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Manual i opgaveskrivning 

Større skriftlige opgaver (inkl. SRP) består på EG af følgende afsnit: 
• Forside = kontrakten
• Resumé
• Indholdsfortegnelse
• Indledning
• Metodeafsnit
• Selve opgaven – opdelt i kapitler. Skift ikke til en ny side ved nyt kapitel.
• Konklusion
• Litteraturliste
• Evt. bilag.

Generelt 
• Opgavebesvarelsen skal være på dansk.
• Opgavebesvarelsen skal ved opgaver, hvori fremmedsprog indgår som fag, indeholde kilder

på det/de pågældende sprog.
• Opgavens samlede omfang dækker over: metodeafsnittet, resumé, indledningen, selve

opgaven, konklusionen. Dvs. at indholdsfortegnelsen, fodnoter, litteraturlisten, figurer,
tabeller og bilag IKKE tæller med.

• Sidetal starter ved indledningen.
• Skriv 1½ linjeafstand og indstil margenerne til top 3cm, venstre 3 cm, bund 3 cm og højre 2

cm.
• En normalside udgør 2400 anslag (ekskl. fodnoter)

Resumé 
• Et kort resumé på dansk på 10-20 linjer.
• Resuméet er en koncentreret og relevant sammenfatning af indholdet i dit projekt.
• Det skal angive, dels hvad du har undersøgt, dels hvilke resultater du fik. Det kan fx

opbygges af følgende: en præsentation af projektets problemstilling, de væsentligste
resultater og konklusioner.

• Resumeet udgør i sig selv en meningsfuld helhed og skal kunne forstås, uden læseren
kender opgavens indhold.

• Resumeet tæller med i opgavens samlede omfang.
• Skal stå på en side for sig selv.
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I indholdsfortegnelsen skal alle kapitel- og afsnitsoverskrifter anføres. Meningen er, at man skal 
kunne overskue dispositionen og nemt kunne finde frem til bestemte afsnit i opgaven. Derfor skal 
der angives sidetal for, hvor noget begynder.  

Vejledning til lave en autogenereret indholdsfortegnelse: 
https://www.youtube.com/watch?v=uF8gDaOroHI  

Et eksempel på en indholdsfortegnelse: 
1. Indledning  (OBS: inddeles aldrig i underafsnit) side 1 

2. Metode side 2 

3. Alkohol

3.1 Virkning på kroppen side 3 

3.2 Antabus side 6 

4. Syntese af Antabus

4.1 Fremstilling af antabus side 8 

4.2 Forsøgsresultater side 10 

5. Tom Kristensens ”Hærværk”

5.1 Ekspressionisme side 12 

5.2 Analyse og fortolkning af ”Hærværk” side 15 

6. Vurdering af om fiktionen er realistisk side 18 

7. Konklusion (inddeles ikke i underafsnit) side 20 

8. Litteraturliste side 21 

9. Bilag side 22 

9.1 Øvelsesvejledning, Syntese af Antabus

Indholdsfortegnelse

https://www.youtube.com/watch?v=uF8gDaOroHI
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• Indledningen skrives først, når du har skrevet selve opgaven og kender indholdet af denne.
• Indledningen skal være en appetitvækker og i indledningen præsenteres emnet, din vinkel

og problemformuleringen (skrevet med dine egne ord). Du kan i indledningen komme med
overvejelser om emnet og dets relevans. Til sidst præsenteres opgavens indhold og
opbygning (skriv ikke opgaveformuleringen direkte af). Hvis du har foretaget evt.
afgrænsninger eller har valgt et bestemt fokus, argumenteres for dette.

• Det er vigtigt, at du giver læseren lyst til at læse opgaven.
• Skal stå på en side for sig selv.

Metodeafsnit 
• Metodeafsnittet tager på EG udgangspunkt i Den videnskabelige basismodel (se

dokumentet ”Flerfaglige forløb og opgaver på stx” som ligger på hjemmesiden).
• Derefter skal fagenes konkrete faglige metoder indgå.
• Metodeafsnittet er et kortere afsnit med overvejelser om de metoder og materialer, der er

brugt i forbindelse med udarbejdelsen af projektet, og hvilke metoder der er valgt frem for
andre. Det skal danne udgangspunkt for inddragelse af basal videnskabsteori og metode
ved den mundtlige prøve.

• Skal stå på en side for sig selv.

Selve opgaven 
• 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. Husk at
dele opgaven op i underafsnit og giv overskrifter til underafsnittene.

• 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.

• Det er vigtigt med den røde tråd i opgaven. Problemformuleringens delpunkter skal hænge
sammen og må ikke være uafhængige kapitler. Det du skriver om i f.eks. redegørelsen, skal
du bygge videre på og bruge til noget/inddrage senere i opgaven. Det kan i denne
forbindelse være en god idé at henvise fra ét afsnit til en andet for på den måde at
tydeliggøre, hvordan der er sammenhæng i opgaven og hvordan nye afsnit bygger på
tidligere afsnit. Skriv f.eks. i parentes efter en pointe, hvor der henvises til noget tidligere i
opgaven: (jf. afsnit xx).

Eksempel:
Da han i andet uddrag ”Læreaar” flytter fra Bornholm, bliver han mere bevidst om den
elendighed så mange fattige sidder fast i grundet den lave sociale mobilitet (jævnfør afsnit
1.2). = reference til redegørelsesafsnit vedr. social mobilitet.

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

• I konklusionen sammenfattes hele opgavens indhold og de væsentligste pointer
præsenteres.

• Konklusionen skal være fagligt baseret og skal samle op på hele opgaven (de væsentligste
pointer) og dermed besvare problemformuleringen og føre tilbage til indledningen.

• Du må ikke bruge konklusionen til at underholde læseren med hvad du selv har fået ud af
opgaven.

• Skal stå på en side for sig selv.

Litteraturliste 
• En litteraturhenvisning skal bruges til at vise læseren, hvilke kilder du har brugt.

Litteraturhenvisninger skal være så præcise, at læseren selv kan finde bogen eller artiklen
på et bibliotek.

• Litteraturliste skal være alfabetisk opstillet efter forfatternes efternavne, hvis der er en
forfatter - ellers efter titlen. Bogens forfatter, titel, forlag og årstal skal indgå i en
litteraturhenvisning. Hvis kilden er fra internettet, skal du skrive både url og den dato, hvor
du har besøgt hjemmesiden. Dvs.:

• Al anvendt litteratur skal angives i følgende rækkefølge i litteraturlisten: forfatterefternavn,
fornavn, titel, udgivelsesår, forlag/ hjemmeside/tidsskriftets navn og evt. udgivelsessted.

• Hvis der er mere end tre forfattere til et værk, skriver man den førstnævnte og derefter ’et
al’, f.eks.: Sørensen, Hans et al.

• Inddel evt. litteraturlisten i:

o bøger
o artikler
o webbaseret materiale – husk at angive dato
o andre materialer som f.eks. film, musik, drama eller andre anvendte kunstværker

eller inddel evt. litteraturlisten i ’primærlitteratur’ og ’sekundærlitteratur’. 

• Se evt. https://skrivopgave.kk.dk/artikel/litteraturlisteautomat = litteraturlisteautomat
(indtaster info og programmet laver en litteraturliste der kan kopieres over i opgaven).

• Husk at skrive alt materiale, du har benyttet, på listen: også musik, film, teater, skulpturer
eller andre slags kunstværker. Vær opmærksom på de forskellige krav til de forskellige
kunsttyper – ud over, at ophavspersonen, titlen og årstallet altid skal indgå.

• Skal stå på en side for sig selv

Konklusion 

https://skrivopgave.kk.dk/artikel/litteraturlisteautomat
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Litteraturliste 

Andersen, Anne Anthon. Fake News. I: Faktalink, 2017. https://faktalink.dk/falske-nyheder Besøgt 
d. 27.10.2017.

Boje, Thomas P. Klassisk og moderne samfundsteori. Redigeret af Heine Andersen og Lars Bo 
Kaspersen. 5. udg. Hans Reitzels Forlag, 2013.  

Kirchhoff, Hans, Henning Poulsen og Aage Trommer. Den 2. verdenskrig 1939-45. 3. udg. 
København: Nordisk Forlag A/S, 2002.  

Lahiri, Jhumpa. In Other Words. Oversat af Ann Goldstein. New York: Alfred A. Knopf, 2016. 

Leth, Anne Louise. En ny chance til Sydafrikas truede dyr. I: Politiken, d. 19.9.2015.  

Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016. 

Vinterberg, Thomas. Submarino. Nimbus Film, 2010.   

Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 1503-06. Olie på træ, 77 x 53 cm. Musée du Louvre, Paris.  

Bilag 
I bilagene kan du f.eks. placere statistisk materiale, screenshots fra film, billeder, tabeller eller 
kopier af særligt vigtige kilder. Se vedr. indholdsfortegnelse s. 2. 

Citater 
• Sæt fodnoter med kildehenvisninger, når du gengiver oplysninger, som du ikke selv har

produceret, men er hentet fra din primær- og sekundærlitteratur. Disse kilder skal alle stå i
litteraturlisten. Dette bl.a. for at undgå at du kan blive beskyldt for plagiat. Skriv aldrig af
fra en bog uden at gøre opmærksom på det.

• Dvs.: Du skal sætte fodnoter hver gang, du har skrevet et afsnit, der rummer
informationer/ideer, der ikke er dine egne, men som du har tilegnet dig ved at læse et
kapitel i en bog, en analyse af litteratur el.lign. (parafraseringer) (se eks. 1). Du skal også
sætte fodnoter hver gang du citerer direkte (se eks. 2).

• Citater skal være en del af den almindelige brødtekst, hvis de er på under 4 linjer. Hvis de
er på 4 linjer eller derover, skal citatet rykkes ned og ind på siden (se eks. 2).

• Når du udelader noget af den originale tekst, skal det markeres med: (…) (se eks. 2)

Et eksempel på en: 

https://faktalink.dk/falske-nyheder
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• Ved brug af materiale på fremmedsprog: alle citater skal være på det/de pågældende
fremmedsprog, oversæt ikke.

• Citater indledes med et kolon og afsluttes med en fodnote. Citatet skrives i kursiv eller i
anførselstegn. Vælg én af delene og vær konsekvent. Husk at citere korrekt.
: ”It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune,
must be in want of a wife”1 ELLER : It is a truth universally acknowledged, that a single
man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.2

Eksempel. 1:
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.1

Eksempel 2:
“(...) 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.”2 

Fodnoter 
• Skriv referencer i fodnoter nederst på siden og IKKE i parentes som du måske er vant til i

nogle afleveringer (Word: indsætfodnote).
• Hvis du bruger ’ibid’: hvis to fodnoter i træk refererer til den samme kilde, kan der v. 2. og

efterfølgende fodnoter skrives: ibid s. xxx. Det er dog noget, man skal være forsigtig med,
for hvis man flytter rundt på sine afsnit, kan det pludselig være, at de noter ikke længere
står efter hinanden, og så kommer man jo til at henvise til en forkert kilde.

• Sekundærmateriale kan bruges til at opkvalificere din analyse sådan, at analysen ikke kun
indeholder dine iagttagelser og betragtninger, men kan krydres med fagfolks betragtninger
i forhold til empirien. Det må man gerne i de større opgaver som SRP, modsat mange
almindelige afleveringer, så længe man angiver hvor man har de forskellige pointer fra.
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1) Fodnote, der refererer til en bog (se desuden punktet ‘litteraturliste’)1

2) Fodnote, der referer til en bog med flere forfattere (se desuden punktet
‘litteraturliste’)2

3) Fodnote, der referer til en film/dokumentar el.lign. (se desuden punktet
‘litteraturliste’)3

4) Fodnote, der refererer til en artikel på nettet (se desuden punktet ‘litteraturliste’)4

5) Fodnote, der refererer til en fysisk artikel (se desuden punktet ‘litteraturliste’)5

6) Fodnote, der refererer til et kunstværk (se desuden punktet ’litteraturliste’)6

OBS: Se punktet ’Litteraturliste’ på s. 5 for info om hvordan de nævnte værker opstilles i en 
litteraturliste.  

1 Smith, Swing Time, s. 320-22. 
2 Kirchhoff, Poulsen og Trommer, Den 2. verdenskrig 1939-45, s. 239 
3 Vinterberg, Submarino, 7:10-8:33.  
4 Andersen, Fake News, Faktalink 
5 Leth, En ny chance til Sydafrikas truede dyr, Politiken 
6 Leonardo da Vinci, Mona Lisa, maleri fra 1503-06. 

Eksempler på forskellige typer fodnoter: 
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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. 

Husk altid henvisning på tabeller, figurer m.m. 

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. et al., ”NF-grundbogen”, Lindhardt og Ringhof 
2014, s. 115. 
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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. 

Yderligere informationer om opgaveskrivning: 

https://www.esbjergbibliotek.dk/studerende 

https://www.esbjergbibliotek.dk/studerende



