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Skriv aldrig af! 
Kopier ikke fra nettet, fra andres opgaver eller fra bøger. Brug i stedet 

henvisninger, citater og referencer. 
 
Formålet med opgaven: 
Opgaven er en faglig besvarelse, hvor du skal anvende din viden og dine kompetencer fra fagene og 
belyse det tværfaglige forhold mellem disse fag.   
 
Opgaveformuleringen:  
Opgaveformuleringen skal du ikke selv lave – det gør dine vejledere. Opgaveformuleringen er altid 
styrende for opgaven, idet den er et slags redskab, der dels sikrer disse niveauer, dels hjælper dig til 
at holde et klart fokus. Du skal koncentrere dig om at besvare den opgave, dine to lærere har stillet. 
Du sorterer unødigt fra og fortaber dig ikke for bredt i emnet. Opgaveformuleringen har de to 
vejledere lavet på baggrund af vejledningen og dialogen med dig. Derfor SKAL du komme til de 
planlagte vejledninger og dermed tilsidesætte erhvervsarbejde/fritidsaktiviteter! 
Opgaveformuleringen sikrer desuden, at du kan vise faglig fordybelse og demonstrere evne til at 
sætte dig ind i nye faglige områder.  
 
Bedømmelsen af opgaven 
Der gives èn karakter for opgaven, som påføres eksamensbeviset og tæller som et fag på A-niveau 
med vægten 2. 
 
Opgavens omfang 
Opgaven har oftest et omfang på ca. 20 sider, men det vejlederne specificerer det forventede sidetal 
i opgaveformuleringen.  
En A4-side vil sige 2200 tegn (uden mellemrum). Der er almindeligvis 30-35 tekstlinjer på en side 
med 1½ linjeafstand og en venstre/højre margin på 2,5 cm. 
  
Opgavens indhold i nævnte rækkefølge 
Titelblad, resumé på engelsk, indholdsfortegnelse, selve opgavebesvarelsen med noter, litteraturliste 
evt. med noterne her. Tabeller og illustrationer inde i opgaven og tekstbilag regnes ikke med i det 
samlede sideantal. Vedlægger du bilag, så husk at henvise helt præcist og konkret til den/dem inde i 
opgaven. 
 
Elementer i opgaven 

• Forside/titelblad får du udleveret, og det indeholder navn, klasse, dato, faglærere, emne og 
opgaveformulering. 

• Resumé på engelsk (se specifik vejledning i Lectio/skolens hjemmeside). Opgaven skal 
indeholde et kort resume (det såkaldte ”abstract” - max. ½ A4 side) på engelsk. Det engelske 
resume indgår i den samlede bedømmelse af besvarelsen. 

• Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder 
være på det/de fremmede sprog. 

• Indholdsfortegnelse laves over opgavens afsnit samt sidetal, der henviser til hvor afsnittet 
begynder. HUSK: Ordlyden på indholdsfortegnelsens afsnit skal være fuldstændig ens med 
de overskrifter, der findes inde i opgaven.  

• Indledningen fører læseren ind i opgavens emne og de problemstillinger, der ligger bag den 
overordnede opgaveformulering, som du henter fra forsiden. Du skal her præcisere, hvad du 



vil skrive om, hvorfor du skal skrive om det – herunder det tværfaglige fokus - og hvordan 
du vil skrive om det, dvs. hvordan du metodisk har løst og struktureret opgaven.  

• Selve besvarelsen - ”brødteksten” består af den tekst, du selv skriver delt ind i afsnit, som 
du bestemmer. Du skal vise evne til at formidle fagligt stof. Det er dig, der skal udvælge, 
bearbejde og strukturere, hvad der er relevant i forhold til opgaveformuleringen. Brug en  
disposition (som du laver på baggrund af opgaveformuleringen!) – den kan du altid lave om 
på og redigere i. Du kan måske også inddrage grafer, tabeller, illustrationer m.m. Der skal 
altid være en undertekst, der klart angiver, hvad grafen, tabellen eller illustrationen skal 
illustrere. Illustrationen skal desuden altid fortolkes eller kommenteres i selve 
opgaveteksten. Husk note/litteraturhenvisning til illustrationen.  Du skal henvise, hvis du 
citerer og refererer synspunkter. SKRIV ALDRIG AF. 

• Konklusionen er en kortere besvarelse af opgaveformuleringen og samler op på de 
resultater og den indsigt, som du er kommet frem til. Hvis materialet har haft forskellige syn 
på problemet (været tvetydigt), sådan at du ikke kan drage en entydig konklusion, skal du 
beskrive det. Husk at samle op mht. de redegørende, analyserende og vurderende niveauer – 
altså formulere delkonklusioner efter hvert afsnit. 

• Noteapparatet indeholder realnoter og litteraturhenvisninger (se nedenfor). Du bestemmer 
selv, om du vil bruge fodnoter eller slutnoter.  

• Litteraturlisten er en materialeoversigt, sådan at læseren kan se, hvor du har dine 
oplysninger fra. Du skal notere alt det materiale, der har været anvendt - også materiale fra 
nettet (Spørg din faglærer, hvis du er i tvivl).  Litteraturlisten skal skrives i alfabetisk 
rækkefølge efter forfatterens efternavn. Har du brugt avis- og/eller tidsskriftsartikler anføres 
tillige avisens eller tidsskriftets navn samt dato og år. Derefter skrives netadresserne – dem 
kan du kopiere direkte over fra browseren, og angiv datoen for den dag, du hentede 
oplysningerne. 

 
 
Litteratur og kilder: 
Eksempel på litteraturliste: 
Heltberg, Eva; Koch, Christian: Skrivehåndbogen, Gyldendal, 1997, 2.udgave 
Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray: Den gode opgave, Samfundsfagslitteratur 2005, 3. udgave 
 
Hver gang du bruger noget fra en kilde enten som citat, referat eller parafrase, skal du henvise til 
kilden. Man skriver efternavn, forlag og årstal for udgivelsen, hvorefter læseren kan identificere 
henvisningen i litteraturlisten.  
Kilden kan 

• integreres i din tekst. Eks.: Rienecker m.fl. (2005) fremhæver i sin bog, hvor vigtigt det er... 
• nævnes i en parentes. Eks.: Akademisk skrivecenter opfordrer de studerende til at skrive 

tidligt i et opgaveforløb. Det modvirker blandt andet skriveblokering. (Rienecker m.fl. 
2005). 

• sættes i en note1 
• nævnes efter citat:  ”……………..” (Rienecker m.fl. 2005, s. xx) eller som note ligesom 

ovenfor. 
 
 
 En realnote 
er en uddybende kommentar, som ikke indgår i besvarelsen. Det kan f.eks. være oplysninger om en 
person, der er omtalt i besvarelsen, eller det kan være en definition på et anvendt begreb i 
besvarelsen. 

                                                
1  Ovenstående bygger på Heltberg og Kock (1997), s. xx-xx 



  
 Citatteknik 
Et citat skal markeres tydeligt i teksten, og et citat skal være HELT KORREKT gengivet, også hvis 
kilden ikke selv er korrekt. 
Korte citater (under en linje) sættes i citationstegn i den løbende tekst. 
Længere citater markeres typografisk ved indrykning og linjeoverspring både før og efter citatet. 
Udeladelser i et citat markerer du med (…) dér, hvor du har udeladt noget. 
Citater skal være få og velvalgte. Der er mange måder at bruge et citat på. Hvis man skriver en 
analyse af en tekst, kan et citat fungere som et eksempel og fungere som et belæg. Citatet kan også 
være udgangspunkt for en diskussion af en kildes indfaldsvinkel til emnet eller som dokumentation 
for noget, du argumenterer for. Under alle omstændigheder må et citat aldrig stå i stedet for egne 
ord, og det skal altid kommenteres. 
  
 Referat, resumé og parafrase 
En parafrase er en tekstnær omskrivning med egne ord. Undgå helt at referere og parafrasere i nogle 
fag - spørg evt. din faglærer/vejleder. 
Et referat er en sammentrængt gengivelse af det centrale indhold, hvor man udvælger relevante dele 
af teksten og ofte ændrer rækkefølgen (så det vigtigste bliver nævnt først). Vær opmærksom på 
traditionerne indenfor de enkelte fag, for fagene ser ikke ens på ”gengivelse” og referat. 
Et resumé er en slags referat med høj grad af udvælgelse og sammentrængning. Det kan være 
nødvendigt at bringe et resumé (typisk ved analyse af større værker). 
 
Bedømmelseskriterier 

1. Besvares opgaveformuleringen og dermed alle dele af opgaveformuleringen? 
2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til problemformuleringen? 
3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af de enkelte afsnit? 

Er vægtningen af de enkelte delafsnit passende? Er opgaven med andre ord struktureret 
godt? 

4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt? 
5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven? 
6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation? 
7. Er alle kilder oplyst, og er litteraturlisten i orden? 
8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt? 
9. Bliver begge fag, der indgår i besvarelsen, tilgodeset i forhold til den opstillede 

problemformulering? 
 
 

Mange hilsner 
 
Studievejlederne RV, TL, FS og KT 


