
Opgaveskrivning (generelt) 
 
Disse anvisninger gælder både i DHO-, SRO-, SRP- og SSO-opgaver. 
 

Layout  
Sidehoved Indsæt gerne sidehoved (dette er ikke et krav).  

Sidehovedet skal indeholde minimum navn og klasse. 
Linjeafstand 1 ½.  
Skrifttype  Vælg altid en letlæselig (fx Times New Roman eller Calibri). 
Skriftstørrelse 12. 
Marginer Sidemarginer: 2 cm. 

Top- og bundmarginer: 3 cm. 
Sidetal Sidenummereringen skal ske fra første side i opgaven, altså fra 

indledningen. 
Sidetal placeres nederst i yderste, højre hjørne. I Word findes det under 
Indsæt/Sidetal. 

Filtype Aflevér din opgave i PDF-format (filer/gem som/vælg pdf-fil), medmindre 
din vejleder beder om en anden fil-type. 

Særlige afsnit  
Resumé Dit resumé skal præsentere din opgavens indhold i super koncentreret 

form. Du skal forklare, hvad formålet med din analyse/undersøgelse er, og 
derudover skal du beskrive, hvordan du har arbejdet (hvilke metoder), og 
hvad du er kommet frem til (dine konklusioner).  
Resumeet er helt anderledes end indledningen, fordi du afslører dine 
resultater (tænk på det som en plot spoiler).  
Resuméet skrives på dansk og må højst være 8-12 linjer.  

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen kan i Word defineres på baggrund af opgavens 
overskrifter under Referencer/Indholdsfortegnelse. Husk at opdatere 
indholdsfortegnelsen som det sidste, så sidetallene passer. 

Litteraturliste Opstilles altid alfabetisk efter forfatterens/instruktørens/skribentens 
efternavn og inddeles efter forskellige materialetyper, hvis det giver 
mening i forhold til opgavens omfang (fx i bøger, film, artikler m.m). 
 
Eksempler:  
Bøger: Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren, Gyldendal, 1965. 
Tidskrifter: Petrat-Melin, B.: Kød uden kød eller dyr – hvordan det? Aktuel 
Naturvidenskab, nr. 1, 2019. 
Tekst/artikel skrevet af en anden forfatter end den forfatter, som har 
skrevet værket, teksten/artiklen indgår i: Skouenborg, Finn: ”Mit liv som 
hund” i Lauridsen, Trine: Alt om dyr, Kalgym Forlag, 2019. 
Avisartikler: Gudmand, M.W.: Man burde kunne købe kunst på apoteket, 
Information, 19. marts 2019. 
Internettet:  



• Sider med angivelse af forfatter: Sjøgren, Kristian.: Havbakterier er 
klimaets joker, https://videnskab.dk/naturvidenskab/havbakterier-
er-klimaets-joker, besøgt d. 27/8-19.  

• Sider uden angivelse af forfatter: Partier i folketinget, 
https://www.ft.dk/da/partier/partier-i-folketinget, besøgt d. 
19.3.2019. 

Film: Tarantino, Quentin: Once Upon a Time in Hollywood, Sony Pictures 
Entertainment, 2019.  

Tabel- og figurliste Hvis du indsætter tabeller og figurer (andres eller nogle du selv laver) 
undervejs i opgaven, skal de alle forsynes med nummer og titel.  
Efter litteraturlisten indsætter du en samlet liste, hvor numre og titler er 
oplistet i den rækkefølge, de optræder i i opgaven. 
 
Eksempel:  
Figur 1:  Barthes’ tegnmodel 

Figur 2:  Greimas’ aktantmodel 

Figur 3:  Peirces tegnmodel 

 
Bilag Eventuelle bilag indsættes efter litteraturlisten og benævnes Bilag 1, Bilag 

2 osv. 
Materiale, som har særlig relevans for din opgave (centrale figurer, 
tabeller, billeder, taler, artikler m.m.), er hensigtsmæssigt at placere som 
bilag, hvis du ikke har indsat dem undervejs i brødteksten.  
Bilagene tæller IKKE med i opgavens samlede omfang. 

Fodnoter Henvisninger til andre tekster placeres nederst på siden som en fodnote. 
Du kan indsætte en fodnote automatisk i Word (Indsæt/Fodnote). 
Fodnoten skal indeholde forfatteres efternavn, årstal for udgivelsen i 
parentes og sidetallet. Ex: Andersen (2012), s. 17.  
Henvisninger til net-sider sker som ovenfor, hvis det er en side med kendt 
forfatter, og i tilfælde uden kendt forfatter ved at angive hele http-
adressen. 
Henvisninger til egne bilag kan opstilles således: Se bilag 3.  
Henvisninger til film/tv-udsendelser sker ved brug af minut- og 
sekundanvisning: Tarantino (2019), 53:27. 
Husk at alle oplysninger, der bygger på anden litteratur, skal have en 
henvisning. 
Fodnoter tæller ikke med i det samlede antal anslag.  

Citater Hvis du indsætter citater undervejs i opgaven, markeres de altid i 
citationstegn (”…”). Vær sikker på, at du citerer fuldstændigt ordret (også 
hvis originalteksten har fejl). 
Ved citater kan forfatterens navn, udgivelsens årstal og sidetal angives i 
parentes efter citatet, eller du kan indsætte en fodnote som henvisning. 
Henvis altid på samme måde gennem hele opgaven. 

Gode råd  



Opgavens længde Opgavens anslag tæller fra og med indledningen og til og med 
konklusionen. I en SRP tæller resumeet med i opgavens samlede længde. 
Word kan lave en automatisk optælling af anslag 
(Funktioner/Ordoptælling). Anslag = Tegn med mellemrum.  

Undgå at overskride den længde, opgaven er fastsat til! 
Korrektur Det betragtes som en selvfølge, at opgaven er fejlfri med hensyn til 

stavning og sætningsbygning. Brug Nudansk Ordbog, 
Retskrivningsordbogen, eller DDO på nettet. 

Der skal arbejdes bevidst med den sproglige formulering, så dét, du skriver, 
er udtrykt så klart som muligt. 
Få evt. en kammerat eller et familiemedlem til at læse korrektur. 

Til sidst Opdatér indholdsfortegnelsen til sidst, så dens anvisninger er korrekte. 
Kontrollér, at dine figurer og tabeller (hvis du bruger sådanne) er 
nummeret og har titler.  

 
 
 
  


