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1) Introduktion af formål og opbygning 
Præsentation af formålet med og strukturen på både det overordnede forløb og ”Skrivedag 7”: 

 

Forløbet i akademisk skrivning peger frem mod studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, men det har også 

til formål at klæde eleverne bedre på til at skrive akademisk i alle fag på alle niveauer. Ønsket er at 

give eleverne en fælles værktøjskasse og et fælles sprog om det at skrive, som de kan benytte på 

tværs af fagene i deres skoletid. På den måde vil eleverne i højere grad kunne overføre feedup, -back 

og -forward omkring skriftligt arbejde fra fag til fag og derved nå længere i udviklingen af deres skri-

vekompetencer. Alle skrivedagene planlægges af en nedsat arbejdsgruppe, som udvikler materialer 

til og program for dagene. På skrivedagene vil der være to lærere på hver klasse, så der er god mulig-

hed for at vejlede og hjælpe eleverne med arbejdet. 

 

Forløbet struktureres i halve dage (”skrivedage”), som har et særligt omdrejningspunkt, der giver 

mening i forhold til, hvor eleverne er i deres studieforløb. På den måde kan forløbet ses som en pro-

gressionsplan for skriftlighed, og de enkelte fag kan spille op imod den og holde eleverne op på, hvad 

de kan på et givent tidspunkt.  

 

2.g byder på fire skrivedage med temaer som ”problemformulering”, ”metode og videnskabsteori” 

m.m., og fra 1. til 3.g er der i alt er der 10 skrivedage, der skal klæde eleverne godt på til de store 

skriftlige opgaver. 

 

I forbindelse med forløbet har vi lavet en folder om formalia, citat- og henvisningsteknik osv. Denne 

folder benyttes til alle skrivedagene og kan med fordel blive elevens grundbog i, hvordan man opsæt-

ter skriftligt arbejde i alle fag. 

 

På ”Skrivedag 7” skal vi arbejde med, hvordan man formulerer et præcist resumé, der opsummer det 

væsentligste i ens opgave. Resuméet indgår i både SRO og SRP og skal give læseren et hurtigt, over-

skueligt overblik over hele opgaven. Herudover skal vi træne at skrive konklusioner, der skal give 

læseren et præcist svar på de undersøgelsesspørgsmål, eleven er blevet stillet i opgaveformulerin-

gen. Endeligt repeteres det, hvordan man på akademisk vis dokumenterer, hvor man har den viden 

fra, man trækker på i ens opgave. 
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2. Resumé 
Læreroplæg om resumé  

• Krav til resumeet  

• Hovedpunkter i et resumé 

 

Øvelser til resumé 
 

Øvelse 1 

• Læs nedenstående eksempel på et resumé 

• Dernæst skal I i par identificere formål, metode, resultat og konklusion i nedenstående resu-

mé 

Formålet med denne opgave har været at vise, hvilken tæt forbindelse der er mellem den romantiske 

kærlighedsforestilling om den eneste ene og de stille eksistenser i Herman Bangs forfatterskab. Gen-

nem en række næranalyser af centrale noveller i Herman Bangs forfatterskab har jeg undersøgt, 

hvorfor kvinder ofte sidder og sukker. Der er i analyserne lagt særlig vægt på Bangs impressionistiske 

stil, og på hvordan den bruges til gennem handling at beskrive kvindernes følelsesliv.  

I en komparativ (sammenlignende) analyse er kvinderne hos Bang blevet sammenlignet med en ræk-

ke udvalgte novellefigurer hos Helle Helle.  

Slutteligt har jeg ved at inddrage uddrag af Anthony Giddens Intimitetens forandring diskuteret, hvil-

ken rolle den kulturhistoriske forestilling om den eneste ene spiller i dag. I en perspektivering har jeg 

inddraget tv-programmet bla bla bla. Det har gennem analyserne vist sig, at kvinderne hos Herman 

Bang ikke bare sukker, fordi de er trætte, men ofte fordi deres eneste ene tog det sidste tog væk.  

 

Opsamling på øvelse 1   
 

Øvelse 2 

• Download din DHO 

• Udarbejd et resumé af din DHO på 10-20 linjer, hvor du inddrager følgende hovedpunkter fra 

PowerPoint-præsentationen  

• Formål: dvs. hvilken problemstilling vil du undersøge? Her skal der være overens-

stemmelse mellem resumé og opgaveformuleringen 

• Metode: en kort beskrivelse af din metode, dvs. hvordan har du undersøgt emnet?  

• Resultat: dvs. en kort beskrivelse af resultatet af undersøgelsen  

• Konklusion: dvs. en meget kort beskrivelse af det vigtigste resultat af opgavens under-

søgelse 

• Efter 20 minutter går I sammen i par, læser hinandens resuméer og giver efterfølgende feed-

back med følgende bedømmelseskriterier.  

• Er resuméet udformet i et korrekt, klart og præcist sprog? 
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• Er resuméet logisk bygget op, og er indholdet sammenhængende?  

• Vil læseren kunne orientere sig hurtigt i opgavens indhold ved at læse resuméet?  

 

Opsamling på øvelse 2 
Læreren udvælger 1-2 resuméer, som vises på projektor og drøftes i plenum. 

 

3. Konklusion 
 

Læreroplæg om den gode konklusion  
- Krav til konklusionen 

 

Øvelse 3  
• Find og læs de tre eksempler på opgaveformulering, indledning og konklusion i kompendiet  

• Undersøg i par, hvorvidt og i hvilket omfang konklusionerne fungerer som opsamling på op-

gavens hovedpunkter og resultater  

• Bruger eleven sprogmarkører, så det er tydeligt for læseren, at der er tale om en konklude-

rende tekst?  

• I skal endvidere vurdere, om der er tilstrækkelig sammenhæng mellem opgaveformuleringen, 

indledningen og konklusionen.  Er det lykkedes for eleven at fastholde det fokus, som fremgår 

af opgaveformuleringen og indledningen? 

 

Eksempel på opgaveformulering, indledning og konklusion 

1: Opgave i samfundsfag og historie 
 

Opgaveformulering 

Område: Den seksuelle revolution i Danmark  

 

Redegør for væsentlige sociale og kulturelle forandringer, som Danmark i perioden fra 1950erne til 

1970erne gennemgår.  

Med udgangspunkt i en analyse af selvvalgt kildemateriale om den seksuelle revolution i 1960erne og 

1970erne ønskes en undersøgelse af seksuelle udtryksformer i perioden.  

Vurder betydningen af den seksuelle revolution i det senmoderne samfund. Relevant empiri og teori 

skal inddrages.  
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Indledning 
Perioden 1950’erne til 1970’erne er kendetegnet ved betydningsfulde sociale og kulturelle foran-

dringer. På grund af en stigende økonomisk vækst, havde man de basale behov på plads. Dette gav 

folk overskud til at reflektere over tilværelsen, hvilket førte til ungdomskulturens eksperimenter for 

at undersøge mulighederne om et nyt og bedre samfund.  

Denne opgave undersøger hvilke tiltag, der fik betydning for den seksuelle frigørelse og ydermere 

hvordan revolutionen har spillet en rolle i dansk kultur. Opgaven indeholder en redegørelse af disse 

revolutionære årtier med særligt henblik på de aspekter, der havde betydning for ungdommens op-

rør og den seksuelle frigørelse. En kildekritisk analyse samt en analyse af Uddannelsesministeriets 

vejledningen af seksualmoralen i perspektiv. Desuden vil analysen indeholde en undersøgelse af pe-

riodens seksuelle udtryksformer på baggrund af erindringer fra forskellige kilder, som har oplevet 

årtiernes forandring. Opgaven sluttes af med en vurdering af den seksuelle revolutions betydning i 

det senmoderne samfund. Dette gøres ved at søge ligheder mellem de seksuelle udtryksformer i 

60’erne og 70’erne, i undersøgelse af det senmoderne samfunds tendenser og idealer samt ved hjælp 

af Ziehes og Giddens’ sociologiske teori om senmodernitet. Vurderingen vil også indeholde behand-

ling af empiri i form af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med henblik på unges seksuelle akti-

vitet. Herunder vil der være en diskussion af fænomenet betweenagers på baggrund af teorien om 

det senmoderne samfund, samt to forskellige forskeres syn på fænomenet.  

Konklusion 
Perioden 1950’erne til 1970’erne var under stærk indflydelse af ungdommens ønske om en ny alter-

nativ livsform. Samfundet gennemgik store kulturelle, sociale og mentale forandringer men selve 

ønsket om forandring ændrede sig. I 50’erne ville man frigøre sig fra forældregenerationen, i slutnin-

gen af 60’erne og starten af 70’erne ønskede man et demokratisk, antiautoritært samfund, og et liv i 

symbiose med naturen. Dette ønske ændredes igen op igennem 70’erne, hvor ideologi, politisering og 

aktivisme var nøgleordet. Skønt ønsket om samfundsændringer har skiftet form, har en øget seksua-

lisering af kulturen fundet sted lige siden Elvis’ hoftevrik. De selvvalgte kilder fra Undervisningsmini-

steriet indikerer den samfundsmæssige og kulturelle udvikling, den seksuelle revolution har ført med 

sig: man er blevet langt mere subjektiv i måden at italesætte seksualitet på, og den nøgterne, faglige 

diskurs er ikke længere aktuel. De seksuelle udtryksformer var baseret på en frigørelse. En frigørelse 

fra begrænsninger, og en frigørelse i form af nøgenhed, pornografi og ekstremsex. Den seksuelle fri-

gørelse var et aspekt i tiden, som ændrede på samfundets kultur og tolerancen overfor fx fri sex og 

homoseksualitet, som ellers ikke var acceptabelt.  

I hippiebevægelsen var der et behov for at fastslå nøgenhed som en naturlig ting, og ikke noget syn-

digt. Det samme behov ses i dag, hvor bloggere som Sille, Olivia og Marie forsøger sig med samme 

argument. De benytter sig af senmodernitetens iscenesættelse og midler til at komme ud med deres 

budskab og skabe debat. Frigørelsen har ligeledes åbnet op for muligheden for at skabe en sådan de-

bat. Frigørelsen har ligeledes åbnet op for muligheden for at skabe sin egen tilværelse. Præcis som 

70’ernes ekstreme eksperimenter søger vi i dag også ekstremer, for at mærke, at vi lever. Vi har fri-

heden til et seksualiseret samfund, hvilket afspejles i tidens idealer. Ud fra idealerne er betweenager-

fænomenet skabt, og har ligesom nøgenheden formået at skabe debat. Frigørelsen har altså givet os 

muligheden for et seksualiseret samfund, homoseksuelle vielser og nøgenbilleder lagt ud på nettet i 
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provokation. Heraf kan konkluderes, at den seksuelle revolution har formået at skabe debat i det 

senmoderne samfund.   

 

Eksempel på opgaveformulering, indledning og konklusion 

2: opgave i historie og biotek 
 

Opgaveformulering 

Område: Den sorte død 

Din opgave skal inddrage følgende: 

• En kort historisk redegørelse for forløbet af den sorte død, dens omfang og de samtidi-
ge forhold, der havde betydning for dens udbredelse  

• En redegørelse for Yersinia pestis’ [bakterien, der forårsager pest] økologi, og hvordan 
den kan føre til epidemier hos mennesker  

• En undersøgelse af, hvordan man opfattede sygdommens årsager i middelalderen. Du 
skal her inddrage en kildekritisk analyse af selvvalgt kildemateriale. 

• En redegørelse for, hvordan man med mikrobiologisk viden og metoder identificerede 
årsagen til byldepest i 1894. Du skal inddrage mikrobiologiske metoder, som Yersin og 
Kitasato beskrev i deres rapporter, se bilag 1 

• En undersøgelse af, hvilke nye forståelser af pest og af den sorte død, man fået med 
moderne molekylærbiologiske metoder 

 

 

Indledning 

I 1894 lykkedes det Yersin og Kitasato, at identificere den bakterie, som ellers havde hærget gen-

nem middelalderen og nu hærgede i slutningen af 1800 tallet. Det var en kæmpe opdagelse, på grund 

af man ellers før i tiden aldrig havde kunnet finde årsagen til pesten, eller i hvert fald ikke begrunde 

hvorfor den var her. Det udelukkede dog ikke, at man ikke prøvede, at komme med nogle forklaringer 

under den sortes død tyrannisering i middelalderen. Når ens medmennesker dør side om side om en, 

og der ligger lig i hver eneste rendesten, bliver mennesket nødt til at skabe en sammenhæng mellem 

pesten og årsagen. Lægerne måtte hurtig kaste håndklædet i rin-gen og bukke under for pestens 

overlegenhed, selvom de dog prøvede forgæves at skabe sam-menhæng. Når videnskaben ikke kan 

forklare sådan en overmenneskelig katastrofe, så må det overnaturlige og religiøse træde ind som 

stedfortræder, hvilket det også gjorde. Det interessante er dog, hvordan vi gik fra at være fuldstæn-

dig magtesløse overfor pesten og lade det religiøse og overnaturlige bestemme vores skæbne, til at 

kunne identificere denne bakterie og faktisk vende magtfordeling med menneskerne og pesten, og 

hvor langt er vi så er nået fra 1894 til nutiden, og frem for alt hvordan.  

I det følgende vil jeg først og fremmest redegøre for, hvordan pesten blev udbredt under den sorte 

død, og hvilken påvirkning det have på menneskeligheden og deres forhold. Derefter vil jeg fokusere 
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på selve bakterien Yersinia pestis, som forårsagede den sorte død og hvordan den er i stand til, at 

overfører sådan en dødelig sygdom. Så vil jeg besvare hvordan, man så på pesten i middelalderen, ved 

hjælp af analyser af forskellige kilder og forskellige synspunkter. I kontrast til middelalderens syns-

punkt, vil jeg også redegøre for hvordan man identificerede denne dødbrin-gende bakterie ved hjælp 

af mikrobiologiske metoder, som består af rendyrkning af bakterien og derefter beskrivelse og farv-

ning af kolonier og celler. Til sidst vil jeg se på de nye metoder, man har udviklet i dag, og hvordan vi er 

blevet klogere på denne bakterie ved andet hjælp af DNA og im-munkromatografi. 

 

Konklusion 

Forløbet under den sorte død var grusom, og ingen vidste at den kom fra Asien og blev spredt via 

handelsskibene eller hvordan den smittede, kun at den var alttilintetgørende. Det resultere i at der 

mange forestillinger om årsagen til denne nådesløse pest, som var ofte præget af religiøse og overna-

turlige forestillinger. Selvom om der var nogle få, som prøvede at skabe videnskabelig sammenhæng 

mellem pesten og årsagen, blev de hurtigt stemt ned på grund af religionen fyldte så meget dengang. 

Dog ændrer det sig, da Yersin og Kitasato endelig får identificeret denne bakterie ved hjælp af læge-

videnskabelig metoder, ved beskrivelsen af bakterie cellerne og kolonier ved hjælp af farvning og 

mikroskopering. Efter man har identificeret bakterien har man så kunnet finde årsagen, som var rot-

ter og lopper. Ny moderne forskning, har så åbnet dørene op for nye muligheder, som har gjort det 

muligt at skabe sammenhæng mellem tidens forskellige pandemier samt, hvor ved man kan koble den 

nuværende pest bakterie til den sorte død ved hjælp af PCR og immunkromatografi, og sågar fundet 

ud af hvordan bakterien har ændret sig gennem tiden. 

 

Opsamling på øvelse 3 

 

Øvelse 4: Omskriv din konklusion til DHO 
 

Læs din konklusion fra DHO og svar på følgende spørgsmål: 

• Er konklusionen en kort og overskuelig opsamling af opgavens hovedpunkter og resultater?  

• Har du svaret præcist, men ikke nødvendigvis entydigt på opgaven? 

• Er konklusionen i overensstemmelse med krav og indhold i opgaveformulering og indledning? 

• Omskriv dernæst din DHO-konklusion, så den passer med kravene 

 

Opsamling på øvelse 4 

 

Henvisninger, citater og litteraturliste  
Læreroplæg om henvisninger, citater og litteraturhenvisninger på baggrund af formalia-

pjecen.  
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Øvelse 5 
Sæt nedenstående citater korrekt op og lav korrekte henvisninger til dem (vælg enten parentes- eller 

fodnotemetoden): 

 

Følgende citat er fra side 442 i Bo Lidegaards bog Landsmænd (2013):  

Indsigten i den kyniske afvejning mellem forskellige politiske mål, som blev styren-

de for ledende nazister i forbindelse med jødeaktionen i Danmark, åbner et ræd-

selsvækkende perspektiv. For hvad var det så, der i sidste ende stillede sig hin-

drende i vejen for gennemførelsen af jødeudryddelsen på dansk grund. Det var den 

grundfæstede danske modstand mod projektet. 

 

Følgende citat er fra side 6 i Helle Helles roman Ned til Hundene. (2008) 

Jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig med den croissant med hønsesalat. Jeg be-

holder handskerne på, mens jeg spiser, dejflagerne drysser ned i skødet på min 

frakke. Jeg er toogfyrre år og stadig ude af stand til at tage ved lære. Jeg spiser cro-

issanten fra midten og jeg har ingen servietter med. Jeg rejser mig og børster frak-

ken af, får mayonnaise på begge ærmer. Jeg er stiv i benene. Sætter mig igen. Det 

er ved at blive mørkt, blæsten tager i skurets tag. 

 

Følgende citat er fra Anders Redders artikel fra Altinget.dk Sidste gang, Socialdemokratiet prøvede at 

opdrage danskerne var dengang, Dan Jørgensen prøvede at få dem til at droppe spaghetti med kød-

sovs. (2019) 

Fordi citatet stammer fra en internetartikel er der ikke sidetal på.  

Sent på valgaftenen for snart 21 år siden, i marts 1998, gik Poul Nyrup Rasmussen 

(S) sin berømte sejrsgang op ad trapperne og ind i Landstingssalen på Christians-

borg, hvor resten af partiet ventede på ham. Han havde netop vundet en uhyre 

smal og overraskende og næste mirakuløs sejr. Stemningen var elektrisk. Midt i 

takketalen kiggede han pludselig op, så sig omkring og holdt en kort pause. En ind-

skydelse havde meldt sig midt i euforien. ”Tak til vores kulturliv, vores kunstnere”, 

sagde Nyrup og rakte efterfølgende højre hånd i vejret med de senere så berømte 

fire udstrakte fingre og tommelfingeren krøllet ind mod håndfladen.  

 

Følgende citat er fra Anni Papes tv-reportage: Fra blød hippie til revolutionær (2011). Minuttal 

25.00-27.00.  

Jeg kan huske, da jeg flyttede ind, at der var sådan en konkurrence kvinderne imel-

lem, om hvem der kunne skrige højest (…) Kvinderne lå og skreg om kap på grund af 

deres fantastiske orgasmer. 
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Opsamling i plenum, hvor læreren viser, hvordan det skal se ud  
 

Øvelse 6 
I det nedenstående finder du al den information, du skal bruge til at lave en litteraturliste over de to 

bøger, hvor de citater, du netop har arbejdet med, er fra. Lav litteraturlisten ud fra anvisningerne i 

formalia-pjecen: 

• Titel: Landsmænd. Forfatter: Bo Lidegaard. Årstal: 2013. Udgiver: Politikens forlag i Køben-

havn. 

• Titel: Ned til hundene. Forfatter: Helle Helle. Årstal: 2001. Udgiver: Gyldendal i København. 

• Titel: Sidste gang, Socialdemokratiet prøvede at opdrage danskerne var dengang, Dan Jør-

gensen prøvede at få dem til at droppe spaghetti med kødsovs.  

https://www.altinget.dk/artikel/sidste-gang-socialdemokratiet-proevede-at-opdrage-

danskerne-var-dengang-dan-joergensen-proevede-at-faa-dem-til-at-droppe-spaghetti-med-

koedsovs. Årstal og dato: 2019, 16. marts.  Besøgt d. 17. marts 2019.  

• Titel: Fra blød hippie til revolutionær. Instruktør: Anni Pape. Årstal 2011. Danmark: Dan-

marks Radio.    

 

Opsamling i plenum, hvor læreren viser, hvordan det skal se ud.  
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