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Forord
Indenfor for den akademiske opgaveskrivning findes der en række forskellige
anerkendte referencestandarder (fx APA-standard, Vancouver system, MLA-standard
m.fl.) til at litteraturhenvise, angive kilder og referencer, anvende fodnoter mv. Det
væsentligste er at vælge én standard og anvende den konsekvent igennem en skriftlig
opgave. For ikke at fare vild og komme til at rode rundt i forskellige standarder,
anbefaler VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, at det er APA-standarden, de studerende
anvender på uddannelsen. Derfor er der udarbejdet denne introducerende guide til
akademisk opgaveskrivning.
Ud over at introducere til APA-standarden beskriver guiden også formkrav til skriftlige
opgaver på videregående uddannelsesniveau samt retningslinjer for den akademiske
skrivning i skriftlige projektopgaver.
Guiden er således også en vejledning til at få greb om projektopgavens opbygning og de
opgaveformalia, som knytter sig hertil. Konkrete form- og indholdskrav til andre genrer af
skriftlige opgaver på uddannelsen fremgår af beskrivelserne for prøver i Studieordning VIA
Pædagoguddannelsen (2019), mens APA-standarden er gennemgående.
Som studerende kan du stå med en række spørgsmål omkring opgaveskrivningen på
uddannelsen til pædagog:
… Hvad er en problemformulering og hvordan laves den?
… Hvad er korrekte referencer og hvordan laves de undervejs i min opgave?
… Hvordan skal en litteraturliste se ud?
Guiden sigter mod at hjælpe dig på vej med disse spørgsmål.
For at holde guiden ajour og justere den i forhold til ønskelige tilføjelser vil vi naturligvis
altid gerne have respons fra både studerende og undervisere, så skriv endelig dine
kommentarer, forslag eller spørgsmål til en af nedenstående:
Kenneth Stampe Schrøder, Bibliotekar. Mail: KSS@VIA.DK
Mia Andersen, Lektor. Mail: MIAA@VIA.DK
God fornøjelse med din opgaveskrivning.
Viborg, forår 2020
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Den akademiske opgave
I det følgende beskriver vi de formalia, som skriftlige opgaver på pædagoguddannelsen er
omfattet af samt de typisk relevante elementer, der indgår i den akademiske opgave.
Den akademiske opgave tilhører den overordnede genre, som kan betegnes:
Undersøgende tekster. Genren omfatter selvstændige opgaver, videnskabelige
afhandlinger og -artikler samt undersøgende projektrapporter (Rienecker & Stray
Jørgensen, 2017).

Opgavetitel
Opgavetitlen skal så kort og præcist som muligt informere om indholdet i selve opgaven.
Ofte vil der være et begreb, som er opgavens primære og gennemgående begreb, og
måske et eller flere underbegreber, der præciserer eller indrammer primærbegrebet. Er
dette tilfældet, kan det være en fordel at give opgaven en kort hovedoverskrift, hvor det
primære begreb indgår, og dernæst en længere undertitel, hvor underbegreberne er
uddybninger i forhold til det primære begreb.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen skal du betragte som en disposition over opgaven. Den skal give
læseren mulighed for at få et umiddelbart overblik over opgavens indhold (Rienecker &
Jørgensen, 2017).
Overskrifterne i indholdsfortegnelsen skal være de samme som overskrifterne i selve
opgaven, brug derfor gerne funktionen i Word (referencer  indholdsfortegnelse) til at
generere indholdsfortegnelsen automatisk.
NB! Ved den skriftlig gruppeprøve (SK2) skal det fremgå, hvilke studerende, der er
ansvarlige for de enkelte dele af opgaven (VIA Pædagoguddannelsen, 2019). Dvs. i
indholdsfortegnelsen skal navnene på de personer, som har ansvar for hvert enkelt afsnit,
være påført.
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Resumé
I det skriftlige bachelorprojekt på pædagoguddannelsen er der krav om et resumé (også
kaldet abstract). Du bestemmer selv, om det kun skal være på dansk eller både på dansk
og engelsk (VIA Pædagoguddannelsen, 2019).
I nedenstående fremgår de vejledende retningslinjer for et resumé jf. Rienecker & Stray
Jørgensen (2017, s. 346):

1. Resumeet skal være kort, dvs. ½ - maksimalt 1 side for bachelorprojekter
2. Resumeet skal indeholde beskrivende svar på følgende:

(Hvad er) emnet, problemstilling/-er, problemformulering

(Hvad er) formået med opgaven

(Hvad er de) centrale teoretiske begreber/teorier og anvendte teoretikere.

(Hvilken/hvilke) anvendte metoder

(Hvad er) konklusionen, resultaterne og anbefalinger fra opgaven

(Hvad er) evt. ekstraordinære vigtige pointer
3. Afslut gerne med 4 - 6 faglige nøglebegreber eller emneord i opgaven på en
selvstændig linje.

Resuméet skal kunne læses selvstændigt. Det betyder, at ukendte fagfæller, som ikke
nødvendigvis er eksperter på området, hurtigt kan orientere sig og træffe beslutning om
at læse videre. De afsluttende nøgleord (jf. punkt 3) skrives af hensyn til litteratursøgning,
så de, der har interesse i en eller flere af de nøglebegreber, du adresserer, kan søge din
projektopgave frem. Samtidig giver disse nøglebegreber også ukendte læsere og fagfæller
mulighed for hurtigt at se, hvilke centrale begreber projektopgaven indeholder.
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Indledning
I indledningen præsenter og indkredser du opgavens emne på en sådan måde, at det
begrunder og leder hen mod din problemformulering. Du tager dermed afsæt i dine
overordnede betragtninger omkring det, du vil undersøge i din opgaven, og begrunder
disse betragtninger med viden fra de tre nedestående niveauer:
o Samfundsniveau: Gør rede for (beskriv) hvilke overordnede begivenheder af national,
global eller historisk karakter, emnet knytter sig til.
o Institutionsniveau: Gøre rede for (beskriv), hvorfor netop dette emne er relevant i eller
for pædagogisk praksis og beskriv evt. den undren eller de spørgsmål, du ser i relation
til emnet på de tre niveauer
o Individniveau: Gør rede for (beskriv) hvilke udfordringer og dilemmaer, du kan se i den
konkrete pædagogiske praksis i forhold til emnet.
Start fx indkredsningen af dit emne i en bred, samfundsmæssig kontekst og indsnævr
derefter emnet og emnets problemstillinger mv., så du til sidst ender med en præcis,
afgrænset og rammende problemformulering (Rienecker & Jørgensen, 2017).
Du kan anvende følgende tragt-model til at lede frem mod din problemformulering:







Et emne eller problemfelt, som udgør et afgrænset område
af generel pædagogisk og/eller samfundsmæssig interesse
og relevans

Problemstillinger, som beskriver konkrete sammenhænge (kontekst)
problemet indgår i. Der kan være mange problemstilling under emnet,
som er forbundet med problemet.

Problemformuleringen, som er én formulering af et konkret
spørgsmål knyttet til problemstillingerne

Figur 1

5

VIA University College

Husk: Indledningen skal lede frem til din problemformulering. Dvs. indledningen skal
begrunde din problemformulering ved at vise, at det, du vil undersøge med din
problemformulering, er relevant for det pædagogiske område. Det betyder, at det, du
skriver i indledningen, skal knytte sig tæt til de faglige begreber og eller dilemmaer, din
problemformulering indeholder.

Fra emne til problemstilling
Et emne kan dække over en lang række forskellige problemstillinger. Du skal selvfølgelig
finde den eller de problemstillinger, som er relevante for det, du gerne vil undersøge i din
projektopgave.
I nedenstående tabel kan du se eksempler på, hvordan emne, problemstilling og
problemformulering hænger sammen:
1.

EMNE
Omsorgspligt

PROBLEMSTILLING
”Pædagoger er forpligtet til at yde omsorg,
men samtidig har borgerne på et bosted
selvbestemmelse. De to hensyn kan nogle
gange komme i konflikt i det pædagogiske
arbejde.”

2.

Tosprogede børn

”Tosprogede børns trivsel og tilegnelse af det
danske sprog i børnehaven”

3.

Leg og læring

4.a

Det professionelle
og det private

”Med folkeskolereformen har pædagoger
fået en anden rolle i skolen i form af den
såkaldte understøttende undervisning.”
”Udsatte borgere kan være svære at nå, og
sommetider må pædagogen tilsidesætte
egne normer.”

4.b

Det professionelle
og det private

5.

Tilknytning

”Forskning viser, at pædagoger mener, at
deres personlighed er den vigtigste faktor i
pædagogisk praksis og altså vigtigere end
erfaring og teori. Men hvis personlighed er
vigtigst, hvorfor så tage en uddannelse?”

”Det kan være svært at etablere relationer til
anbragte børn, da de har erfaring med
ustabile voksne.”
(Tabel 6.1. Fokuseringsprocesser, i: Laursen & Mattiesen (2018, s. 71)
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PROBLEMFORMULERING
”Hvordan kan pædagogens
omsorgspligt indskrænke borgerens
selvbestemmelse, og hvordan kan
pædagogen forvalte dette dilemma
på et bodsted for
udviklingshæmmede?”
”Hvordan kan pædagogen arbejde
med at skabe inkluderende
fællesskaber i en børnehave med
mange tosprogede børn ved hjælp af
bl.a. målrettede sprogpædagogiske
aktiviteter?”
”Hvordan kan skolefritidspædagogen arbejde med
legende læring på mellemtrinnet?”
”Opgaven bygger på den antagelse,
at grænsen mellem privat og
professionel er langt sværere at
trække, når det gælder udsatte
borgere. Vi vil undersøge, hvordan
det påvirker pædagogens
dømmekraft i relation til hjemløse”
”Er det problematisk, at pædagoger
forankrer deres profession i deres
personlighed og på den måde
inddrager det private, eller er det
omvendt et vilkår i alt
relationsarbejde?”
”Hvordan kan pædagogen skabe
relationer til anbragte børn med
tilknytningsforstyrrelser”

VIA University College

Problemstillinger udtrykker nogle helt overordnede dilemmaer, udfordringer eller
modstillinger inden for et emne. Problemformuleringen udtrykker et afgrænset område
under problemstillingen, hvilket gør det muligt at undersøge problemstillingens dilemma,
udfordring eller modstilling nærmere og grundigere.

Problemformuleringen
Problemformuleringer kan have forskellig længde og kan indeholde et eller flere
spørgsmål.

Problemformuleringens hv-ord:
Problemformuleringer kan skitseres som et eller flere spørgsmål. Det er en god ide at
bruge hv-ord i denne proces.
Vær opmærksom på, hvilke hv-ord du anvender, da de forskellige hv-ord signalerer, hvor
du vil lægge tyngden i opgaven: deskriptiv/beskrivende, forklarende, analyserende,
diskuterende.

Hv-ord


Spørg med: hvad – hvilken – hvor – hvem
- Skriv redegørende, klassificerende, kategoriserende tekst



Spørg med: hvorfor
- skriv forklarende, fortolkende, analyserende og diskuterende tekst



Spørg med: hvordan
- skriv vurderende, normativ, handleanvisende tekst

Figur 3 (i: Rienecker og Jørgensen 2017, s. 155)
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En god problemformulering
Som regel er en god problemformulering kendetegnet ved nedenstående punkter. Dem
kan du med fordel anvende, som tjekliste når du udarbejder din problemformulering:
(Der er en opdeling mellem dig – som er et undersøgende subjekt – og det, du undersøger – som
er et objekt)

 Problemformuleringen viser, at der er en adskillelse mellem dig (som subjekt), der
er undersøger, og det genstandsfelt (objekt), som du undersøger
 Problemformuleringen er undersøgende og professionsfaglig relevant
 Emnet og problemformuleringen holder sig indenfor kompetencemålets krav
 Problemformuleringen tydeliggør, hvad projektets undersøgelse går ud på og
hvilken ny viden eller nye diskussioner, projektets undersøgelse kan bidrage med.
 Problemformuleringen giver muligheder for faglig analyse, diskussion og vurdering
 Problemformuleringen er sproglig præcis og retningsgivende
Når du skriver din problemformulering, skal du være opmærksom på, om følgende er
opfyldt:
□ Er adskillelsen mellem dig og undersøgelsens genstandsfelt tilstede?
□ Er der tale om enten;
o et dilemma (modsatrettede forhold)?
o modstillinger (forskelligrettede forhold)?
o udfordringer, som også giver muligheder?
□ Er det genstandsfelt, jeg vil undersøge, tydeligt?
o Fremgår det tydeligt, hvad det er, jeg vil undersøge?
o Fremgår det tydeligt, fx hvilken aktør, institution og målgruppe jeg gør til
genstand for min undersøgelse?
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Problemformuleringen er styrende for hele din opgave
Når du skal indkredse en god problemformulering i den akademiske projektopgave på
Pædagoguddannelsen, er det nødvendigt at se på problemformuleringens placering og
rolle. Du kan, ved hjælp af pentagonmodellen (figur 2), se hvilke elementer, der skal være
til stede, før opgavens videnskabelige grundlag og problemformuleringen er i orden:

1. Problemformulering:
- hvad spørger du om?

5. Metode, fremgangsmåde:
- hvordan spørger du?

2. Opgavens faglige formål:
- hvorfor spørger du?

4. Opgavens redskaber
(teori, begreber, metoder):
- hvad spørger du med?

3. Opgavens empiri, stof, data:
- hvad spørger du til?

Figur 2 (Rienecker og Jørgensen, 2017, s. 32ff)

Som figur 2 illustrerer, er din problemformulering afgørende, fordi den er styrende for
resten af elementerne i din projektopgaves undersøgelse. Fx har problemformuleringen
betydning for, hvilket videnskabsteoretisk afsæt, du kan tage (og omvendt har det
videnskabsteoretiske afsæt betydning for, hvilken problemformulering, du kan lave). Og
problemformuleringen har betydning for hvilken form for empiri, du har brug for og dermed
hvilke metoder til indsamling af empiri, du kan vælge.
Problemformuleringen kan ændre sig undervejs, efterhånden som du bliver klogere på
indholdet i opgaven, men en evt. ændring skal altid aftales med din vejleder, på grund af
ovenstående.
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Informations- og litteratursøgning
Før du starter på et undersøgende projekt - som fx bachelorprojektet, skal du altid lave en
dybdegående informationssøgning. Informations- og litteratursøgningen kan ses som en
iterativ (gentagende, cirkulær) læreproces, hvor du systematisk arbejder med din
problemformulering og løbende afgrænser og vinkler din opgave. Dit valg af litteratur og
måden, hvorpå du bruger det, er afgørende for at skrive en god opgave.
Informations- og litteratursøgning er ikke nødvendigvis det første, du skal kaste sig over,
inden du går i gang med en opgave. I stedet kan det give rigtig god mening at starte med
at finde ud af, hvad du allerede ved (og ikke ved) om dit emne. Det kan du undersøge ved
forskellige typer af skrivning (f.eks. brainstorm, hurtigskrivning, mindmap og
refleksionsskrivning). Herefter kan du nemmere få afgrænset din søgning og søge den
relevante information, du har brug for, og på den måde få din problemformulering gjort
skarpere.
Informationssøgning kan gøres på mange måder. En effektiv metode er eksemplificeret i
nedenstående figur 4:

Figur 4
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Kvalificer informationssøgningen
Kvalificeret informationssøgning kræver, at du ved, hvad du leder efter. Så start med at
analysere dit emne – brug fx en række systematiske, målrettede opgavespørgsmål, så du
kommer effektivt igennem:






problemformulering
formål
valg af teorier og metoder, fremgangsmåde
informationssøgning
indledning og disposition

Når du har analyseret dit emne og fundet gode emneord - og i det hele taget har udvidet
dit emne, kan du bedre definere og identificere gode søgeord. Herefter skal du lave en
søgestrategi og udvælge relevante søgeredskaber.
Din problemformulering skal styre denne proces, så jo skarpere din problemformulering
er, jo mere præcist kan du søge, og dermed er risikoen for at spilde tid på emner, som
ikke hører til i din opgave, mindre. Afslutningsvis skal søgningerne udføres og
efterfølgende evalueres.
Der er endnu nogle spørgsmål, du kan stille dig selv i forbindelse med informationssøgning:
 Hvad ved du i forvejen om dit emne?
 Hvilken viden mangler du?
 Er der særlige krav til den litteratur, som du skal have med i din opgave?
Mange af svarende finder du i din studieordning, mens andre kan findes hos din vejleder,
men du kan med fordel starte med at læse kapitlerne om informationssøgning i f.eks.:
-

Informationssøgning (Frandsen & Nielsen, 2015) og
Litteratur- og informationssøgning til opgaven (Wien, Rasmussen, & Remvig, 2017)

På biblioteket kan du til enhver tid få vejledning i at søge litteratur til dit projekt, uanset
hvor du er i din opgaveproces.
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Metodeafsnit
I metodeafsnittet, som særligt indgår i prøverne til SK2 og Bachelorprojektet, skal du
kunne gøre rede for din fremgangsmåde og det teoretiske grundlag i dit projekt. Dvs. du
skal tydeliggøre overfor læseren, hvilket undersøgelsesperspektiv (knyttet til
videnskabsteoretiske overvejelser), der ligger til grund for dit valg af: metode, teori og
fremgangsmåde i analysen mv.

Metodiske overvejelser
Metodeafsnittet indeholder dine begrundelser for samt overvejelser over valg af teori og
empiri. Her svarer du på, hvorfor du har valgt netop den eller de metoder og den teori eller
de teoretiske begreber, du har.
Metodeafsnittet indeholder fx følgende:
Redegørelse og begrundelse for den videnskabsteoretiske tilgang i projektet (fx
hermeneutisk, fænomenologisk, kritisk, socialkonstruktivistisk o.a.)
Beskrivelse og begrundelse for valg af metoder og analytiske tilgange.
 Redegør kort og præcist for den metode (fx kvalitative semistrukturerede interviews,
kvalitative observationer, aktionsforskning, praksiscases etc.), du har valgt til
indsamling af empiri og
 begrund hvorfor dette metodevalg er velegnet til at undersøge din problemformulering.
 Redegør kort og præcist for den teori og de teoretiske begreber samt den litteratur
(forsknings- og eller evalueringsrapporter mv.), du anvender i projektet og
 begrund, hvorfor begreberne og litteraturen indgår i den rækkefølge og på den måde,
som de gør.
Kildekritiske refleksioner over henholdsvis:
 styrker og svagheder ved den valgte videnskabsteoretiske tilgang (hvad kan den skabe
viden om og hvad kan den fx ikke skabe viden om?)
 styrker og svagheder ved metoden (eller metoderne) du har valgt (hvad kan
metodevalget bidrage til at give viden om, og evt. hvad kan det ikke bidrage til at give
viden om?)
 styrker og svagheder ved din analytiske tilgang og den valgte teoretiske og evt.
forskningsbaserede litteratur mv., du har valgt (hvad kan det give viden om, og hvad
kan det ikke give viden om)
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Metodebeskrivelsens funktion er at lave en generel vurdering af projektopgavens kilder
og fremgangsmåde i forhold til de resultater og konklusioner, du kommer frem til.
Du skal, med andre ord, forholde dig kritisk til hele din metodiske tilgang og eksplicitere
eventuelle etiske dilemmaer og problemer, som knytter sig til din fremgangsmåde og dit
indholdsvalg i opgaven.
Metodeafsnittet afdækker dermed følgende spørgsmål:
 Er den empiri, du (eller andre) har indsamlet og anvendt i forbindelse med opgaven
valid og pålidelig?
 Er den teori, de teoretiske begreber og øvrig litteratur, som du har anvendt i opgaven,
valid og pålidelig?
Du kan finde Uddannelses- og forskningsministeriets retningslinjer for redelig og ansvarlig
forskning her: Den danske kodeks for integritet i forskning »

NB! I Bachelorprojektet er der særlige krav til, at du kan forholde dig til, hvilke etiske og
værdimæssige udfordringer eller dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med at
undersøge en praksis, du selv er en del af (VIA Pædagoguddannelsen, 2018).

Undersøgelses-/udviklingsdesign
I bachelorprojektets metodeafsnit på pædagoguddannelsen skal der indgå en beskrivelse
(gerne illustrativt) af din fremgangsmåde. Dvs. at det skal fremgå, hvordan du har
opbygget (designet) projektets undersøgelse, eller hvordan du har designet et
udviklingsforløb (udviklingsdesign), hvis dit projekt indeholder interventioner eller
eksperimenter med henblik på afdækning af konkret simultan udvikling af praksis under
projektperioden.
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Analyse
Analysen er den mest centrale og fyldige del i opgaven. Analyse danner grundlag for at
kunne vurdere, diskutere, konkludere og evt. perspektivere.
Her skal du vise, at du kan undersøge og behandle problemformuleringen ved hjælp af
den teori og empiri, du har valgt. I analysen anvender du din udvalgte teori sammen med
egen indhentet empiri. Gennem din anvendelse – altså analyse, kommer du frem til mulige
svar på din problemformulering.
NB! I bacheloropgaven på Pædagoguddannelsen er krav om, at der både indgår teoretisk
og empirisk analyse (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017).
Følgende generelle anbefalinger omkring analysen er inspireret af Rienecker & Jørgensen
(2017).
1. Teoretisk analyse er fx, når du analyserer (anvender og undersøger) de valgte teorier i
forhold til hinanden, det vil fx sige, du undersøger og skriver om følgende:
1.1 På hvilke områder er der ligheder og sammenfald samt evt. forskelle og
modsætninger mellem de anvendte teorier eller teoretiske begreber?
2. Empirisk analyse er fx, når du analyserer (undersøger) din empiri ved at anvende den
teori eller de teoretiske begreber, du har valgt. Det vil fx sige, at du undersøger og
skriver om følgende:
2.1
På hvilke specifikke og konkrete dele i din empiri er der ligheder og sammenfald
samt evt. forskelle og modsætninger mellem empirien og specifikke og konkrete
dele af indholdet i teorier eller teoretiske begreber, som du har valgt?

Analysen bevæger sig enten fra det specifikke (eksempel fra empiri) til det, der gælder
generelt teoretisk – eller omvendt, fra det der gælder generelt i teorien til det specifikke
(eksempel fra eller udledt af) empirien.
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Analysen skal fremstå som et langt, sammenhængende argument. Vær derfor
opmærksom på følgende:
3. Lav passende og dækkende overskrifter i analysen, så du sikrer en rød tråd gennem
opgave og giver læseren (og dig selv) mulighed for at bevare overblikket
4. Skriv metatekst (små overgangstekster) efter hvert større afsnit, for at
4.1 afrunde afsnittet i forhold til det område, du har bearbejdet samt
4.2 lede projektets undersøgelse hen til næste afsnit, så du løbende demonstrerer, at
der er en meningsfuld sammenhæng i den rækkefølge, du har valgt at bygge din
undersøgelse op omkring.
NB! I bedømmelsen af bachelorprojektet på pædagoguddannelsen indgår både
formulering- og staveevne. Arbejd derfor generelt med både læsevenlighed og
overskuelighed samt korrektur i forhold til stavning og tegnsætning i din tekst.

Diskussion
Opgavens diskussion kan og skal i projektopgaver laves på baggrund af din analyse. I
diskussionsafsnittet diskuterer du de resultater (også kaldet fund), som du er kommet
frem til gennem din analyse.
Diskussionen er kendetegnet ved at drøfte et emne (et område eller et tema, en
situation eller en handling etc.) ved at sætte forskellige synspunkter og argumenter op
overfor hinanden, gerne med henblik på at komme frem til et helt nyt synspunkt eller for
at påvise dilemmaer eller paradokser.
Obs! På VIA pædagoguddannelsen er der i udformningen af bachelorprojektet krav om:
”Diskussion og perspektivering i forhold til sociale, kulturelle, institutionelle og
samfundsmæssige forholds betydning for den valgte problemformulering, herunder:
 Beskrivelse af udviklingsmuligheder og handleovervejelser
 Beskrivelse af og refleksion over den faglige drøftelse med praktikstedet
 Relatering til forsknings- og udviklingsresultater” (VIA Pædagoguddannelsen, 2018, s.
28)
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Omfanget af diskussionsafsnittet afhænger af, hvad din problemformulering har lagt op
til. Problemformuleringen og dermed din analyse kan have større eller mindre fokus på
at komme frem til diskussioner. Diskussionen kan således både udgøre et bærende
element i opgaven eller være et kortere afsnit, hvor forskellige synspunkter eller pointer
fra din analyse kommer frem.
Diskussionsafsnittet bør indeholde følgende (inspireret af Rienecker & Stray Jørgensen
2017):
1) Introduktion af emner, som knytter sig til problemformuleringen, der kan
diskuteres. Herved præciserer du, hvad der skal diskuteres i opgaven
2) Præsentation af ”parterne” (teoretikere, teoretiske begreber, modeller, rapporter
etc.) i diskussionen
3) Tydeliggørelse af kontrasterne og de modsatrettede positioner og argumenter hos
”parterne”
4) Resultat af diskussionen: Hvad er dit rationale? – bliver resultatet fx et kompromis
mellem positioner og argumenter eller en kombination af positioner og
argumenter eller en acceptabel eller uundgåelig konsekvens?
Diskussionen kan således lægge op til udviklingsmuligheder og handleovervejelser, som
også udgør dele af indholdskravene i bachelorprojektet på pædagoguddannelsen i VIA.
Diskussionen bør lægge naturligt op til konklusionen.
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Konklusionen
Konklusionen afslutter din opgave. I konklusionen sammenfatter du kort og præcist dit
svar på problemformuleringen ud fra analysens fund og diskussionens resultater og
pointer. Konklusionen er dermed en kondenseret opsummering af opgavens centrale
pointer.
Læseren skal i princippet kunne forstå din opgave blot ved at læse indledning,
problemformulering og konklusion. For at skabe sammenhæng mellem disse tre dele kan
det anbefales, at du i starten af konklusionen refererer kort til din problemformulering og
derefter knytter dine hovedpointer til. På den måde minder du både dig selv og læseren
om projektopgavens hensigt og formål og holder dig dette for øje i konklusionen.
Ved større skriftlige opgaver kan det være en idé, at du løbende skriver små
delkonklusioner mellem analysens forskellige hoveddele, og så samler disse
delkonklusioner i opgavens afsluttende konklusion.
I konklusionen må du ikke inddrage ny litteratur (tekster, rapporter, teori mv), som du ikke
tidligere har præsenteret i projektopgaven.
Konklusionen afslutter din undersøgelse af problemformuleringen.
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Perspektivering
Efter konklusionen kan der laves et perspektiveringsafsnit. Der er ikke krav om at lave et
traditionelt perspektiveringsafsnit i forbindelse med selvstændige skriftlige opgaver på
pædagoguddannelsen. Når vi alligevel medtager den i denne guide, er det fordi, den giver
dig mulighed for at sætte opgavens emne ind i en større sammenhæng - evt. fjerne en
eller flere afgrænsninger - eller forholde dig til nye relevante aspekter og spørgsmål, der
er dukket op i opgaveprocessen.
I perspektiveringen bringer du dig selv i et metaperspektiv, som giver mulighed for at tilføje
dine refleksioner over opgaves konklusioner i forhold til brugbarhed, betydning og
konsekvenser i et fremtidigt perspektiv, som dine konklusioner kan tænkes eller ønskes
at få.
I perspektiveringsafsnittet indgår fx svar på følgende spørgsmål inspireret af Rienecker &
Stray Jørgensen (2017):
o Hvordan ser du dit faglige interessefelt i et større perspektiv på baggrund af din
afsluttede undersøgelse?
o Hvilke fremtidsudsigter kan der tænkes i relation til din projektopgaves emne og
problemfelt?
o Hvilke områder inden for dit behandlede emne kan du forestille dig (eller andre) at
arbejde videre med?
o Hvilken ny indsigt af generel faglig relevans har du opnået? Og hvilke nye fagligt
relevante spørgsmål står du på den baggrund tilbage med?
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Referencer i den akademiske opgave
At lave en reference betyder, at du refererer andre forfatteres arbejde. Med andre ord
refererer du både, når du direkte citerer en kilde, når du omskriver den med eget ordvalg,
og når du henter teoretiske pointer og viden fra den (Rienecker og Jørgensen, 2017).
I forbindelse med udarbejdelsen af større skriftlige opgaver er det vigtigt at have og holde
styr på dine referencer, således at din underviser og censor kan genfinde dine kilder. Du
skal henvise entydigt og utvetydigt til de kilder, du bruger i opgaven.

Kildehenvis korrekt
Du skal altid kildehenvise, når du citerer, refererer eller parafraserer (omskriver). På
Pædagoguddannelsen i VIA Viborg anbefales det, som nævnt, at du konsekvent benytter
APA-standarden, som også er anvendt i denne guide. Det vil sige, at alle opgavens
referencer skal følge APA-standarden.
VIA Bibliotek har udarbejdet en APA-guide som er placeret på Studienet >>.
Hovedpointerne er, at du som opgaveskribent altid bør kreditere de kilder, du anvender,
ved konsekvent at henvise til dem for at hindre snyd og plagiering. Samtidig skal læseren,
uanset om det er underviser, censor eller andre interesserede, have mulighed for at
genfinde de kilder, du har anvendt. Referencestandarden er med til at sikre, at det, du har
skrevet i opgaven, hviler på et redeligt grundlag og kan efterprøves.
Referencesystemet er udformet med henblik på, at læseren hurtigt kan identificere dine
kilder ud fra litteraturlisten. For at sikre dette, skal du sørge for, følgende:
1) sæt reference på alle de kilder, du anvender i din tekst!
2) alle de kilder, du anvender, skal kunne findes i litteraturlisten!
Og:
3) kun de kilder, du anvender i teksten, skal fremgå af litteraturlisten!

Systematikken i APA-standarden kaldes også ”Navne-år-metoden”, fordi det konsekvent
er forfatters efternavn samt årstal for tekstens udgivelse, der anvendes både i den
løbende tekst, du skriver, samt i litteraturlisten.
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Eksempler på anvendelse af APA
I det følgende er der givet nogle få udvalgte eksempler på anvendelsen af APAstandarden. Herudover henvises der til, at du selv søger videre information om APA, hvis
du er i tvivl om, hvordan du skal kildehenvise.

Antologi
En antologi er en samling af tekster med forskellige forfattere til forskellige tekster, afsnit
eller kapitler i en bog. En antologi er redigeret (forkortes til red.) af en eller flere personer,
som netop ikke har skrevet alle afsnit, kapitler eller tekster i bogen.
Når du anvender tekst fra en antologi, skal du altid være opmærksom på at:
 tjekke om den eller dem, der har redigeret bogen, også har skrevet netop det kapitel
eller afsnit, du har anvendt og henvist til
 referere til den rette forfatter
 sikre at du i litteraturlisten får angivet kilden korrekt (se afsnitte: Litteraturliste)
I din løbende tekst, kan kildeangivelsen se ud som følger:
Eksempel 1
Ifølge Broström (2013) bør pædagoger udvikle en dannelsesorienteret og kritisk tilgang til
pædagogik og didaktik.

Eksempel 2
Pædagoger bør udvikle en dannelsesorienteret og kritisk tilgang til pædagogik og didaktik
(Broström, 2013).
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Værker
Reference til et værk eller en bog med én forfatter, kildeangives i din løbende fx som følger:
Eksempel 1
Opdragelse omfatter både omsorg og pleje samt disciplin, undervisning og dannelse (Kant, 2012).

Eksempel 2
Ifølge Kant (2012) omfatter opdragelse både pleje og omsorg samt disciplin, undervisning og
dannelse.

Flere forfattere
Uanset om det er tekster i en antologi, et værk eller andre typer tekster, gælder følgende:
 Hvis der er to forfattere på en tekst, du henviser til, skal begge forfatteres
efternavne med hver gang, du henviser til teksten.
 Hvis der er tre, fire eller flere forfattere på en tekst, skal du skrive alle forfatternes
efternavne på første gang, du kildehenviser til teksten. Når du efterfølgende
henviser til teksten, kan du nøjes med kun at nævne den første forfatters efternavn
efterfulgt af m.fl. f.eks. (Broberg m.fl., 2008, s. 58).
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Rapporter
Nogle rapporter er uden bestemte forfattere. Når der ikke fremgår et forfatternavn, er det
organisationen, virksomheden eller instituttet, som hæfter for det, der er skrevet. Det kan
fx være EVA Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet
eller BUBL etc., der angives som forfatternavnet.
I din løbende tekst kan kildeangivelsen se ud, som følger:
Eksempel 1
Det fremgår af Danmarks Statistik (2015) at 5% af små børn under tre år bliver passet i vuggestuer.
Til sammenligning passes 23% i dagpleje

Eksempel 2
5% af små børn under tre år bliver passet i vuggestuer. Til sammenligning passes 23% i dagpleje
(Danmarks Statistik, 2015).

Tidsskriftsartikler
Når du kildehenviser til artikler, som er udgivet i tidsskrifter, skrives kildehenvisningen i
din løbende tekst ligesom de foregående eksempler med forfatterefternavn og årstal for
udgivelsen.

Websider
I din løbende tekst kan kildeangivelsen fx se ud, som følger:
Eksempel
I Dagtilbudsloven (Børne- og Socialministeriet, 2016) fremgår det, at daginstitutionerne skal
samarbejde med forældrene omkring børns trivsel og udvikling
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Flere kilder til samme del af din tekst

Hvis du henviser til flere kilder på samme tid, fordi det, de skriver, er sammenfaldende,
skal du adskille kildeangivelserne med brug af semikolon.
I din løbende tekst kan kildeangivelsen fx se ud, som følger:

Eksempel
Et velfungerende tværprofessionelt samarbejde er kendetegnet ved, at begge parter oplever et
ligeværdigt samspil og en udvikling af deres individuelle faglighed (EVA, 2007; Højholt, 2016).

Citater
Når du bruger direkte citater i form af præcis afskrift fra en tekst, skal du både
kildehenviser med efternavn, årstal og sidetal.
I din løbende tekst ser kildeangivelsen ud som følger:

”Alle levende mennesker er motiverede, også skoleelever der er urolige, ikke hører efter eller keder
sig i timerne. De er blot motiverede i en anden retning end den, læreren ønsker” (Brinkmann, 2007,
s. 97)

Hvis du vil bruge et citat, som forfatteren i den tekst, du har læst, bruger, vil
kildehenvisningen i så fald se ud, som følger:

”intet kan udvikles af intet” (Dewey, 1902, s. 18, i: Brinkmann, 2007, s. 94)
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Fodnoter
Du kan bruge fodnoter, hvis du har en relevant og væsentlig tilføjelse – forstået som en
sidebemærkning - til indholdet i din tekst. Fodnoter skal være nummererede inde i din
tekst og tilsvarende nederst på siden i teksten. I fodnoter skal du kildehenvise på
sammen vis, som ovenfor beskrevet, og kilderne skal selvfølgelig ligeledes kunne findes
i din afsluttende litteraturliste.

Bilag
Det kan være en fordel med bilag i din opgave. Hensigten med bilag er at dokumentere
eller supplere teksten fra selve opgaven. Bilag kan fx være interviewguide, uddrag af
interview, modeller, grafik mv.
Bemærk! Censor og eksaminator/vejleder har ikke pligt til at orientere sig i dine bilag.
Sørg dog for, at de bilag, du medtager, er relevante for opgaven. Samtidig skal du være
opmærksom på, at din opgave skal kunne læses og give mening uden bilagene
Egne eller andres noter fra undervisningen må ikke anvendes som bilag.
Når du henviser til bilag i din løbende tekst i projektopgaven, gøres det ved brug af
parentes. Fx  (Bilag 5)
Husk: Bilagene skal nummereres (bilag 1, bilag 2 etc.), og hvert bilag forsynes med en
overskrift. I din opgaves indholdsfortegnelse skal der til sidst være en samlet oversigt over
dine bilag, med bilagenes overskrifter og numre.
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Litteraturliste
Litteraturlisten kaldes også kildelisten eller referencelisten, og er en alfabetisk oplistning
af alle de tekster, du har anvendt og kildehenvist til i projektopgaven.
Alle kilder, som du bruger i din projektopgave, skal med i din litteraturliste – dog ikke fx
PowerPoints fra undervisningen. Hvis du gerne vil bruge noget fra en undervisers
præsentation, skal du selv finde litteraturen, læse og genfinde pointerne i de tekster,
som underviseren har refereret til. Hvis der ikke er en litteraturliste tilknyttet
underviserens præsentationen, skal du spørge den pågældende underviser, hvad han
eller hun har refereret til, og efterfølgende selv fremskaffe litteraturen eller materialet.
Du må gerne referere til egne eller andres skriftlige opgaver, men du skal huske at
kildehenvise, som ved andre tekster. Tidligere indleverede bacheloropgaver kan findes
på UC Viden under Studenterportalen her: Søg bacheloropgaver »

Retningslinjer for litteraturlisten
Litteraturlisten starter på en ny side i din opgave og opstilles alfabetisk.
I litteraturlisten, skal du angive kilden ud fra følgende fremgangsmåde ved
antologier (bøger som er skrevet af flere forfattere, men med fælles redaktør/redaktører)
skal der angives således:
1. Efternavn og initialer i fornavnet/fornavnene på forfatteren, som har skrevet den
tekst eller det kapitel, du har anvendt.
2. Årstallet hvor, antologien er udgivet
3. Titlen på den tekst eller det kapitel du har anvendt, efterfulgt af
4. ”i:”
[Redaktørens
efternavn
efterfulgt
af
forfatterens
initialer
i
fornavnet/fornavnene] efterfulgt af ”(red.)” og derefter
5. Bogens titel efterfulgt af
6. Parentes med angivelse af sidetal for den tekst eller det kapitel du har anvendt og
derefter ovenstående punkt 4-5
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I din afsluttende litteraturliste skal du angive som følger:

Broström, S. (2013). Didaktik i institutionen. I: Ankerstjerne, T. & Broström, S. (red.). Håndbog til
pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik (s. 131-144). Hans Reitzels Forlag.

HUSK!
 Titlen på antologien står i kursiv i litteraturlisten.
 I litteraturlisten anfører du efter hver kilde, hvilke sider og eller kapitler, du har læst
fra det konkrete værk, medmindre du har læst hele bogen.
I litteraturlisten, skal du angive kilden ud fra følgende fremgangsmåde ved bøger og
værker:
1. Forfatterens efternavn efterfulgt af forfatterens initialer i fornavnet/fornavnene.
2. Årstallet hvor, den bog du har anvendt, er udgivet
3. Bogens titel
4. Hvilken udgave, du har anvendt, medmindre det ikke er den første
5. Forlag
I din afsluttende litteraturliste skal du angive som følger:

Kant, E. (2012). Om Pædagogik. 2. udgave. Klim

HUSK!


Værkets titel står i kursiv i litteraturlisten.
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Andre eksempler på kildeangivelse i litteraturlisten:
Rapporter:
I din afsluttende litteraturliste skal du angive som følger:

Danmarks statistik (2015). Færre børn i daginstitutioner efter skolereformen. Børnepasning mv.
2014- levevilkår. Nyt fra Danmarks statisk.1. april 2015. nr. 162. København.

Flere forfattere:
I din afsluttende litteraturliste skal alle navnene fremgå.

Tidsskriftsartikler:
I din afsluttende litteraturliste skal du angive som følger:

Brinkmann, S. (2007). Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv.
Kvan, Årg. 27, nr. 78, s. 91-101

HUSK! Navnet på tidsskriftet skal stå med kursivt i litteraturlisten.
Websider:
I din afsluttende litteraturliste skal du angive som følger:
Gerken, M. (2020, 04). Usikre hypoteser og falske eksperter: Videnskabskommunikation i corona-krisen.
Videnskab.dk. https://videnskab.dk/kultur-samfund/usikre-hypoteser-og-falske-ekspertervidenskabskommunikation-i-coronakrisen?fbclid=IwAR1Q89V_hHzx6KUAVXL7lP8xmeNw7AnPDN8KyUJZAAdPPaRRWB28isKzbuQ
Lov med populærtitler ser ud som følger:
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Dagtilbudsloven. (2020, januar 6). LBK nr. 2. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til
børn og unge. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212438

NB! Husk du skal angive, hvilken dato, du har hentet informationen fra websiden med
mindre kilden f.eks. er fra Retsinformation og således autorativ.

For yderligere eksempler på korrekte angivelser i litteraturlisten samt i forhold til
kildehenvisninger, kan du fx orientere dig i VIA Biblioteks APA-guide her: >>
eller i bogen: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the
American Psychological Association. Washington: American Psychological Association.

Eksempel på litteraturliste
Herunder kan du se et eksempel på en litteraturliste, som er baseret på de kilder, der
netop er anvendt i det forudgående afsnit ”Eksempler på anvendelse af APA”

Litteraturliste
Brinkmann, S. (2007). Motivation gennem handling og gøremål - et pragmatisk perspektiv. Kvan,
Årg. 27, nr. 78, s. 91-101
Broström, S. (2013). Didaktik i institutionen. I: Ankerstjerne, T. & Broström, S. (red.). Håndbog
til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik (s. 131-144). Hans Reitzels Forlag.
Dagtilbudsloven. (2020, januar 6). LBK nr. 2. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og
klubtilbud m.v. til børn og unge. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212438
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). (2016). Kendetegn ved et velfungerende samarbejde mellem
lærere og pædagoger. Danmarks Evalueringsinstitut. https://www.eva.dk/grundskole/kendetegnved-velfungerende-samarbejde-mellem-laerere-paedagoger
Danmarks statistik (2015). Færre børn i daginstitutioner efter skolereformen. Børnepasning mv.
2014- levevilkår. Nyt fra Danmarks statisk.1. april 2015. nr. 162. København.
Kant, E. (2012). Om Pædagogik. 2. udgave. Klim
Højholt, A. (2016). Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag

28

VIA University College

Værktøjer til referencehåndtering
VIA Bibliotekerne har online vejledning til, hvordan du automatisk opretter en korrekt
litteraturliste ved hjælp af referencehåndtering i Word eller Zotero. Dem kan du med fordel
anvende.
Vejledningerne kan tilgås via følgende links:
Word referencehåndtering » og Zotero referencehåndtering ».
På bibliotekets hjemmeside under fanen ”Opgaveskrivning” kan du i øvrigt finde yderligere
en række udvalgte guides, vejledninger og værktøjer, som kan inspirere og hjælpe dig før
og under opgaveskrivning >>.
Obs: Biblioteket afholder workshops i referencehåndtering efter APA- standarden og
Zotero.
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Litteraturliste
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological
Association. Washington: American Psychological Association.
AU Libary. (2020). Referencehåndtering for studerende.
https://library.au.dk/studerende/referencehaandtering/
Frandsen, P., & Nielsen, S. (2015). Informationssøgning, i:Larsen, V. & Tireli, Ü. (red.), Bacheloropgaven
Akademisk Forlag (s. 45-58).
Laursen, E. M. & Mattiese, J. (2018). Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Samfundslitteratur
Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2017). Den gode opgave - Håndbog i opgaveskrivning på videregående
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