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Resume 
Dette dokument er en undersøgelse af hvordan man udnytter funktionerne i tekstprogrammet 

Microsoft Word. I den forbindelse redegøres der for de gældende formalia i SRP-opgaven 3.g på 

Kalgym. Desuden forklares almindelig retskrivning og teknologiske virkemidler forbundet med et 

tekstprogram, således at der er fagligt grundlag for en efterfølgende undersøgelse af forskellen på 

mundtlig og skriftlig formidling, med særligt fokus på formalia i videnskabelighedens tjeneste.  

Der er i analysen fundet en udtalt forskel på oplevelsen af overblik og samhørighed, når det 

formidlede stof i et eller andet omfang suppleres af figurer, tabeller og statistikker. Desuden har 

undersøgelsen vist, at der er betragtelige mængder tid at spare, hvis man er bekendt med de 

hjælpefunktioner, som skriveprogrammet WORD besidder inden skriveprocessen påbegyndes. 

Men selv med kun få timer til aflevering kan viden om programmets værktøjer være en hjælp. Det 

vurderes dog, at elevhåndbogen og google også kan afhjælpe mange kriser inden for emnet. 
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Indledning 
Det er almindeligt kendt, at Studieretningsprojektet, som skrives i 3.g på det danske, almene 

gymnasium er en turbulenttid at gå igennem for de kommende studenter. Allerede i efteråret 

begynder nogle at gå og spekulere i mulige emner og fagkombinationer, flere vender deres 

hjerneceller i retning af srp’en op mod jul, mens langt de fleste tanker omkring emnevalg og fag 

først tager form i januar og februar, når de indledende fællestimer om det forestående projekt 

begynder at tage form. Det er helt naturligt – og også meget fornuftigt først at træffe sit endelige 

valg når de konkrete rammer er blevet tydelige og det faglige niveau inden for de mulige fag er 

højst muligt. Med den lange coronanedlukning i år, opleves der dog et øget pres og en øget 

usikkerhed vedr. formalia fra elevernes side. Denne usikkerhed er forståelig og kan langt hen ad 

vejen sikkert forklares ved, at den virtuelle undervisning ikke på samme måde har givet mulighed 

for små individuelle dialoger mellem elev og lærer om begyndende ideer og/eller tvivlspørgsmål, 

som ellers ses ved almindelig fysisk undervisning.  Desuden kan det for eleven opleves mere 

grænseoverskridende at tage kontakt til sin vejleder ”bare” for at få svar på hvordan man noterer 

sig en fodnote, hvis man skal til at ”forstyrre” over teams, i forhold til, hvis man sidder på skolen, 

og ”bare” lige kan gå ned forbi den pågældende lærer og spørge. 

Generelt opleves der blandt underviserpersonalet, en bred forståelse for denne usikkerhed, og 

dette øgede behov hos eleverne for løbende verificering af deres arbejde. Mange vejledere er 

derfor virtuelt til rådighed i langt større omfang, end der er vane for ved det fysiske fremmøde, og 

selvom den almindelige hverdag er savnet, er der også elementer ved den virtuelle situation, som 

er værd at tage med videre til yderligere forbedring af fremtidens srp-perioder. 

Tydeligt er det dog, at tekniske detaljer så som hvordan man starter sidetallene forskudt i 

opgaven, hvordan man indsætter en figurtekst, hvordan et bilag noteres og hvordan man lettest 

holder styr på sin indholdsfortegnelse kan øge den stressede følelse blandt eleverne – når man på 

tyvende minut sidder og knokler med en detalje, som man havde håbet at kunne fikse på 2. For 

slet ikke at tale om den altoverskyggende og fuldstændigt fokusfordrejende frustration forbundet 

med udfordringen i at sætte sin opgavebeskrivelse, der er udleveret i pdf-format ind som 

forside/allerførste side i sin opgave. En opgave som for de flestes vedkommende er skrevet i 

Microsoft Word eller lignende programmer. 

Nærværende opgave vil således undersøge hvordan konkret og let tilgængelig viden om 

tekstprogrammets værktøjer og opgavens formalia kan afhjælpe oplevelsen af stress op til 
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opgavens aflevering. Dette ved et kombineret observations- og interviewstudie af elevernes 

oplevelse af besvær forbundet med opgavens teknikaliteter, således at en der på baggrund af en 

analyse af problemets omgang kan udarbejdes af en selvhjælpsvideo. Endvidere diskuteres og 

vurderes det, hvordan og hvorvidt den periodevise stress, der er forbundet med stores skriftlige 

opgaver som SRP’en kan forebygges og eventuelt undgås, for endeligt at kunne konkludere om et 

vist udsving i oplevelsen af stress og frustration bør tilsigtes for at præstere bedst muligt. 

Men forud for en sådan analyse og viderebehandling deraf, er det nødvendigt med et fælles 

teoretisk ståsted og i opgavens indledende afsnit vil centrale definitioner derfor præsenteres og 

endvidere forklares hvordan tekstprogrammet Microsoft Word fungerer. 

 

SRP 
Studieretningsprojektet (SRP) er den sidste af de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet. Her skal 

eleven bruge de kompetencer, som er blevet tillært gennem SRO i 2.g. og DHO i 1.g. SRP-opgaven 

er en opgave, hvor et centralt fagligt emne skal bearbejdes ud fra de indgående fags metoder og 

teori.  

SRP’en er en tværfaglig opgave, og skrives i ro fag, valgt af eleven. Det ene fag skal være et 

studieretningsfag på A-niveau og det andet, et fag på mindst B-niveau.  

Opgaven skrives som en besvarelse af en opgaveformulering. Opgaveformuleringen udarbejdes på 

baggrund af vejledningsprocessens dialog mellem elev og vejledere, men vejlederene har ansvaret 

for den endelige opgaveformulering. 

SRP’en en teoretisk behandling af et fagligt problem. I fag som fysik, kemi og til dels i idræt og 

biologi vil opgaven ofte tage udgangspunkt i forsøg, som kobles til fagets teori. Pga. 

coronasituationens begrænsninger og nedlukning af ungdomsuddannelserne er der dog en 

forventet nedgang i antallet af elevudførte forsøg, og stor forståelse herfor blandt både vejledere 

og censorer.1  

 
1 (Hvad er SRP, u.d.) 



Anneli Friis Holdt 17y Kalundborg Gymnasium & HF SRP2021 

 4 

Stress 
Man kan definere stress, som værende en belastningstilstand, som både kan være fysisk og 

psykisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, som den 

enkelte har – eller oplever, at han/hun har. 

Fælles for disse oplevelser er, at der er tale om kortvarig stress – med en klar og tidsbegrænset 

årsag. Det tidsrum, man befinder sig i en stressende situation, er afgørende for, om stress er 

stimulerende eller ødelæggende. Biologisk set virker stress gavnligt og hensigtsmæssigt for 

kroppen ca. den første time, men herefter ophører den gavnlige virkning.  

Krav > ressourcer = stress 

Begrebet ‘krav’ skal forstås bredt. Det kan være arbejdsmæssige krav eller krav i 

privatlivet, ligesom det kan være fysiske eller følelsesmæssige krav. Ressourcer er bredt defineret 

som tid, økonomi, fysisk og psykisk overskud og endelig det mere udefinerbare ‘måden, man ser 

tingene på’, altså det enkelte menneskes tilgang til verden.2 

  

Brugervenlige værktøjer i Microsoft Word 
Microsoft Word er et af de mest anvendte skriveprogrammer inden for den danske 

undervisningssektor. Den typiske danske gymnasieelev vil have anvendt programmet i årevis forud 

for sin start på ungdomsuddannelsen, og sikker anvendelse af de basale funktioner i programmet 

vil derfor være forventelig. Skriveprogrammet indeholder dog også værktøjer som er særligt 

målrettet skriftligt arbejde af større omfang. Da eleverne kun en gang årligt producerer store 

skriftlige opgaver, er erfaringen med netop disse værktøjer derfor ofte mere spredt i elevgruppen. 

De væsentligste funktioner vil præsenteres i de følgende afsnit. 

 

Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelsen kan man med fordel generere automatisk, hvilket dog forudsætter 

systematisk anvendelse af overskrifter og underoverskrifter. 

 

 
2 (Psykiatrifonden, u.d.) 
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Sideskift og sidetal 
Det kan være gavnligt at indsætte et sideskift i sin SRP. Dette kan eksempelvis være efter 

resumeet, at man ønsker indholdsfortegnelsen startende på en ny side. eller det kan være, at der i 

opgaven skal indsættes en figur, der skaber lidt rod i sideopsætningen og som det derfor er 

fordelagtigt at sikre starter på en ny side (frem for at hoppe rundt på siderne).  

Endvidere kan det være en lækker detalje, hvis opgavens sidetal starter på siden med 

indledningen, således at der i indholdsfortegnelsen står side 1 for denne frem for side 5, 

eksempelvis. Har du dog besvær med at få dette til at lykkes, så tag det dog helt roligt. Der er ikke 

tidligere hørt om tilfælde, hvor elevens karakter har været afhængig af hvorvidt sidetallene starter 

4-5 sider forskudt inde i opgaven. Det væsentlige er, at der er sidetal i opgaven og at der er 

overensstemmelse mellem indholdsfortegnelsens angivelser og afsnittenes sidetal. 

 

Sidehoved og Sidefod 
Sidehovedet og Sidefoden er tekstbokse, der går igen på samtlige af dokumentets sider, og som 

kan udfyldes med forskellige oplysninger. Sidetallet vil typisk være placeret i sidefoden, mens 

sidehovedet er lidt sjældnere brugt. Der opfordres på det kraftigste til, at der i SRP’en anføres 

navn på opgavens forfatter i sidehovedet. Dette fordi lærere og censorer i noget omfang printer 

opgaven ud i forbindelse med deres læsning og efterbehandling af opgaven. Og i et sådant tilfælde 

er det rart med navn på alle sider, hvis man nu skulle være uheldig og komme til at blande 

bunkerne fra to opgaver sammen. 

 

Figurtekst 
Under alle figurer bør der være en figurtekst, som angiver Figurens navn og placering, samt en 

reference til hvor figuren stammer fra. Det med referencerne kan gøres på flere måder. Typisk vil 

man vælge en af følgende 3: 

1) Der indsættes en fodnote i figurteksten, og referencen anføres i fodnoten.  

 

 

 
3 

 
3 (Wolf, 2009, s. 149) 
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2) Figurens reference/ophav anføres i en  

parentes efter selve figurteksten.  

 

 

3) Der anføres ingen reference i selve 

figurteksten, men til gengæld indgår der en  

komplet figurliste i forlængelse af opgavens 

litteraturliste, hvori alle figurernes  

referencer fremgår. 

 

 

 

 

De enkelte fag kan have præferencer for hvordan figurernes referencer anføres, men generelt kan 

det ene være lige så godt som det andet. Det væsentlige er at der er konsekvens opgaven igennem 

– altså at man gør det på samme måde hele opgaven igennem. 

 

Bilag 
Det kan være en fordel med bilag i din opgave. Hensigten med bilag er at dokumentere eller 

supplere teksten fra selve opgaven. Bilag kan fx være interviewguide, uddrag af interview, 

modeller, grafik mv.  

Bemærk! Censor og eksaminator/vejleder har ikke pligt til at orientere sig i dine bilag. Sørg dog 

for, at de bilag du medtager, er relevante for opgaven. Samtidig skal du være opmærksom på at 

din opgave skal kunne læses og give mening uden bilagene Egne eller andres noter fra 

undervisningen må ikke anvendes som bilag.  

Når der henvises til bilag i den løbende tekst i opgaven, gøres det typisk ved brug af parentes. 

Eksempelvis ”Undersøgelsens interviews åbner for yderligere problemfelter inden for området (se 

Bilag 5). Et af disse problemfelter kunne være tydelig kommunikation. …” 

Tabel 1 Deltagere i spørgeundersøgelse blandt 
3.g'ere fordelt på køn. (Bilag 2 - 
Interviewundersøgelse) 

 

Figur 1 Lykønskningsbillede i anledning af SRP-
aflevering. 
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Bilagene skal nummereres (bilag 1, bilag 2 etc.) og hvert bilag forsynes med en overskrift. I din 

opgaves indholdsfortegnelse skal der til sidst være en samlet oversigt over dine bilag, med 

bilagenes overskrifter og numre.  

 

Litteraturliste 
I enhver opgave eller skriftlig afhandling skal der indgå en samlet litteraturliste med referencer til 

alt det materiale, der ligger til grund for opgavens indhold.  

Af litteraturlisten skal alle anvendte materialer anføres – det vil sige, alt det, der refereres til i 

fodnoterne/kildehenvisningerne. Bøger, artikler osv. som ikke bruges direkte i opgaven skal ikke 

anføres på litteraturlisten. 

Der er forskellige retningslinjer for hvordan de forskellige typer af materialer skal anføres på 

litteraturlisten. Disse er alle tydeligt beskrevet i elevhåndbogen i en guide, hvori der desuden 

findes svar på de øvrige formalia, der gælder for opgaven. (Se bilag 1) Denne guide er anbefales 

det at bruge som tjekliste, når sidste hånd lægges på opgaven, således at eleven sikrer sig at alle 

formalia er opfyldt. Skulle eleven støde på tvivlspørgsmål, der ikke besvares i elevhåndbogens 

guide, kan der med en vis lethed som regel findes gode svar på google. Et eksempel herpå er de 

øvrige danske uddannelsesinstitutioner.4 

 

  

 
4 (Andersen, 2018)  
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Litteraturliste 
 
Bøger: 
Wolf, T. o. (2009). Idræt B - for Bedre Idræt. Gyldendal, 1. udgave. 
 
Publikationer fra internettet: 
Andersen, M. e. (2018). Guide til akademisk opgaveskrivning. Hentet marts 2021 fra Guide til: 
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/103256520/Guide_til_akademisk_opgaveskrivning.
_2018.pdf 
 
Internetsider: 
Hvad er SRP. (u.d.). Hentet 18. marts 2021 fra Munkensdam Gymnasium i Kolding: 

https://munkensdam.dk/skrivemammut/3-g/srp-studieretningsprojekt/hvad-er-srp/ 
 
Opgaveskrivning Generelt. (2021). Hentet marts 2021 fra Elevhåndbogen Kalgym: 

https://kalgymelev.files.wordpress.com/2020/03/opgaveskrivning-generelt-1.pdf 
 
Psykiatrifonden. (u.d.). Hentet 18/3 2021 fra Hvad er stress: https://www.psykiatrifonden.dk/det-

mentale-motionscenter/stress/hvad-er-stress.aspx 
 
 
 
Figurliste: 
Figur 1, Den omvendte u-kurve, Wolf, T 2009, s. 149 
Figur 2, Lykønskningsbillede, Privat foto, 2020 
 
Tabel 1, Deltagere i spørgeundersøgelse, Empiri fra Interview, se bilag 2 for rådata. 
 
 
Bilag 
Bilag 1: Opgaveskrivning generelt, 2021  
Bilag 2: Rådata fra interviews.  
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Bilag 1 – Opgaveskrivning (generelt) 
 

Formel guide til opgaveskrivning på Kalundborg Gymnasium og HF. Forefindes i elevhåndbogen: 

https://kalgymelev.files.wordpress.com/2020/03/opgaveskrivning-generelt-1.pdf5  

 

Layout  
 

Sidehoved  Indsæt gerne sidehoved (dette er ikke et krav). Sidehovedet skal indeholde minimum navn og klasse.  

Linjeafstand  1,5.  

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, altså̊ 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 superkoncentreret 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. 

Avis- og tidsskriftsartikler: 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 

opgaven.  

 
5 (Opgaveskrivning Generelt, 2021) 
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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.  
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