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Forord  
 

Kære EUX-elev 

Denne vejledning i rapportskrivning har til formål at skitsere de formelle krav, 

man kan stille til en rapport, skrevet af elever på et gymnasialt niveau. 

Vejledningen er først og fremmest møntet på studieårets rapporter i forbindelse 

med Erhvervsområdet (EO + EOP), men er også anvendelig i mange andre 

sammenhænge, hvor du skal skrive en rapport.  

Erhvervsområdeprojekt-rapporten er et eksempel på akademisk skrivning: En 

skrivemåde, som bruges på akademierne, universitetet og på andre videregå-

ende uddannelser. Du skal allerede på EUX uddannelsen stifte bekendtskab 

med denne måde at skrive på, fordi det vil forberede dig på nogle af de opgave-

typer, du kan møde på din vej videre gennem uddannelsessystemet.  

At beherske de akademiske skriveidealer er svært, hvis ikke du på forhånd har 

den store erfaring med faglig skrivning. Derfor oplever du måske at sidde med 

en masse ubesvarede spørgsmål om, hvad det vil sige at skrive en større skrift-

lig opgave. 

Vi håber, at dette lille hæfte kan hjælpe dig til at navigere rundt i ”opgave-jung-

len”, så det bliver lettere for dig at skrive.  

 

EUX-lærerne, UCH Business 

August 2019 
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VEJLEDNING I RAPPORTSKRIVNING - EUX BUSINESS - UCH HOLSTEBRO 

1. Indledning  
På studieåret skal du, som nævnt i forordet, arbejde med rapportskrivning i EO 

og EOP. Formålet med EOP-rapporten er, at du arbejder selvstændigt med at 

fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et afgrænset område. 

Du skal demonstrere, at du er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og 

anvende relevant materiale, og at du er i stand til at gennemføre en kritisk vur-

dering på et fagligt grundlag. Du skal gennem skriftlig fremstilling dokumentere, 

at du er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle 

en faglig problemstilling.  

Se bekendtgørelse for Erhvervsområdet i bilag 1.  

Inden du begynder at skrive, bør du kende lidt til den faglige opgaves typiske 

byggesten. Det vil gøre det lettere for dig at få struktur på din tekst - og støtte 

dig i at formulere dig på en hensigtsmæssig måde.  

HVAD KENDETEGNER EN GOD OPGAVE - OG EN DÅRLIG? 

Forskellige fag har forskellige traditioner, hvad angår sprog og begrebsbrug. 

Men der findes alligevel nogle overordnede ”tekstidealer”, som de fleste er 

enige om: 

GODE OPGAVER 

• Bruger viden formålsbestemt. 

• Går i dybden med ét emne (har tydeligt fokus). 

• Har god struktur og gode overledninger mellem de enkelte afsnit. 

• Bruger belæg/dokumentation for påstande og konklusioner. 

• Bruger fagbegreber. 

• Befinder sig på et højt taksonomisk niveau i store dele af opgaven. 

 

DÅRLIGE OPGAVER 

• Refererer viden uden at bruge den til noget. 

• Går ikke i dybden - bringer mange emner overfladisk på banen (savner 

fokus). 

• Mangler struktur og overledninger mellem afsnittene. 

• Savner belæg/dokumentation for påstande og konklusioner. 

• Savner fagbegreber.  

• Befinder sig på et lavt taksonomisk niveau i store dele af opgaven. 1 

 

                                                           
1 Mette Kirk Mailand, side 9 
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Det er vigtigt at kende og overholde de formelle krav til udarbejdelsen af en 

større skriftlig opgave. I de efterfølgende afsnit vil du få en indføring i, hvordan 

du opbygger opgaven fra start til slut.  

 

2. Opgaveformulering 
I den indledende fase af din skriveproces skal du sammen med din(e) vejle-

der(e) tage stilling til, hvordan dit emne kan vinkles og afgrænses. Denne pro-

ces munder ud i en opgaveformulering, der fungerer som styrepind for din vi-

dere læsning, skrivning og informationssøgning.  

Du har tidligere været vant til at skrive en problemformulering i forbindelse med 

store skriftlige opgaver.  

Hvad er forskellen på en problemformulering og en opgaveformulering? 

En opgaveformulering En problemformulering  

 
• Skrives af dine vejledere.  

 
• Indeholder krav, som du skal               

opfylde i opgaven. 

 
• Skrives af dig selv. 

 
• Indeholder spørgsmål, som du 

søger at besvare i opgaven.  
 

 

I praksis er forskellen ikke så stor, idet begge formuleringstyper har til formål at 

vinkle og afgrænse emnet, så det bliver klart for dig, hvad du vil undersøge i op-

gaven.  

Da EOP-rapporten skal skrives ud fra din problemformulering, som din vejleder 

så omdanner til en opgaveformulering, vil vi i denne vejledning koncentrere os 

om opgaveformuleringen.2  

I en opgaveformulering angiver vejlederne som nævnt en række krav til skrive-

ren. Disse er skrevet i bydeform - og peger direkte på de taksonomiske ni-

veauer - det redegørende, det analyserende og det vurderende/diskuterende ni-

veau. 

                                                           
2 I bilag 2 kan du se, hvordan man laver en problemformulering. 
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Eksempel på en opgaveformulering: 

 

Det er vigtigt, at du lader opgaveformuleringen være styrende for din opgave. 

Lærer og censor vil tjekke, at den er besvaret. Og er den ikke det, vil det i høj 

grad påvirke din karakter.  

Altså: du skal hele tiden være sikker på, hvad det er, opgaveformuleringen vil 

have dig til - og når du afleverer, skal du være 100% sikker på, at du har fået 

besvaret opgaveformuleringen. 

 

3. Projektets opbygning 
EOP-rapporten skal være fyldestgørende i forhold til opgaveformuleringen - og 

have et omfang på 28.000 - 40.000 anslag inklusiv mellemrum og fodnoter. (fra 

og med indledning til og med konklusion).  

Med hensyn til layout, skrift m.v. skal du anvende følgende ”opskrift”: 

• Linjeafstand: 1½ 

• Margener: Højre/venstre 2,5 cm - top/bund 3 cm 

• Sidenummerering 

• Afsnitsnummerering fra og med indledning til og med konklusion. 

 

  

Titel: NIKEs sociale ansvar (fagene virksomhedsøkonomi og engelsk) 
 

Opgaveformulering  
 

• Redegør for Nikes program for socialt ansvar.  
 

• Foretag en regnskabsanalyse for Nike med fokus på indtjeningsev-
nen.  
 

• Sammenhold programmet for socialt ansvar med regnskabsanalysen 
og  
diskutér, om der er en konflikt mellem indtjeningsevne og socialt an-
svar.  
 

• Diskutér, med udgangspunkt i engelsksprogede kilder, argumenter for 
og imod brugen af CSR.  
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Den skriftlige rapport vil typisk bestå af følgende elementer: 

1. Forside/titelblad. 

2. Indholdsfortegnelse (hvor både hoved- og underafsnit fremgår). 

3. Indledning. 

4. Opgavens hovedafsnit (som oftest bestående af et redegørende, et ana-

lyserende og et diskuterende/reflekterende afsnit). 

5. Konklusion og evt. perspektivering.  

6. Litteraturliste. 

7. Eventuelle bilag. 

Ovenstående elementer kan også betragtes som byggesten. Metaforen beskri-

ver rapporten som et bygningsværk, hvor hver byggesten sættes sammen til en 

helhed. Slutproduktet kan variere i udseende, men grundlæggende går de 

samme typer byggesten igen i de forskellige bygninger.3 

Af ovenstående otte ”byggesten” er det imidlertid særligt nr. 3, 4 og 5, der udgør 

de bærende dele af opgaven. Det er nemlig i disse afsnit, du viser, om du kan 

leve op til hovedformålet med en skriftlig rapport: At afgrænse et undersøgel-

sesfelt samt producere og formidle (ny) viden. Det giver derfor god mening at 

operere med en overordnet tredeling af opgavens vigtigste afsnit: Indledning, 

hovedafsnit og konklusion:

                                                           
3 Thomas Harboe, side 205 
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Figur 3.1 viser ”de bærende afsnit” i en skriftlig rapport. Rapporten starter til 

venstre og slutter til højre. Man starter typisk relativt bredt med at påpege et 

samfundsproblem, en historisk udvikling, et generelt forhold i fagets litteratur el-

ler måske endda en personlig oplevelse. Herfra snævrer man så emnet ind og 

nærmer sig gradvist den faglige relevans. Denne indsnævring kulminerer i op-

gaveformuleringen/problemformuleringen, som er den snævrest mulige angi-

velse af, hvad rapporten præcist skal handle om. 

Derefter breder man sig lidt ud igen ved at fortælle om de forskellige slags ma-

terialer, man vil inddrage til at belyse opgaveformuleringen. Og man giver intro-

duktioner til valg af teorier og metoder.  

I den anden ende af modellen samler man igen de tråde, man har haft fat i un-

der analysen og snævrer ind mod konklusionen, som igen er snævrest mulige 

formulering af svaret på opgaveformuleringen. Konklusionen kan så bredes ud 

igen til en bredere samfundsrelevans i perspektiveringen. Det sidste er ikke no-

get krav. 

Mange læsere af længere rapporter starter læsningen med at læse indlednin-

gen og konklusionen før resten af rapporten. Derfor er det vigtigt at være særlig 

opmærksom på disse dele af opgaven. Sørg for at der er en ”rød tråd” gennem 

hele rapporten! 

 

3.1 Forside 
Din forside må gerne være kreativ, men det er ikke et krav. Derimod SKAL forsi-
den indeholde flg.: 

• dit navn 

• vejleder(e)s navn(e)  

• skolens navn (UCH) 

• uddannelsesretning (EUX Business) 

• klasse 

• opgavens art (EO1 / EO3 / EOP…)  

• rapportens titel  

• dato for aflevering 
 

 

3.2 Indholdsfortegnelse  
Det er et krav til enhver rapport, at den indeholder en indholdsfortegnelse, der 

viser, hvorledes den er inddelt i hoved- og underafsnit. Det er praktisk at give 

kapitler og afsnit numre, især hvis der er mange forskellige afsnit.  

Indholdsfortegnelsen tjener som en slags vejviser for læseren, og den skal der-

for placeres forrest i rapporten. 
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Indholdsfortegnelsen er din disposition for opgaven. Sørg for, at den er logisk 

opbygget (at der er en rød tråd!), og at afsnittene tilsammen opfylder de krav, 

som opgaveformuleringen stiller til opgavens indhold. 

 

3.3 De indledende afsnit 
De indledende afsnit består af: indledning, opgaveformulering, metodeafsnit og 

afgrænsning.  

 

Indledningen er det første ”rigtige” afsnit i opgaven - og er yderst vigtigt, idet 

læseren allerede her får en ret sikker fornemmelse af, om du har godt greb om 

det faglige. Indledningens funktion er at lede læseren ind på opgavens emne og 

fokus. 

Du kan gøre dette ved at zoome ind fra det generelle til det specifikke: Først 

præsenterer du emnet i bred og overordnet forstand - gerne med begrundelse 

for dets samfundsmæssige relevans og aktualitet.  

 

 

Din indledning skal lede naturligt over i din opgaveformulering/problemfor-

mulering, som igen leder over i et metodeafsnit, hvor du præciserer hvilke 

materialer, teorier og metoder, du vil anvende for at besvare din opgaveformule-

ring. 

Du kan bruge følgende nøglespørgsmål som styrepinde for de oplysninger, du 

har med i dit metodeafsnit: 
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• Hvilke analysemetoder anvender jeg? (kvalitative, kvantitative, kompara-

tive) 

• Hvilke materialer/kilder bruger jeg? 

• Hvordan forholder jeg mig kildekritisk til disse materialer?  

• Hvilke teorier og metoder bruger jeg?  

En vis form for afgrænsning er nødvendig for at holde fokus på opgaveformu-
leringen. Der er forskellige former for afgrænsninger – f.eks.: 
Afgrænsning i tid 

Ex.: 

• Jeg vil fokusere på dansk litteratur i det postmoderne samfund og primært 
beskæftige mig med perioden 1980-1990 

• I regnskabsanalysen inddrages regnskaber fra perioden 2013-2018 

 

Afgrænsning i rum 

Ex.: 

• Jeg vil fokusere på litteratur fra USAs sydstater 

• Jeg vil se på det danske marked 

 

Afgrænsning i undersøgelsens genstand 

Ex.: 

• I den eksterne analyse af virksomheden anvendes en PESTEL-analyse. 
Her fokuseres der kun på faktorerne E og S, da disse vurderes at have 
størst betydning for afsætning på det danske marked.  

Grundlæggende skal du bruge indledning, opgaveformulering, metodeafsnit og 
afgrænsning til at sætte rammerne for din opgave - det skal gerne stå klart for 
læseren, hvilke valg (og fravalg) du har foretaget. 

Det er en god idé at lave et skitseoplæg til de indledende afsnit og rette den til 

efterfølgende, så den ”røde tråd” står tydeligt frem. 

 

3.4 Opgavens hovedafsnit 

Det er her, du forsøger at besvare opgaveformuleringens krav. Denne del af op-

gaven vil typisk være underinddelt i et redegørende, et analyserende/undersø-

gende og et diskuterende/reflekterende afsnit - eventuelt med delkonklusioner 

efter hvert afsnit.  
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3.4.1 Redegørelse 
Den redegørende skrivemåde bruges, når du på en neutral og objektiv måde 

formidler viden til læseren. Her skal du kort fortalt referere den viden, du har til-

egnet dig om emnet, udvalgt i forhold til opgaveformuleringens krav. Du skal 

ikke vurdere eller komme med egne holdninger til den viden, du formidler i rede-

gørelsen. Redegørelsen skal derimod referere den viden, der er nødvendig for, 

at man kan besvare rapportens opgaveformulering. 

Lad den ikke blive for lang! Medtag kun det relevante stof. Redegørelsen skal 

give overblik og give læseren den grundviden, som er nødvendig for at forstå 

analysen. 

I redegørelsen skal du vise, at du kan vælge vigtig viden ud og formidle den 

med dit eget sprog. Du må ikke skrive af eller kopiere.  

 

3.4.2 Analyse/undersøgelse 

Den analyserende skrivemåde bruges, når du viser og begrunder dine iagttagel-

ser til læseren. Her er det vigtigt at dokumentere iagttagelserne (fx via talmateri-

ale eller teksteksempler).  

Argumentationen er meget central i analysedelen, idet du løbende forventes at 

begrunde dine iagttagelser og tolkninger. Gå i dybden på centrale steder og un-

derbyg udsagn med citater. Henvis gerne til tidligere omtalt stof. 

Det er her, du skal bruge den viden, du har fra opgavens redegørelse til at åbne 

analysedelen. Analysens udformning kan variere meget fra fag til fag, så sørg 

for, at du har sat dig godt ind i, hvad de fag, du har valgt at skrive EOP i, har af 

krav til analysen.  

 

3.4.3 Diskussion og vurdering 

Den diskuterende/reflekterende skrivemåde bruges i afsnit, hvor formålet er at 

undersøge et synspunkts holdbarhed. Det er selve ”den reflekterende afprøv-

ning” af synspunktet - hvad taler for? Hvad taler imod? - som er det centrale i en 

diskussion. Din egen holdning er mindre vigtig. Tag derfor ikke stilling til syns-

punktet, før du har reflekteret over dets konsekvenser og overvejet eventuelle 

alternative synspunkter. 

Når/hvis du selv tager stilling, diskuterer du i princippet ikke længere, men be-

væger dig over i en vurdering - og en sådan kræver netop en forudgående dis-

kussion for at blive kvalificeret. En vurdering kan, lidt forenklet sagt, hverken 

være sand eller falsk, men den kan til gengæld være mere eller mindre velbe-

grundet. Der skal være logik og sammenhæng i de begrundelser, som man bru-

ger. 

 

  



 

 
12 

 

VEJLEDNING I RAPPORTSKRIVNING - EUX BUSINESS - UCH HOLSTEBRO 

3.5 Konklusion 

I konklusionen sammenfatter du din undersøgelses resultater. Det er vigtigt, at 

dette afsluttende afsnit ”spejler” indledningen: Konklusionens funktion er nemlig 

at give svar på det eller de spørgsmål, du rejser i starten af rapporten. Herud-

over skal du være opmærksom på, at konklusionen principielt set ikke må tilføje 

ny viden til opgaven, men alene samle op på de resultater og evt. delkonklusio-

ner, du tidligere har formidlet i opgavens hovedafsnit.  

Når du således har konkluderet på din undersøgelse, kan du eventuelt runde af 

ved - på samme måde som i indledningen - at foretage en reflekterende zoom-

bevægelse: Denne gang zoomes ud fra det specifikke fagniveau til et mere ge-

nerelt samfundsniveau. Hvilke konsekvenser kan det, din undersøgelse har vist, 

få ”for samfundet” i mere bred forstand - fx hvad angår menneskesyn, økonomi 

eller politik? Hvilke fremtidsperspektiver kan du få øje på inden for det faglige 

felt, du har beskæftiget dig med, og hvordan vil dette påvirke individ og sam-

fund? 

3.6 Litteraturliste 

I litteraturlisten skal læseren kunne se, hvorfra du har dine oplysninger.4 Her 

skal medtages alt det materiale, som du har henvist til inde i selve rapporten; 

det være sig bøger, tidsskriftsartikler, internetsider samt andet materiale som fx 

interviews, virksomhedsbesøg og dokumentarudsendelser. 

• Bøger anføres med forfatter, titel, forlag og år. 

• Artikler i tidsskrifter/aviser anføres med forfatter, artiklens titel, tidsskrif-

tets/avisens navn, nr./dato, år og sidetal. 

• Interviews i en virksomhed anføres med virksomhedens navn og 

adresse, den interviewedes navn og stilling og dato for interviewet. 

• Internetkilder anføres med sidens titel, forfatter eller udgiver, webadresse 

og dato for besøg. 

Det kan anbefales at lave litteraturliste ved at bruge www.litteraturlisteautoma-

ten.dk Det er vigtigt, at du sætter kilderne ind i din litteraturliste efterhånden, 

som du bruger dem. På denne måde sikrer du, at du får det hele med. 

3.7 Bilag 
Sidst i opgaven vedlægges eventuelle bilag. Det kan være tabeller, oversigter, 

uddybende tekst eller materiale, som ellers ikke ville være tilgængeligt for vejle-

der og censor. Bilagene skal være nummererede, kilden skal angives, og der 

skal være henvist til dem i opgaven.  

  

                                                           
4 I bilag 3 kan du se, hvordan man laver en litteraturliste ved hjælp af Word funktionen Bibliografi. 

http://www.litteraturlisteautomaten.dk/
http://www.litteraturlisteautomaten.dk/
http://www.litteraturlisteautomaten.dk/
http://www.litteraturlisteautomaten.dk/
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3.8 Anvendelse af noter 

Noter er supplerende oplysninger, uddybende bemærkninger eller forklaringer, 
som falder lidt uden for selve opgaven, men som er af betydning for forståelsen 
af teksten. Det er også en god idé at bruge fodnoter ved kildehenvisninger eller 
ved citater og brug af tabeller, figurer m.v.  

En note angives i teksten med et hævet tal1, der henviser til fodnoten nederst 
på siden. 

3.9 Citater 

Direkte citater skal stå i anførselstegn og kursiv, så det tydeligt fremgår, at der 

er tale om et citat. Kildeangivelsen placeres enten som en fodnote eller i paren-

tes. 

Du kan også vælge at henvise til kilden uden brug af direkte citat. Denne hen-

visningsform kaldes indirekte citat. Teknikken går ud på, at du formulerer de 

vigtige pointer med dine egne ord, men husker at henvise til kilden f.eks. med 

en fodnote. 

4. De taksonomiske niveauer 

Som det blev omtalt i afsnit 2, peger opgaveformuleringens krav direkte på de 

taksonomiske niveauer - det redegørende, det analyserende og det vurde-

rende/diskuterende niveau. Taksonomi i forbindelse med større skriftlige rap-

porter handler om at inddele kravene efter hvor meget selvstændigt tankear-

bejde, der skal bruges for at besvare opgaveformuleringen. Det er især de hø-

jere taksonomiske niveauer, der giver mulighed for at vise, hvad man kan rent 

fagligt.  

I figur 4.15 kan du se, hvordan man bevæger sig fra det simple og lette til det 

sværere og mere komplekse - og fra det kendte til det ukendte. 

  

                                                           
5 Efter inspiration fra ”Studieområdet del 1 - hhx. Undervisningsvejledning, juli 2006” 
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Fra det kendte 

Til det ukendte 

Til det komplekse 

Fra det simple 

  Vurdering 
Diskussion 
Perspektivering 
 

 Analyse 
Teorianvendelse 
Forklaring 
Sammenligning 
Sammenhæng 
 

3. niveau: 
Det behandlede be-
dømmes og vurderes 

Redegørelse 
Referat 
Karakteristik 
Beskrivelse 
Beregning 
 

2. niveau: 
Stof struktureres og 
sammenhænge forkla-
res 

 

1. niveau: 
Stof gengives 

  

 

 

 

 

 

5. Opgavens pentagon 
Når du skal skrive en større opgave, kan du med fordel tage udgangspunkt i op-
gavens pentagon. På den måde sikrer du dig, at de elementer, der bør være 
med i opgaven, nu også kommer med. 

Du kan og skal ikke fokusere på at gøre pentagonen helt færdig straks. Kom 
hurtigt i forløbet med et udkast hertil, som du så kan bygge videre på i proces-
sen. Det vigtigste er, at du kommer i gang med dine overvejelser og går i gang 
med informationssøgning og læsning. 

Modellen har fået sit navn, fordi den er bygget op omkring hjørnerne i en fem-
kant. En femkant hedder pentagon på græsk. Hvis en opgave opfylder de for-
melle krav til en god opgave, skal alle 5 elementer indgå i opgavebesvarelsen. 

 

Figur 4.1.  De taksonomiske niveauer 
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Når du skal skrive din EOP-rapport, er der et vejledningsforløb, før du skriver 
opgaven; men du vil også blive vejledt undervejs i skriveprocessen. Hvis du 
skal have udbytte af din vejledning, skal du ikke bare møde op uden at have for-
beredt dig grundigt. Her kan du med fordel medbringe pentagonen og på for-
hånd selv have forsøgt at udfylde de fem hjørner. Ved at gennemgå dit udkast 
vil du sammen med vejlederen kunne finde eventuelle huller og mangler og der-
med bringes videre i din proces. 

 

6. Kom godt fra start 

Da EOP-rapporten tæller med i den samlede bedømmelse er selve skrivepro-

cessen en særdeles vigtig del af hele arbejdet. 

 

6.1 Hvornår skal jeg begynde at skrive? 

Skriv med det samme, og skriv - i hvert fald til at begynde med - på de afsnit, 

det falder dig lettest at gå i gang med.  

Du behøver ikke skrive din opgave i kronologisk orden. Mange elever tror, de 

skal skrive indledningen fiks og færdig fra starten, og i det hele taget arbejde sy-

stematisk og lineært fremad fra a til z, men dette er som oftest en dårlig strategi.  

For det første er indledningen et yderst vanskeligt afsnit at skrive, fordi det ud-

stikker rammerne og navigationen for hele den resterende opgave. For det an-

det kan du alligevel ikke skrive din indledning færdig, før du har skrevet resten 

af opgaven. Nye indsigter vil nemlig højst sandsynligt dukke op undervejs i skri-

veprocessen, hvilket under alle omstændigheder vil kræve, at der justeres i det 

indledende afsnit. Derfor er det lettest for dig at skrive indledningen færdig til 
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sidst i forlængelse af, at du skriver konklusionsafsnittet. Konklusion og indled-

ning ”spejler” nemlig hinanden, idet konklusionen giver svar på den undersø-

gelse, du sætter i værk i starten af opgaven.  

Du skal selvfølgelig skrive et udkast til en indledning på et tidligt tidspunkt i pro-

cessen, hvor du afgrænser dit emne og vinkler opgaven, men herefter giver det 

bedst mening at arbejde med rapportens øvrige store dele: redegørelsesafsnit, 

analyseafsnit og diskussionsafsnit, idet det er her, de bærende pointer og resul-

tater produceres. 

Hvis du har svært ved at komme i gang med at skrive, kan du forsøge at sætte 

gang i tankerne med en ”hurtigskrivning”. Du skal skrive nonstop i fem til ti mi-

nutter. Sæt dig ved computeren eller tag et stykke papir og skriv uden at 

stoppe. Du skal kun skrive og ikke undervejs begynde at læse det, du skriver. 

Hvis du ikke kan finde på noget at skrive, så bliv ved med at skrive overskriften 

på din opgave, indtil der dukker noget op. Det vigtige er, at blyanten ikke slipper 

papiret, eller at hænderne ikke slipper tastaturet.  

 

6.2. Få en god struktur med mindmaps 

Du kan bruge mindmaps for at strukturere de idéer, som du skriver dig frem til. 

Et eksempel på et mindmap er illustreret i figur 5.1 på næste side. 

Det centrale begreb skrives i centrum, og ud fra det kobles nøgleord som grene 

på et træ. Til sidst står du med et slags landkort over dit projekt, og du har en 

anderledes mulighed for at ”se” projektet i sin helhed. Måske får du øje på nye 

og overraskende sammenhænge.  

Mindmaps er i høj grad et individuelt tilpasset grafisk redskab, og det er altså 

ikke væsentligt, hvordan du placerer de enkelte kasser, eller hvilken retning pi-

lene har. Du kan vælge at samle alle dine tanker på ét stort mindmap, eller du 

kan opdele idéerne i flere mindmaps. Med andre ord bestemmer du selv spille-

reglerne for dine mindmaps. 

Du skal blot sørge for, at der er rigeligt luft omkring dine nøgleord, så du let kan 

tilføje nye.  
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Det gode ved mindmappen er, at den kortlægger og skaber overblik over, hvor-

dan dine idéer og tanker udvikler sig i forhold til opgavens emne. Mindmappens 

overskrifter kan i mange tilfælde overføres direkte som titler på afsnit i din op-

gave. Teknikken kan bruges i starten af skriveprocessen til i det hele taget at få 

hul på dit emne, men den er også meget anvendelig senere hen, fx hvis du har 

svært ved at komme videre med et afsnit i opgaven. 
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7. Afslutning 

Forudsætningen for at kunne præstere noget er lyst til at nå et mål og tro på, at 

man kan nå det. ”Lysten driver værket”. 

Man må næsten i ord formulere for sig selv: ”Jeg ønsker at løse denne opgave, 

jeg vælger at satse den tid og det besvær, der skal til for at løse den”. 

Lav en kontrakt med dig selv, hvoraf det fremgår, hvad du skal nå hvornår, hvad 

der skal være din ”belønning” bagefter (fx en tur i biografen) - når du har opfyldt 

kontrakten. 

Og gå så lige til sagen!  

Tænk ikke på det perfekte, endelige resultat, men på at få skudt dig ind på op-

gaven. 

Så vil vi slutte med det lille kinesiske ordsprog: 

 

  

  

 

 

 

God arbejdslyst! 

Revideret august 2019 

 

 

 

 

 

  

Jeg hører og jeg glemmer 

Jeg ser og jeg husker       

Jeg handler og jeg forstår. 
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BILAG 1: Bekendtgørelse Erhvervsområdet, aug. 

2018 
 
Erhvervsområdet – til brug for merkantile eux-forløb, august 2018  
 
1. Identitet og formål  
1.1. Identitet  
Det merkantile erhvervsområde er et fagligt samspil mellem de gymnasiale fag og fag rettet mod erhvervsuddan-
nelsen på det studiekompetencegivende år. I det merkantile erhvervsområde indgår humanistiske og samfunds-
videnskabelige fag i samspil med de merkantile fag. I det merkantile erhvervsområde arbejder eleverne med vir-
kelighedsnære problemstillinger, der bidrager til deres almene dannelse og erhvervsfaglige viden og som over-
skrider de enkelte fag. Eleverne undersøger og behandler virkelighedsnære problemstillinger indenfor deres er-
hvervsuddannelse ved hjælp af de indgående fag og faglige metoder med tilknytning til praksis.  
Det merkantile erhvervsområde inddrager skolens omverden med særligt fokus på virksomheder, der er rele-
vante i deres erhvervsuddannelse og eleverne arbejder med tværgående metoder, der ikke dækkes af fagene 
alene. De tværgående metoder understøtter uddannelsens problembaserede helhedsorienterede læring. Samti-
dig understøttes samspillet mellem teori og praksis, som er de centrale elementer i uddannelsen og afspejler ar-
bejdsformer i erhvervene.  
1.2. Formål  
Det merkantile erhvervsområde har både et studieforberedende og et almendannende formål. Det merkantile 
erhvervsområde udvikler elevernes bevidsthed om, at virkelighedsnære problemstillinger fra det merkantile om-
råde er komplekse, og løsninger forudsætter, at fagenes viden og metoder spiller sammen. Herved opnår ele-
verne erkendelse af fagenes identitet og forskellighed. Gennem flerfagligt projektarbejde, understøttet af samar-
bejde med virksomheder, udvikler eleverne endvidere bevidsthed om metodebegreber og evne til at håndtere 
faglige metoder og studiemetoder i flerfaglige sammenhænge.  
Samspillet mellem teori og praksis i det merkantile erhvervsområde bidrager til refleksion over vidensproduktion i 
fagene og over forskellige faglige metoders styrker og begrænsninger og dermed til den faglige fordybelse i de 
merkantile fag og i de øvrige fag. Elevernes arbejde med problemstillingerne bidrager endvidere til deres almene 
dannelse. Gennem den flerfaglige problemløsning erfarer eleverne i praksis, hvordan de kan bruge deres faglige 
viden og kundskaber til at tage ansvar for deres omverden og rolle som borgere i et demokratisk samfund. I det 
merkantile erhvervsområde skærper den faglige fordybelse elevernes kritiske sans og udvikler deres innovative, 
digitale og karrieremæssige kompetencer.  
 
2. Faglige mål og fagligt indhold  
2.1. Faglige mål  
Eleverne skal kunne:  

 beherske relevante faglige mål i erhvervsområdets fag og sætte sig ind i nye faglige områder  

 undersøge og afgrænse en erhvervsrettet problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag 
og udarbejde  
 
en problemformulering  

 søge, vurdere og anvende fagligt relevant information  

 kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillin-
gen  

 beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer, herunder besvare en opgave fyldestgørende  

 vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med en problemstilling  

 anvende relevante studiemetoder, herunder planlægge og strukturere eget arbejde.  
 
2.2. Kernestof  
Det merkantile erhvervsområde organiseres på følgende måde:  

 mindst to temabaserede forløb af hver 25 timer, der kommer fra de fag, der indgår i forløbene, erhvervsom-
råde I og  
 
erhvervsområde II, hvorunder eleverne skriver erhvervsområdeopgaven.  

 et afsluttende erhvervsområdeprojekt på 50 timer.  
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Temaerne for de mindst tre forløb i det merkantile erhvervsområde har afsæt i problemstillinger med autentiske, 
nutidige udfordringer i erhvervene og danner baggrund for udvælgelsen af fagligt indhold. Det faglige indhold ud-
vælges fra fagene, så det underbygger arbejdet med problemstillinger fra den enkelte elevs erhvervsuddannelse. 
Der skal inddrages viden fra skolens omverden i form af eksterne fagpersoner, virksomheder eller organisatio-
ner.  
 
3. Tilrettelæggelse  
3.1. Didaktiske principper  
Det merkantile erhvervsområde tilrettelægges, så det bidrager til opfyldelse af dets faglige mål og de faglige mål 
i de indgående fag. Alle fag kan indgå i forløbene, så længe de understøtter uddannelsens erhvervsfaglige mer-
kantile studieforberedende profil og forbereder eleverne til arbejdet med erhvervsområdeprojektet.  
Det merkantile erhvervsområdes forløb fordeles jævnt hen over det studiekompetencegivende år og tilrettelæg-
ges, så de valgte problemstillinger fra elevens erhvervsuddannelse kan behandles eller løses ved at kombinere 
viden og metoder fra de indgående fag. Det skal ske gennem en problemorienteret tilgang med udgangspunkt i 
problemstillinger fra elevernes erhvervsuddannelse, der udvikler elevernes faglige kundskaber og innovative 
kompetencer, selvstændighed, digitale og analoge samarbejdsevner samt refleksive tænkning.  
Progressionen sikres gennem stigende kompleksitet og selvstændighed fra forløb til forløb i det merkantile er-
hvervsområde. Et af forløbene skal munde ud i erhvervsområdeopgaven: En rapport med et omfang der gør det 
muligt at afprøve kravene til erhvervsområdeprojektet, og som eleverne skal præsentere og diskutere overfor 
lærere og andre eksterne fagpersoner, som optakt til erhvervsområdeprojektet.  
I hvert forløb skal det sikres, at eleverne får etableret et solidt fundament af viden og kundskaber, så de har mu-
lighed for at opnå faglig dybde i deres projektarbejde.  
Skolens leder sikrer, at der udarbejdes en studieplan med rammen for de enkelte forløb og bekriver progressio-
nen gennem erhvervsområdeforløbene frem til erhvervsområdeprojektet. Studieplanen angiver, hvordan de en-
kelte fag understøtter elevernes viden kundskaber og færdigheder frem mod de enkelte forløb i det studiekompe-
tencegivende år. Studieplanen omfatter endvidere samspillet med virksomhederne i forløbene og progressionen i  
̶ problemformulering, planlægning og gennemførelse af problembaseret projektarbejde på tværs af fag, individu-
elt og kollaborativt.  

̶ informationssøgning, herunder kildetyper, søgestrategier, søgemetoder, metoder til kildekritik og formalia vedrø-
rende anvendelse og angivelse af kilder  

̶ skrivehandlinger og fremstillingsformer i fagene og på tværs af fag, herunder sprogrigtighed, argumentation og 
formidling  

̶ mundtlige, skriftlige og digitale præsentationsformer.  
 
På baggrund af studieplanen udarbejdes en undervisningsbeskrivelse med følgende indhold:  
̶ oversigt over afholdte projektforløb  

̶ temaer og problemstillinger  

̶ undervisningstid og fordybelsestid  

̶ fagkombinationer og kernestof fra fagene  

̶ faglige mål og studiemetoder  

̶ skriftlige og mundtlige produktkrav  

̶ formative og summative evalueringsformer.  
 
Undervisningsbeskrivelsen er til rådighed for censor ved fremsendelse af de skriftlige opgavebesvarelser i er-
hvervsområdeprojektet.  
3.2. Arbejdsformer  
Det merkantile erhvervsområde tilrettelægges, så det omfatter:  
̶ en progression fra opgaveprojekter til problembaserede projekter  

̶ variation i arbejdsformer og produkttyper, herunder kan mange elever udforme en konkret erhvervsrettet aktivi-
tet/et merkantilt produkt  

̶ praktisk arbejde med indsamling af data fra relevante virksomheder centralt i elevens erhvervsuddannelse  

̶ individuelle projekter, gruppeprojekter og arbejde med individuelle og kollaborative skriveprocesser  

̶ projektforløb, som inddrager eksterne samarbejdspartnere, organisationer eller virksomheder, som giver eleven 
mulighed for at forholde sig refleksivt til egne erhvervsvalg.  
3.3. It  
Undervisningen i det merkantile erhvervsområdes forløb tilrettelægges, således at fagligt relevante it-værktøjer 
inddrages som en integreret del af elevernes arbejde med at strukturere deres opgave- og projektløsninger og 
med at udarbejde og formidle deres arbejde. Digitale medier inddrages for at styrke elevernes samarbejdsevne 
gennem videndeling og produktion i digitale fællesskaber og bidrage til en kreativ og nuanceret arbejdsproces. 
Digitale mediers muligheder bruges til at understøtte og variere elevernes produkter og formidling af faglige re-
sultater. Ligeledes indgår relevante it-værktøjer og programmer i forbindelse med elevernes arbejde med at ind-
samle og behandle informationer og empiriske data. Undervisningen i det merkantile erhvervsområde skal sikre, 
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at elevernes evne til kritisk vurdering af informationer styrkes. Desuden skal arbejdet med it bevidstgøre eleverne 
om ansvarlig web-etik.  
 
4. Evaluering  
4.1. Løbende evaluering  
Elevernes udbytte af undervisningen evalueres efter hvert forløb ud fra de indgående faglige mål fra fagene og 
fra det merkantile erhvervsområde. Der gives fremadrettet evaluering af elevernes projektarbejde og tilhørende 
refleksion over forholdet mellem erhvervsuddannelse, erhvervsvirksomhed og studiekompetence. Således bliver 
eleven bevidst om, hvordan der kan arbejdes med at nå de faglige mål og med elevens kompetencer samt ele-
vens samarbejdsevner i projektarbejdet.  
4.2. Prøveform  
4.2.1. Erhvervsområdeprojektet  
Efter afslutningen af erhvervsområdeforløbene udarbejder hver elev et skriftligt erhvervsområdeprojekt. I er-
hvervsområde-projektet fordyber eleven sig i et selvvalgt område, som belyses praktisk, teoretisk og empirisk 
ved hjælp af to af elevens fag, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau og mindst et være et merkantilt 
fag. Projektets problemstilling bygger på de to fag og behøver ikke at have lige stor vægt i forhold til de to indgå-
ende fag. Et fag, der indgår i en elevs erhvervsområdeprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har eller har 
haft faget.  
Erhvervsområdeprojektet kan udarbejdes i forlængelse af faglig viden og metoder, som er indgået i den enkelte 
elevs undervisning i de fag, som erhvervsområdeprojektet omfatter. Dog kan erhvervsområdeprojektet ikke be-
grænses til fagligt indhold, der allerede er indgået i elevens undervisning, idet der skal indgå faglig fordybelse i 
form af nyt materiale, nye faglige vinkler eller nyt fagligt område. Det skal sikres, at der ikke kan ske genanven-
delse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Forud for projektperioden vælger eleven 
i samråd med sine vejledere en aktuel merkantil problemstilling, der er relevant i elevens erhvervsuddannelse og 
et fagligt område for erhvervsområdeprojektet. På baggrund heraf udarbejder eleven under vejledning en pro-
blemformulering, som i kort form afgrænser problemstillingen og angiver, hvad der skal undersøges/produceres 
og analyseres for at konkludere på denne. Eleven angiver samtidigt hvordan problemstillingen er relevant i rela-
tion til elevens erhvervsuddannelse, samt giver en oversigt over materialer og faglige metoder, som eleven for-
venter at inddrage i undersøgelse og analyse.  
På baggrund af elevens problemformulering udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering.  
Opgaveformuleringen skal:  
̶ gøre det muligt for eleven at opfylde de faglige mål for erhvervsområdeprojektet  

̶ rumme såvel uddannelsesrelevante, fagspecifikke og tværgående problemstillinger med brug af de indgående 
fag  

̶ give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over undervisningen i mindst ét af pro-
jektets fag  

̶ være konkret og afgrænset  

̶ indebære, at de indgående fag anvendes på et passende niveau  

̶ være udformet således, at eleven har mulighed for at behandle opgaveformuleringen fyldestgørende inden for 
de tidsmæssige rammer for erhvervsområdeprojektet  
 
Opgaveformuleringen udleveres til eleven, når erhvervsområdeprojektets projektperiode begynder.  
Opgaveformuleringen behandles i en skriftlig opgavebesvarelse, som også er grundlaget for en mundtlig eksami-
nation, jf. pkt. 4.2.3.  
Den skriftlige opgavebesvarelse omfatter blandt andet forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og re-
sumé. Opgavebesvarelsen har et omfang på ca. 12-17 normalsider á 2400 anslag. Heri medregnes der ikke: for-
side, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag og lignende. Ved erhvervsområdeprojekter, 
hvor den skriftlige opgavebesvarelse indeholder et produkt/en proces eller aktivitet kan dette indgå som en del af 
besvarelsen. I erhvervsområdeprojekter, hvori der indgår fremmedsprog, skal en del af de anvendte materialer 
være på dette sprog.  
Erhvervsområdeprojektet udarbejdes i løbet af en projektperiode på to uger (10 skoledage) i slutningen af det 
studiekompetencegivende år, i perioden primo marts til medio april med prøveafholdelse i sommerterminen eller 
inden for perioden primo oktober til primo november med prøveafholdelse i vinterterminen.  
 
Projektperioden har en samlet varighed på 50 timer. De første fem dage kan efter skolens leders valg placeres 
enkeltvis og eventuelt adskilt fra den sidste sammenhængende uge, særligt for de elever der laver erhvervsom-
rådeprojekter med et produkt/en proces. I de dage, der er afsat til udarbejdelse af erhvervsområdeprojektet, gi-
ves der ikke anden undervisning. Ud af projektperiodens tid skal der afsættes 20 timers undervisningstid til vej-
ledning og andre EOP-relaterede aktiviteter med tilstedeværelse af relevante lærere. Perioden kan omfatte virk-
somhedssamarbejde, selvstændig primær og sekundær dataindsamling, andet praktisk arbejde og lignende pro-
jektaktiviteter, der skal ligge til grund for elevens skriftlige opgavebesvarelse. Skolen fastlægger rammerne for 
disse aktiviteter.  
4.2.2. Vejledning  
Skolens leder sikrer, at der i god tid før arbejdet med erhvervsområdeprojektet finder en proces sted, således at 
eleven under vejledning har haft mulighed for at vælge område og fag og for at udarbejde problemformuleringen.  
Skolens leder udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. Skolens leder 
skal ved tilrettelæggelse af vejledningen sikre, at eleven kan modtage vejledning i alle projektforløbets faser frem 
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til aflevering af erhvervsområdeprojektets opgavebesvarelse. Hvis der i elevens erhvervsområdeprojekt indgår et 
fag, der er blevet afsluttet før erhvervsområdeprojektets start, skal skolens leder sikre, at eleven tilbydes vejled-
ning i faget.  
Skolen planlægger rammerne for vejledningen gennem både problemformuleringsfasen og projektperioden. Vej-
ledningen i projektperioden kan både indeholde elementer af individuel vejledning og vejledning af grupper af 
elever. Vejledningen kan omfatte såvel skriftlig som mundtlig feedback på baggrund af løbende produktkrav i vej-
ledningsfasen, f.eks. aflevering af mindre tekstuddrag, udfoldede opgavedispositioner eller lignende. Vejlednin-
gen tilrettelægges, så vejlederne har indsigt i eksaminandens selvstændige arbejde med behandling af opgave-
formuleringen, om end der skal sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer. Vej-
ledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse.  
Vejlederne må ikke over for eksaminanden kommentere erhvervsområdeprojektets skriftlige besvarelse i perio-
den fra aflevering og frem til den mundtlige prøve.  
4.2.3 Den mundtlige eksamination i erhvervsområdeprojektet  
Der afholdes en mundtlig eksamination på grundlag af eksaminandens erhvervsområdeprojekt, jf. pkt. 4.2.1. Ek-
saminandens opgavebesvarelse sendes til censor efter udarbejdelsen, sammen med et eventuelt udarbejdet 
produkt. Eksaminator og censor skal samlet have kompetencer inden for de fag, der indgår i eksaminandens op-
gavebesvarelse. Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige del af prøven, hvilket fagligt niveau opgave-
besvarelsen har og hvilke problemstillinger eksaminanden skal uddybe.  
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i 
eksaminandens præsentation af centrale problemstillinger og konklusioner i opgavebesvarelsen. Eksaminatio-
nen former sig herefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og evt. censor med udgangs-
punkt i eksaminandens projekt og den mundtlige præsentation. Eksaminandens præsentation og fremlæggelse 
af projektet har en varighed på op til 10 minutter af eksaminationstiden.  
4.3. Bedømmelseskriterier  
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er 
angivet i pkt. 2.1.  
Ved den skriftlige opgavebesvarelse lægges vægt på:  
̶ i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret  

̶ undersøgelse og analyse af projektets problemstilling  

̶ relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag  

̶ kombination af praksis, data og teori i behandling af problemstillingen  

̶ faglig dybde og perspektiv  

̶ projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg  

̶ beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse.  
 
Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:  
̶ den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner  

̶ faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet  

̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den 
valgte problemstilling  

̶ refleksion over de anvendte metoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.  
 
Der gives én karakter på grundlag af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation, som omfatter den skrift-

lige opgavebesvarelse og den mundtlige eksamination. 
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BILAG 2 Hvad er en problemformulering? 

 

Problemformuleringen er det overordnede spørgsmål, du vil søge svar på i din 

opgave. Problemformuleringen står i opgavens indledning, og udstikker rammerne 

for, hvad du vil undersøge. Dens funktion er at afgrænse og vinkle dit emne og der-

med sikre dig mod at informationssøge for bredt.  

En problemformulering består af ét klart hovedspørgsmål med eventuelle under-

spørgsmål. Hvis en problemformulering skal indeholde mere end ét spørgsmål, 

skal det være spørgsmål, der kredser om det samme hovedspørgsmål. Under-

spørgsmålene fungerer som en yderligere afgrænsning af din undersøgelse.  

Problemformuleringen er styrepinden i projektet og den bestemmer, hvordan hele 

undersøgelsen skal forløbe. Derfor skal du være omhyggelig med at få dit projekts 

problem formuleret og nedskrevet.  

En problemformulering skal gerne opstå ud fra noget, du vil undersøge, en undren - 

et problem som du vil have svar på. Der skal være noget interessant, som rejser 

problemet, og som er værd at undersøge. Det betyder også, at projektets konklusi-

oner ikke skal være givet på forhånd, men være resultatet af en argumentation for 

og imod.  

Problemformuleringen bør være et hv-spørgsmål på det højeste taksonomi-

ske niveau, mens underspørgsmålene kan være på forskellige taksonomiske 

niveauer. 

Start med at stille dig selv så mange hv-spørgsmål som muligt og vær opmærksom 
på, at nogle hv-spørgsmål (hvem, hvad, hvor og hvornår) er lette at besvare, mens 
andre (hvordan, hvorfor) kræver dyberegående overvejelser. 

Den første type kaldes fakta-spørgsmål, og dem finder du oftest svaret på allerede i 
dit forarbejde og under din litteratursøgning, dvs. på de lavere taksonomiske ni-
veauer. Den anden type kaldes analysespørgsmål, fordi de lægger op til analyse, 
fortolkning, diskussion og vurdering. Dem finder du først svaret på gennem dit selv-
stændige arbejde med stoffet, dvs. på de højeste taksonomiske niveauer.  

På baggrund af alle dine mange spørgsmål skal du systematisere dine overvejel-
ser, sådan at du til sidst kan opstille en sammenhængende problemformulering, 
som sikrer, at du i din rapport både anvender din viden ved at beskrive, analysere 
og vurdere.  

Problemformuleringen er et arbejdsredskab, som du løbende skal justere, efterhån-
den som du skriver dig mere og mere ind på emnet. Du skal til enhver tid kunne for-
klare, hvad det er, du vil undersøge, og hvorfor det er vigtigt - og problemformule-
ringen skal afspejle det. 

F.eks. kunne en problemformulering med fagene Afsætning B og VØ B se sådan 
ud: 
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”Hvorfor har relanceringen af Kay Bojesens træfigurer fået så stor succes – 

og hvilke vækstmuligheder er der for Kay Bojesens produkter i fremtiden?” 

Herefter kunne man evt. formulere følgende underspørgsmål: 

• Hvad er historien bag Kay Bojesens træfigurer? 

• Hvordan ser produktporteføljen ud?  

• I hvilket tempo sker relanceringen? 

• Hvilke vækstmuligheder er der for Kay Bojesens træfigurer? 

• Hvordan har Rosendahl Design Groups økonomi udviklet sig gennem de se-
neste år?  

 

(Rosendahl Design Group købte i 1990 rettighederne til produktion, markedsfø-

ring og salg af Kay Bojesens træfigurer).  

 

Det er frivilligt, om man vil have underspørgsmålene med. Underspørgsmålene fun-

gerer som en yderligere afgrænsning af din undersøgelse. De uddyber og præcise-

rer problemformuleringens overordnede spørgsmål, og vil, som tidligere nævnt, ofte 

have karakter af hv-spørgsmål, der retter sig mod forskellige taksonomiske ni-

veauer.  
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BILAG 3 Litteraturliste ved hjælp af Word 
 
Det kan anbefales at lave litteraturliste ved at bruge www.litteraturlisteautomaten.dk 
Det er vigtigt, at du sætter kilderne ind i din litteraturliste efterhånden, som du bru-
ger dem. På denne måde sikrer du, at du får det hele med. 
 
Hvis du hellere selv vil bygge den op fra bunden kan du her se, hvordan man gør i 
Word. 
 
Litteraturlisten kan du lave ved hjælp af Word funktionen Bibliografi, som findes 
under menuen Referencer.  
 
Her er brugsanvisningen på, hvordan du gør:  
 

Opret en bibliografi  
En bibliografi er en liste over kilder, der normalt er placeret sidst i et dokument, som 
du har læst i eller taget citater fra under dit arbejde med en opgave. I Microsoft 
Word 2010 kan du oprette en bibliografi automatisk på baggrund af de kildeoplys-
ninger, du angiver for dokumentet.  
 
En kilde kan også være et billede, en tabel eller et link fra nettet.  
 
Hver gang du opretter en ny kilde, vil kildeoplysningerne blive gemt på computeren, 
så du altid kan finde og bruge alle de kilder, som du har oprettet.  
 
Føj en kilde til et dokument  
 
Klik på Indsæt citat i gruppen Citater og  
bibliografi under fanen Referencer.  
 
Hvis du vil tilføje kildeoplysninger, skal du klikke på Tilføj ny kilde.  
Angiv kildeoplysningerne ved at klikke på pilen ud for Kildetype.  
Angiv bibliografioplysningerne for kilden (det kunne ex. være et link)  
Hvis du vil tilføje flere oplysninger om kilden, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis 
alle bibliografifelter.  
 
Opret en bibliografi  
Du kan oprette en bibliografi når som helst, efter at du har indsat et eller flere kilder 
i et dokument.  
Klik på det sted, hvor du vil indsætte bibliografien, normalt i slutningen af dokumen-
tet.  
Klik på Bibliografi på fanen Referencer i gruppen Citater og bibliografi.  
 
På følgende link kan du se en video om, hvordan man laver litteraturliste:  
 
Lær at lave litteraturliste 

http://www.litteraturlisteautomaten.dk/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0bZ6J8K4FqE#t=542s

