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Opgaveskrivning 
Opgavens opbygning 

En universitetsopgave består prototypisk af følgende elementer: 

• Indledning: Hvad skal din opgave helt overordnet handle om? 

• Problemformulering eller forskningsspørgsmål: Hvad er dit undersøgelsesspørgsmål? 

Hvorfor undersøger du det? 

• Metode- og teoriafsnit: Hvordan vil du undersøge det? Hvilken teori bruger du, hvilke 

begreber bruger du, hvilke data/materiale bruger du? Og hvad er grunden til at du bruger 

du netop dette? 

• Analyse: Analysér dit materiale: Lad dine data eller dine tekster diskutere med hinanden. 

Hvad kommer du frem til? Hvordan forholder dine data og analyser sig til den teori, du har 

fremstillet i metode- og teoriafsnittet? 

• Konklusion: Indled med at resumere hvad du har gjort i din opgave. Konkludér hvad har du 

fundet ud af. Fungerede dine metoder? Tænk på at din konklusion skal være et svar på din 

problemformulering og genoptage de spørgsmål og overvejelser som du opstiller i 

indledningen. 

• Perspektivering: Hvordan er dine resultater relevant for faget? Hvad bør man undersøge 

som det næste?  

• Kildehenvisninger og litteraturliste 

Sideopsætning og opgavens omfang 

Brug en af de mest almindelige skrifttyper (Times New Roman, Calibri, Arial) i skriftstørrelse 11 eller 

12 til opgaven (skriftstørrelse 9 eller 10 til fodnoter). Brug 1,5 linjeafstand, også i noter. 

Brug nummerering i din kapitelstruktur – det letter læsningen fordi det markerer om et afsnit er et 

hovedafsnit eller et underafsnit. Indsæt en indholdsfortegnelse i starten af opgaven.  

Opgavens omfang: En normalside er lig 2400 anslag inkl. mellemrum (Zeichen einschließlich der 

Zwischenräume). Her tæller fodnoter med, men ikke litteraturlisten. 

Om at henvise til faglitteratur i teksten 

Der er forskellige måder at referere til faglitteratur i en tekst. Det er vigtigt at du vælger én måde og 

bibeholder den gennemgående i hele din opgave. De to mest brugte måder er de følgende: 

a) Referencer indsættes som fodnoter. 

b) Referencer indsættes i parentes lige efter det relevante tekststykke. Eksempelvis ”Nogle ting 

er svære, andre ting er ikke så svære, og sådan er det på alle sprog” (Schachtenhaufen 2021: 

34) ELLER (Schachtenhaufen 2021, s. 34)  

Det er meget vigtigt at du markerer al viden som du får fra anden litteratur, meget præcist. Hvis det 

ikke sker, er der tale om snyd/plagiat som i værste fald kan føre til bortvisning fra studiet. Hertil 

skriver Rahmenprüfungsordnung 2020 

§22 Täuschung, Plagiat, Ordnungsverstoß 

(1) Versucht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat die Ergebnisse einer Studien- bzw. Prüfungsleistung 

durch Täuschung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gelten die 



EUF, Institut for Dansk, Formalia i forbindelse med opgaveskrivning (status februar 2023) 
 

2 
 

betreffenden Prüfungsleistungen als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bzw. als mit „nicht bestanden“ 

bewertet. Auf die in Satz 1 vorgesehenen Folgen kann bereits erkannt werden, wenn eine Kandidatin 

oder ein Kandidat nach Ausgabe der Aufgabe nicht zugelassene Hilfsmittel mit sich führt. In 

schwerwiegenden Fällen kann der zuständige Prüfungsausschuss die betreffende Kandidatin bzw. den 

betreffenden Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. Vor einer 

Entscheidung nach Satz 3 ist die oder der Betroffene zu hören. 

(2) Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, 

kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der 

Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung 

als mit „nicht ausreichend (5,0)“ bzw. als mit „nicht bestanden“ bewertet. Der Versuch einer nicht 

zugelassenen Hilfe- oder sonstigen Unterstützungsleistung durch Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer 

derselben Prüfung kann als Störung nach Satz 1 gewertet werden. Das gilt auch für 

Prüfungsleistungen ohne Aufsicht, wie z.B. Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten. Absatz 1 Satz 3 und 

4 gelten entsprechend. 

(3) Wird eine Täuschung nach Absatz 1 erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 

zuständige Prüfungsausschuss nach Rechtskraft der belastenden Entscheidung nachträglich die Noten 

für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend 

berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht ausreichend (5,0)“ erklären. 

(4) Die Bestimmungen des Absatz 1 finden für den Fall, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat die 

Zulassung bzw. Anmeldung zu oder die Abmeldung von einer Studien- oder Prüfungsleistung durch 

Täuschung beeinflusst oder zu beeinflussen versucht hat, entsprechend Anwendung. 

(5) Als schwerwiegender Fall der Täuschung wird grundsätzlich jedwede Form des Plagiats sowie die 

Auftragsarbeit durch Dritte verstanden. Wird das Vorliegen eines Plagiats durch den 

Prüfungsausschuss festgestellt, verliert die betreffende Kandidatin bzw. der betreffende Kandidat das 

Anrecht auf eine Wiederholungsprüfung im selben und im unmittelbar darauffolgenden Semester. 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Für die Sanktionierung mit einem Ausschluss von allen weiteren 

Prüfungsleistungen ist insbesondere zu berücksichtigen, ob ein wiederholtes oder im Rahmen einer 

Abschlussthesis festgestelltes Plagiat vorliegt und welchen Umfang das Plagiat hat. Absatz 1 Satz 4 

gilt entsprechend. 

Citater (direkte, ordret gengivelse af tekst) 

• Kortere citater markeres med anførselstegn og er en del af teksten. ”Nogle ting er svære, 

andre ting er ikke så svære, og sådan er det på alle sprog”, som Schachtenhaufen skriver 

(Schachtenhaufen 2021: 34 ELLER henvisning i fodnote). Når du citerer direkte, skal du angive 

sidetal.  

• Citater som er længere end tre linjer indrykkes i et afsnit for sig selv. De kan skrives med en 

lidt mindre skriftstørrelse end hovedteksten.  

• Udeladelser i citater markeres med tre prikker i kantede parenteser, fx ”Han sprang […] og 

ramte noget i forbifarten”. 

Litteraturliste 

Opgaven afsluttes med en litteraturliste over al citeret litteratur i opgaven. Den opdeles i 

primærlitteratur og sekundærlitteratur. 

Ellers er der en del forskellige regler for hvilken form de forskellige titler i din litteraturliste skal have 

- titler i kursiv eller anførselstegn, angivelse af forlag, osv. Spørg din vejleder om vedkommende har 

nogle specifikke krav. 
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Hvilken litteratur er ikke egnet og uacceptabel til brug i en universitetsopgave? 

• Publikationer på grin.de (og lignende sider hvor man kan uploade sine egne opgaver med 

formål at sælge dem): Her publiceres en del universitetsopgaver, også BA- og MA-opgaver, 

som kan købes. Disse opgaver/’publikationer’ er uacceptable at bruge som grundlag eller 

som citat til din universitetsopgave. 

• Wikipedia og lignende sider: Heller ikke her er informationer blevet tjekket grundigt nok til at 

være et acceptabelt grundlag for en universitetsopgave. 

•  Generelt kan du bruge alt materiale, som du finder på enten Zentrale Hochschulbibliotek 

(også fjernlån) og Dansk Centralbibliotek. Henvend dig gerne til din underviser: Vi har tit tips 

med hensyn til god og aktuel litteratur.  

Husk inden aflevering 

• Korrekturlæs din opgave! Husk at have dansk stavekontrol på din computer, så de værste 

(stave)fejl fanges.  

• Komma: Du kan bruge grammatisk eller nyt komma i teksten, men du skal vælge et af 

systemerne og bruge det gennemgående i din opgave. På sproget.dk eller mobilapp’en 

Sproghjælp finder du kommareglerne for dansk. 

• Vedlæg og underskriv tro- og loveerklæring sidst i opgaven. Du finder teksten her: 

Eigenständigkeitserklärung 

• Skriv dit fulde navn, matrikelnummer og fag (titel og fagnummer) på forsiden. Angiv sidetal. 

Hvis du afleverer BA- eller MA-opgave, skal du være opmærksom på de formelle krav, der er 

til layoutet (EUF Abschlussarbeiten).  

• Aftal med din underviser om du skal aflevere opgaven på print eller om en pdf er nok. Dette 

gælder ikke for BA- og MA-opgaver som skal aflevere på print til Prüfungsamt. 

 

Henvend dig til din underviser/vejleder, hvis du har yderligere spørgsmål!  

 

[Status af dette dokument er februar 2023] 

https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portal/studium-und-lehre/dokumente/abschlussarbeiten/eidesstattliche-erklaerung/eidesstattliche-erklaerung-ba-biwi-ma-bie-ma-kita-ma-ksm-ma-lehramt.pdf
https://www.uni-flensburg.de/studium-lehre/studierendenservice/pruefungen-abschlussarbeiten-und-zeugnisse/abschlussarbeiten

