stammer fra 
• Det citerede værk skal selvfølgelig også fremgå af litteraturlisten 

 
“(...) learning requires the interplay of four essential components: motivation (the wanting 
aspect), perception (the noticing aspect), responding (the doing aspect), and reward or 
reinforcement (the receiving aspect). If any component is neglected, learning will not take 
place, that is to say, if motivation were set to zero, for example, or if no reward were 
forthcoming for responses made, learning would be disrupted.”1 

 
Hvis du omformulerer en kilde (skriver med dine egne ord), skal du gøre følgende: 

• kort anføre kildens eller kildernes navn(ne) i teksten.  
• Fodnoter laves løbende (i word, ”dokumentelementer” – ”fodnote”).  

 
Nedenfor ses et eksempel på en sådan fodnote, teksten i eksemplet er inspireret af to værker, der 
begge er nævnt i fodnoten: 
 
Idrætsudøveres præstationsevne 

Reinhard Stelter fremhæver, at stress og angst ikke bare er en negativ følelse, der påvirker 
idrætsudøverens præstation i en negativ retning, og til et vist niveau fremmer stress og angst 
ligefrem idrætsudøverens præstation. I idrætspsykologien taler man om at finde rette 
spændingsniveau.2   

                                                
1Gardner, R. C.: Attitudes and Motivation in Second-Language Learning, 1998, Hermes, s. 134.  
2Stelter, R.: Med kroppen i centrum, Dansk Psykologisk Forlag, 1999, s. 139. 



 

Lidt om tabeller og figurer 
Når du har en tabel eller en figur med i opgaven, er det vigtigt altid at have et tabel- eller 
figurnummer og tilhørende tekst. Såvel tabel- som figurtekst skrives i mindre skriftstørrelse. Af 
teksten skal læseren kunne sætte sig ind i tabellen/figuren. 
 
Tabelnummer og tekst står altid oven over selve tabellen.  
Figurnummer og figurtekst står altid nedenunder en figur.  
 
Tabel nr. 1: Energi forbrug ved forskellige aktiviteter. Der er givet et interval ved hver aktivitet, som viser det aktuelle 
energiforbrug varierer med aktivitetens intensitet. Taget fra Grosen, A. m.fl., ”NF-grundbogen”, Lindhardt og Ringhof 
2014, s. 115. 

 
 



 

 
 
Figur 1: Middellevetiden i hele den danske befolkning bliver påvirket af en række faktorer, der gennemsnitligt 
forkorter danskerne liv i forskelligt omfang. Taget fra Grosen, A. m.fl., ”NF-grundbogen”, Lindhardt og Ringhof 2014, s. 
108. 
 
 
 
 


