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• En konklusion hvor hovedindholdet i opgaven sammenfattes og 
opgaveformuleringens spørgsmål endeligt besvares og evt. perspektiveres. 

• Noter er henvisninger til hvor påstande, citater eller facts er fra i den anvendte 
litteratur eller bemærkninger af uddybende karakter, som ikke passer ind i selve 
fremstillingen. Noter kan både opstilles under brødteksten på hver side eller 
afsluttende samlet inden litteraturlisten. Noterne er ekstra og indgår ikke i det 
samlede sidetal. 

• Litteraturlisten er sidste side i opgaven. 
 

Layout 
Benyt et læsevenligt layout. Husk, at der skal være både venstre og højre margin (2-2½ cm 
i hver side). Skriv med 12-punktsskrift. Alle sider skal være nummererede. 
 
Der må gerne være illustrationer i opgaven, hvis de har en funktion, dvs. hvis du har en klar 
hensigt med dem. Husk tekst til figurer og tabeller. 
Bilag anbringes bagerst i opgaven. Det kan være figurer, empiri, øvelsesvejledninger, 
tabeller etc. 
 

Engelsk resumé (Abstract) 
Udover selve opgaven skal du skrive et resumé på engelsk. Resuméet er en miniudgave af 
opgavebesvarelsen og bør i koncentreret, men sammenhængende form præsentere 
opgavebesvarelsens vigtigste elementer samt konklusion. Resuméet skal i sig selv udgøre 
en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i 
de fleste tilfælde kunne rummes på 150-200 ord, og det anbringes lige efter titelsiden.                            
  
Resuméet bør indeholde undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold), 
begrundelse for materialevalg, metodiske fremgangsmåder og/eller teoretisk grundlag, 
væsentligste resultater og konklusioner. 
På engelsk kan en disposition for resuméet se sådan ud: 
 

• Problem statement 
• Approach 

• Results 

• Conclusions 
 

Overskriften på resuméet bør være det engelske ord: Abstract 
 

Bilag 
Opgavebesvarelsen skal være læsevenlig, og hovedreglen er, at hvis det er forstyrrende for 
læsningen af besvarelsen, at læseren hele tiden skal bladre om i bilaget, så er materialet 
placeret forkert. Pas derfor på med at lægge relevant materiale i bilag (fx for at spare plads). 
Det kan være svært at vurdere om fx figurer og tabeller skal med i selve besvarelsen eller 
placeres i bilag. Dog skal meget store talmaterialer (fx resultater fra forsøg eller 
undersøgelser) eller meget store figurer normalt placeres som bilag. Bilag bliver ikke 
vurderet, dvs. de indgår ikke i karakteren. 
 

Anvendelse af fremmedsprog 
Hvis fremmedsprog indgår, skal kildematerialet på fremmedsproget være fyldestgørende, 
der skal citeres korrekt fra dette, og citaterne skal kommenteres og anvendes 
hensigtsmæssigt. 
 


