
Konklusionen som genre – kort fortalt  
 
 
Konklusionen er en vigtig del af den akademiske opgave. Det er 
her, du fremlægger resultaterne af den undersøgelse, du har 
foretaget i opgaven. 
 
Der er mange forskellige meninger om, hvad en konklusion bør 
indeholde, og hvor lang den børe være. Nogle fag foretrækker, 
at opgaven har mange delkonklusioner og diskussioner 
undervejs, og at konklusionen derfor er ganske kort. Andre 
betragter konklusionen som det sted, hvor alle 
undersøgelsesresultaterne skal fremlægges og diskuteres. Men 
du går sjældent galt i byen, hvis du benytter dig af tjeklisten til 
højre.  
 
Den endelige konklusion kan du selvsagt først skrive, når 
opgavens andre afsnit er færdige. Men det er en god idé løbende 
at skrive på konklusionen, så du ved, hvad din undersøgelse 
sigter efter. Og så du minder dig selv om, at der skal være en 
rød tråd i opgaven. Man siger, at den gode opgave ideelt set er 
et svar på et spørgsmål.  
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Hvad er dit svar på problemformuleringens spørgsmål? 
Hvad er undersøgelsens resultat?  
Du skal svare på problemformuleringens spørgsmål – dvs. skrive 
hvad du har fundet ud af i din undersøgelse. Hvis du har skrevet 
en bunden opgave og derfor ikke har en problemformulering, 
forholder du dig til opgaveformuleringen fra din underviser, 
eksamensspørgsmålet eller lign. 
  
Hvilke forudsætninger bygger resultatet på? Hvilke 
begrænsninger har de? 
Hvilke teorier, metoder og materialer har du benyttet dig af? 
Hvilke begrænsninger ligger der i dem – eller i det fokus / den 
problemformulering, du har valgt? Hvor velegnede til 
undersøgelsen er de? Kunne du have brugt andre? Hvad har du 
ikke undersøgt? 
 
Hvilke perspektiver har resultatet? 
Har dit resultat betydning for fagets teorier eller metoder? For 
synet på en genstand eller et forskningsområde? Hvem kan 
bruge dit resultat? Kan man udlede en handleforskrift af det? Er 
der andre dele af emnet, som bør udforskes? Hvad ved vi stadig 
ikke? 
 


