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Vejledning i udarbejdelse af 

A. skriftlige hjemmeopgaver, B. petitum, C. rapporter 

A. Hjemmeopgaver 

Hjemmeopgaver kan laves i forbindelse med et undervisningsforløb eller evt. uafhængigt, fx i 
forbindelse med ”Åbent fag”. Alt efter eksamenstype skal petitum indleveres og godkendes til den 
angivne frist, 15. april (sommereksamen) eller 15. november (vintereksamen). Når der er aftalt eller 
opgivet et emne, udleveres dette officielt via kursets Blackboardside (i en mappe under ”Course 
Documents” eller ”Assignments”). Besvarelsen afleveres via Blackboardfunktionen ”Safe Assignment”, 
typisk 14 dage efter (tjek din studieordning). 

HUSK 

 Lav et sidehoved i opgaven med de første 6 cifre af dit cpr.nr. og en sidefod med sidetal. 

 Uanset hvilket tekstbehandlingsprogram du benytter, bedes du aflevere din opgave i pdf-format. 
Det giver dig den største sikkerhed for, at der ikke ændres noget i opgaven i forbindelse med 
udprintning. Du kan downloade et gratis program, der hedder CutePDF Writer. 

 Du kan kun uploade én fil, dvs. du skal ”samle” opgavens forside, indholdsfortegnelse, tekst, 
bibliografi og evt. bilag (fx illustrationer), inden du afleverer. Filens størrelse må ikke overskride 
10 MB. 

 Når du uploader filen, skal filens navn være = dit eget navn; IKKE ”opgave” eller ”færdig 
opgave eller noget andet”. Hvis dit navn indeholder ”æ”, ”ø” eller ”å”, skal du omskrive til ”ae”, 
”oe” eller ”aa”. 

 Opgavens omfang må ikke afvige mere end +/- 10 % fra studieordningens anvisninger, typisk 
10-15 ns. 1 normalside = 2400 typeenheder (bogstaver, tegn, mellemrum). Indholdsfortegnelse, 
bibliografi og bilag (fx illustrationer) tæller IKKE med, alt andet gør. 

En opgave indeholder typisk fø1gende afsnit: 

1. En ”forside” med den stillede opgave, dit navn, afleveringsdatoen og navnet på den 
underviser, der har stillet opgaven. 

2. En side med indholdsfortegnelse.  



3. En indledning, hvor man kort angiver de spørgsmål, man ønsker at drøfte, og hvor i opgaven 
dette sker. Her behøver man ikke at give begrundelser, men kan til gengæld, som det ofte sker i 
foredrag, anskueliggøre emnet og vække læseren ved et slående, konkret eksempel. 

4. En oversigt over det materiale, der behandles (antikke tekster, grupper af historiske kilder, 
arkæologiske levn osv.). Omhyggelig beskrivelse af teksten eller genstanden, omfang, genre, stil osv. 
For opgaver i græsk og latin skal der redegøres for overleveringsomstændigheder; i oldtidskundskab 
for oversættelse(r)n(e). 

5. Oversigt over hovedtræk af den tidligere forskning (evt. af de moderne værker, der skal drøftes), så at 
læseren kan forstå, hvorfor spørgsmålene i denne opgave er stillet som de er. 

6. Opgavens hoveddel: Fortolkning og diskussion, alt efter emnet. Alment kan kun siges, at alt, hvad 
der ikke er selvfølgeligt eller helt almen viden (f.eks. fra kortfattet, leksikon-artikel) skal begrundes 
og/eller belægges med henvisninger; at de enkelte spørgsmål skal fremhæves tydeligt, om fornødent 
ved paragrafinddeling eller særlige overskrifter; og at det klart må fremgå, hvad der er forfatterens 
egne udsagn, og hvad der er citater eller referater af litteraturen. 

7. Konklusion, hvor det kort sammenfattes, hvilken løsning, omformning eller begrænsning de 
oprindelige spørgsmål fik i kraft af denne undersøgelse, samt hvilke nye spørgsmål der evt. bør 
stilles. 

8. Noter kan evt. indsættes her efter konklusionen som slutnoter. Eller de kan stå som fodnoter under teksten. eller i 
parenteser inde i teksten (sidstnævnte kun ved korte noter). Noterne bør give henvisninger til alle citater og 
øvrige væsentlige belægssteder. Citater, hvis ordlyd er vigtig, må stå i teksten; andre citater kan evt. stå i noterne; 
andre tekststeder, hvor det blot er nogle oplysninger eller en sammenhæng der henvises til, må nøjes med et 
referat i teksten og en henvisning i noterne. Egne diskussioner skal så vidt muligt stå i teksten; kan man ikke finde 
plads til dem, må man overveje, om de er væsentlige nok til at komme med, og om man i så fald må omdisponere 
teksten. Se under ”Bibliografi” nedenfor ang. hvilken form henvisninger i noter skal have. 

9. Bibliografi. Sidst i opgaven skal der være en samlet liste over den anvendte litteratur, opstillet alfabetisk efter 
forfattere. Denne bibliografiske oversigt skal være konsekvent i angivelsen af den anvendte litteratur, alt efter type 
(bemærk især tegnsætning og kursivering): 

 
Henvisninger til enkeltværker og bind af monografier skal ske på følgende måde: 

 
Broholm, H.C. 1966: Odysseus og Polyphem, (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning bd. 261), 
København. 

Til artikler i samlebind som fø1ger:  

Clark, G. 2000: "Philosophic Lives and the Philosophic Life: Porphyry and Iamblichus" 
i: T. Hägg & P. Rousseau (udg.), Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity (The 
Transformation of the Classical Heritage XXXI), 29-51. 



Til tidsskriftsartikler som fø1ger: 

Snodgrass, G. 1988: "Is Paramicrology really necessary?", Journal of Ontological Status 
79, 121-125. 

I tekst og noter kan man da almindeligvis nøjes med at henvise ved forfatternavn, årstal og sidetal, f.eks.: 
 Snodgrass 1988, 123 

Til antikke forfattere kan man henvise, som det sker i Liddell & Scotts og i Lewis & Shorts ordbøger. I 
stedet for "Aischylos, De Syv mod Theben, vers 126-127" er det nok at skrive "A.Th.126-7" eller – hvis 
man henviser til oversættelser – evt. Aisch. De syv, 126-7. Navne på tidsskrifter forkortes som i L'année 
philologique. 

Al den moderne litteratur og de moderne oversættelser af antik litteratur, som man henviser til i opgaven, 
skal anføres i bibliografien. Det samme gælder kilde- og fragmentsamlinger, hvorimod gængse udgaver af 
enkelte antikke forfattere ikke i almindelighed behøver at medtages. 

10. Eventuelle bilag. Heri kan man bruge materiale, som man ønsker at læseren skal have ved hånden, og som 
ikke er alment tilgængeligt. Af arkæologiske genstande, som man diskuterer, skal man vedlægge billeder. 
Ekstra diskussion er ikke på sin plads i et bilag. 

11. Resume. BA-opgaver og specialer skal være ledsaget af et resume (ang. længde og sprog, se studieordning). 
Resumeet kan ofte bestå af en oversættelse af opgavens indledning plus dens konklusion (husk dog at 
overholde bestemmelserne for længde). 

Opgaver skrives næsten aldrig i den orden, de ender med at få: inden for de givne rammer står det enhver frit for at 
udvikle sin egen arbejdsform. For ikke at gå i stå bør man erfaringsmæssigt begynde med at udvikle det givne, det 
interessante og det nemme, i reglen altså nogle spørgsmål fra opgavens hoveddel, dog uden at skrive for langt eller 
fortabe sig i detaljer. Når man herigennem har arbejdet sig ind i stoffet og den tilhørende litteratur, vil det i reglen blive 
klart, hvad der skal være hovedpunkter i fremstillingen. Herefter kan man opstille en disposition for hele opgaven, 
færdiggøre hoveddelen og derefter skrive de øvrige afsnit, så de tjener til indføring for læseren. Har man påbegyndt 
opgaven som en øvelsesopgave, er dispositionen og den benyttede litteratur måske allerede stort set fastlagt; ellers kan 
man diskutere disposition og litteratur med læreren, førend emnet officielt udleveres. 
 
Særligt for fortolkningsopgaver (litteraturfag)  gælder følgende råd: 
 

a. Beskriv, før du fortolker. Dvs. at der på et tidligt sted i besvarelsen skal være enten en omhyggelig 
redegørelse for, hvad det er for et stykke tekst, du har for dig: hvordan er det afgrænset? hvad er det en 
del af? Hvilken genre? Sprog og stil? 

 
       b.              Redegør for overleveringsforhold og vær f.eks. opmærksom på, om teksten er fragmentarisk. 
 

c.           For oversatte tekster: beskriv oversættelsen og gør rede for dens dato og målgruppe. 
 
d.           Beslut dig for en bestemt fremgangsmåde, når du fortolker; gør gerne rede for, om du følger en eller 

                         anden kendt fortolkningsretning. 



 
e.            Overvej, hvilke spørgsmål du stiller og hvorfor. Tilstræber du f.eks. en moderne læsning eller en  

                          samtidig? 
 
 
 
 
B. Petitum 
 
 (Petitum = liste over opgivet pensum = de tekster, du kan eksamineres i) 
 
Formalia: Dit petitum skal indeholde dit fulde navn og cpr.-nr. Desuden skal du skrive, hvilken 
studieordning du er på, og om du har fået dispensation. Der findes skabeloner til udprintning på studiets 
hjemmeside.  
 
Opsætning: Inden du begynder på dit petitum, skal du læse i din studieordning, hvor kan du finde ud af, 
hvor mange sider du skal opgive, og om der evt. er nogle genrer (genre = litterært område) eller 
forfattere, du skal inkludere. 
Det er en god ide at tale med en underviser om hvilke tekster, der kan gå under hvilke genre. 
Der findes oversigter over omfanget af de mest almindelige græske og romerske forfatteres værker til 
udprintning på studiets hjemmeside. 
 
Afleveringsfrister: 15. april (sommereksamen) eller 15. november (vintereksamen). 
 
Du skal desuden læse mere om disse ting i din studieordning (der er en del regler at holde styr på), og du 
kan henvende dig til underviserne eller den faglige vejleder, hvis du har uddybende spørgsmål. 
 
 
 
C. Rapport 
 
I forbindelse med formidlingsopgaver eller andet kan der komme rapportering på tale. En rapport skal 
gerne være på 5 sider og indeholde: 
 

- en introduktion, hvor det bl.a. nævnes hvilken sammenhæng (eksamen osv.) rapporten 
indgår i 
- beskrivelse af opgavens karakter 
- en beskrivelse af forløbet og de overvejelser (af faglig eller anden art) der indgik 
- en konklusion, evt. med forslag til ændringer, andre fremgangsmåder el.lign. 


