


Dagsorden og formål med 
dagen

• Status: Hvad er I optaget af lige nu?

• Program og forventningsafstemning

• Lidt om skrivning

• PAUSE 

• Om problemformuleringer og rød tråd

• PAUSE 

• Arbejde med problemformuleringer

• TAK FOR I DAG



Opgavetyper på DEP

• Flere forskellige

• Overblik findes her: 

http://www.via.dk/efter-og-
videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/diplomuddannelse-
i-
erhvervspaedagogik?view=undefined&educationType=8F0033DA3E5
143DBAC0BC9DDC4ADCBDC&semester=3882C91B40A94F7FB295D
4D71B541F6E

http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/diplomuddannelse-i-erhvervspaedagogik?view=undefined&educationType=8F0033DA3E5143DBAC0BC9DDC4ADCBDC&semester=3882C91B40A94F7FB295D4D71B541F6E


‘En klassisk opgave’

• Indholdsfortegnelse

• Indledning/problemfelt

• Problemformulering

• Teori og metode

• Analyse

• Diskussion

• Konklusion

• Evt. perspektivering

• Litteraturliste



Formelle krav, der skal 
overholdes
• Maksimum antal anslag (1 side = 2400 anslag inkl. tegn & 

mellemrum)

• Litteraturliste: Forfatter, årstal, titel, forlag)

• Kildeangivelse (Forfatters efternavn + årstal (+ side))

- Husk: Citater skal fremgå tydeligt: Kursivering + anførselstegn

• Krav til titelblad

• Studerendes navn og studienummer

• Titel på opgaven

• Vejleders navn

• Antal anslag



Kan I huske?



Skrivning – anvendelse af 
det lærte



Skrivning – at gå i gang 
(før skrivningen)

• Afsøgning af interesse
• Brainstorm

• Hurtigskrivning

• Sparring

• Indsnævring af emnet
• Udvælge fokus – afgrænse

• Arbejdsspørgsmål
• Hvad interesserer mig inden for emnet?

• Hvilken teori finder jeg umiddelbart interessant?

• Problemformulering
• Hvad vil jeg undersøge? 

• Disposition
• Hvad er vejen fra min problemstilling til et svar/en mulig løsning?





Problemformuleringen 
= Opgavens kompas
Bruges som styringsredskab i:

• Litteratursøgning – og læsning

• Valg af metode og indsamling af materiale

• Opgavens disposition 

• Opgavens røde tråd og konklusion (fokusering af teksten)

• Læsning og bedømmelse

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-wffw8enaAhUDkiwKHdeCDncQjRx6BAgBEAU&url=http://wowo.dk/produkt/kompas/&psig=AOvVaw321mMo1qnnaK3KOKebyl5c&ust=1525448818128390


En god 
problemformulering…

• Har et klart hovedspørgsmål og evt. underspørgsmål

• Noget man undrer sig over

• Noget man gerne vil undersøge

• Noget man vil have svar på

• Er interessant for den, der skriver

• Lægger op til analyse, diskussion og kobling af teori og praksis

• Er fagligt relevant



…
• Bygger på:

• Noget der ikke stemmer ”Den gængse opfattelse er…men i 
virkeligheden…”?

• Relationen mellem X og Y

• Den strittende iagttagelse

• Spørger oftest med: Hvordan? / Hvilke? / Hvorfor?

• Er sprogligt præcis

• Er klart fremhævet ved hjælp af typografi

• Er ikke for lang – bruger ikke lukkede spørgsmål – lægger ikke 
kun op til referat/beskrivelse



En dårlig 
problemformulering

• Prøv om I kan sætte ord på, hvorfor den følgende formulering er 
dårlig

• Kan I give gode råd med hensyn til at omskrive den?



En dårlig 
problemformulering

“Jeg vil gøre rede for vikingerne og deres togter. Jeg vil starte 

med at fortælle lidt om baggrunden for vikingernes rejser, deres 

skibe og måder at navigere på. Bagefter vil jeg se nærmere på 

vikingerne i Storbritannien, og deres indflydelse på det engelske 

sprog. Efter det vil jeg komme ind på Væringerne og 

Konstantinopel og til sidst grundlæggelsen af Normandiet.”



Hvorfor duer den ikke?

• Den formulerer ikke noget problem

• Den åbner ikke for analyse

• Den giver intet grundlag for at udvælge og organisere 
informationerne

• Alle informationer er i princippet lige gode og lige vigtige –og de 
kunne i princippet komme i en vilkårlig rækkefølge

• Man kan ikke konkludere noget



Ville I godkende den 
her?

“Hvorfor begyndte vikingerne at drage på togt i netop den 
periode, der nu kaldes vikingetiden, og hvordan kan man 
beskrive de samfundsmæssige ændringer, der var med til at 
skabe grundlaget for vikingernes togter?“



Den afkræver:

• En redegørelse

• Besvarelse af en række underspørgsmål (problemstillinger)

• En analyse/diskussion/vurdering

• En konklusion



Typer af 
problemformuleringer

Deskriptiv (beskrivende)/undersøgende:

• HVAD-spørgsmål
• F.eks.: ”Hvilke problemer oplever henholdsvis elever og 
undervisere i forbindelse med overgange mellem skole og 
praktik?”

Årsagssøgende/hypoteseafklarende/forklarende:

• HVORFOR-spørgsmål
• F.eks.: ”Hvorfor kan elever have svært ved at omstille 

fra praktik til skole på erhvervsskolen?”

Problemløsende/handleorienteret

• HVORDAN – spørgsmål
• F.eks.: ”Hvordan bliver lærere bedre til at håndtere 

elevernes situation i forbindelse med skolestart efter 
praktikophold set ud fra et transfer-perspektiv?”



Tragten

• Problem:

• Et vanskeligt spørgsmål, som trænger til  løsning, 
eller blot et uløst spørgsmål

• Emne – f.eks. Elever og motivation

• Problemstilling:

• Beskrivelse af den sammenhæng (kontekst) som et 
eller flere problemer/temaer  indgår i. Evt. 
dilemmaer, modsætninger

• Problemformulering:

• Formulering af de enkelte problemer, der indgår i en 
problemstilling.





Prøv
• Interesse → Problem → Problemstilling → Problemformulering

• Hvad er det for konkrete, erhvervsfaglige perspektiver, I kan 
anvende? 

– inddrag viden og erfaring fra jeres undervisning 

• Hvad er der af faglige perspektiver, I kan anvende?

– inddrag viden fra undervisningen på VIA



Lidt af hvert – byd ind

• At arbejde i dybden med fokus på det væsentlige, når man skal 
skrive kort

• Vurdér løbende teksten ift., om det du skriver er nødvendigt for at 
kunne belyse problemformuleringen

• Overvej, hvad du gerne vil gemme til den mundtlige del

• Metatekst

• …




