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Professionshøjskolen University College Syddanmark 
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg 
 
 
 
 

Tekniske retningslinier for opgaveskrivning 
___________________________________________________________________________ 
 
Alle skriftlige opgaver, herunder også skriftlige afleveringer, der afleveres ved Pro-
fessionshøjskolen University College Syd, Sygeplejerskeuddannelsen, skal udarbej-
des efter tekniske retningslinjer for opgaveskrivning. Opgaven uploades i WISEflow, 
med mindre andet fremgår af opgavekriterierne. 
 
1. Opgavens sprog og omfang  
Skriftlige opgaver skrives som hovedregel på dansk. En opgave skal være overskue-
lig, stringent og systematisk opbygget. Sproget skal være forståeligt og i overensstem-
melse med gældende retskrivningsregler (Dansk Sprognævn 2012). 
Forkortelser kan være nødvendige, men bør som hovedregel anvendes sparsomt. 
Ved beregning af opgavens omfang medregnes kun tekstsider eksklusiv: Resumé, 
indholdsfortegnelse, noter, referenceliste, bilagsfortegnelse og bilag.  
Der anvendes letlæselig sort skrift svarende til Times New Roman, skriftstørrelse 12, 
linieafstand 1,5 og venstre margen 3 cm. 
En tekstside har max. 2400 anslag inklusiv mellemrum.  
 
2. Opgavens opbygning og indhold 
Nedenstående er udarbejdet med inspiration fra Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P., 
2012. 
 

 Forside med opgavetitel og eventuelt undertitel, opgavens forfatter(e), opgave-
type, modul/semester, afleveringsdato/år, vejleder, eventuelt illustration med 
kildeangivelse.  
Opgavens omfang opgives som: Antal anslag, inklusiv mellemrum.  
 Ved bachelorprojektet skal projektets titel, foruden på dansk, også foreligge på 
engelsk 

 
 Resumé, hvis det kræves i opgavekriterierne, placeres før indholdsfortegnel-

sen. Ved bachelorprojektet skal der, foruden et dansk resumé, foreligge et 
resumé på engelsk 

 
 Indholdsfortegnelsen skal afspejle hoved- og underafsnit, der nummereres med 

decimaltal og sidehenvisning 
 

 Indledning: I indledningen præsenteres emnet samt den faglige begrundelse for 
at skrive om emnet 

 
 Overskrifterne på tekstsiderne skal være præcise og dækkende for afsnittene. 

Der er normalt ikke punktum eller kolon efter en overskrift. Alle tekstsider skal 
skrives helt ud, dog må ny side vælges, hvis siden afsluttes med en overskrift 
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 Citater der indgår i teksten: Krav til udarbejdelse af citater er tilgængelig via 
linket på UCSyds hjemmeside: 
https://www.bibl.ucsyd.dk/sites/default/files/litteraturhenvisninger_i_harvard.pdf 
 

 Kildehenvisninger i teksten. Krav til udarbejdelse af kildehenvisninger er til-
gængelig på UC Syd’s hjemmeside, via linket:    
https://www.bibl.ucsyd.dk/sites/default/files/litteraturhenvisninger_i_harvard.pdf 

 
 

 Referencelisten er en fyldestgørende fortegnelse over alle anvendte kilder. Krav 
til udarbejdelse af referenceliste er tilgængelig på UC Syd’s hjemmeside, via 
linket:   
https://www.bibl.ucsyd.dk/sites/default/files/litteraturhenvisninger_i_harvard.pdf 

 
 Noter er kommentarer og henvisninger, som ikke skal indgå i den løbende for-

mulering. Noter kan anvendes som parentesnoter, som fodnoter eller som slut-
noter og skal anvendes i begrænset omfang 

 
 Bilag medtages i begrænset omfang til dokumentation og supplerende oplys-

ninger. Eventuelle bilag har tydelige overskrifter, påføres kilde og nummereres i 
den rækkefølge de henvises til i teksten. Der skal være henvist til alle bilag i op-
gaveteksten. Bilag placeres efter referencelisten. Ved flere bilag skal de samles 
i en bilagsfortegnelse, som placeres enten lige før bilagene og/eller i indholds-
fortegnelsen. Opgaven skal kunne læses uden bilag 

 
 Illustrationer omfatter tegninger, figurer, modeller, tabeller og lignende og skal 

altid kommenteres i teksten. De skal være forsynet med nummerering, kilde og 
tekst, da de skal kunne læses uafhængig af teksten  

 
3. Udformning af referenceliste 
Henvisninger i opgaven og i kildefortegnelsen skal gives på en konsekvent og gen-
nemskuelig måde og udarbejdes efter Harvardsystemet. Eksempler på udarbejdelse af 
referenceliste er tilgængelig på UC Syd’s hjemmeside, via linket:  
https://www.bibl.ucsyd.dk/sites/default/files/litteraturhenvisninger_i_harvard.pdf 
(Monash University, Library 2012) 
 
4. Opgavens aflevering 
Alle skriftlige opgaver/refleksionsark afleveres som én samlet pdf-fil i WISEflow på den 
angivne afleveringsdag, jf. prøveoversigter. I WISEflow skal de angivne data ud-fyldes 
og danner derefter forside for opgaven. 
 
5. Referenceliste 
Dansk Sprognævn 2013. Lokaliseret den 06.08.2013 på (www.dsn.dk). 
 
Monash University, Library 2012. Harvard (author-date) style examples.  
Lokaliseret den 06.08.2013 på (http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/) 
 
Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P., 2012, Den gode opgave – håndbog i opgave-
skrivning på videregående uddannelser. 4. udgave. Forlaget Samfundslitteratur, Fre-
deriksberg C., s. 173 – 206, 253 – 299. 
 


