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Vejlederintroduktion 

Den vejleder du bliver tildelt på skoleperiode E (Økonomi), skoleperiode B (Administration) eller 
skoleperiode C (Rejseliv), vil under skoleopholdet holde en individuel samtale med hver enkelt elev 
med det formål, at finde frem til en egnet problemstilling for jeres fagprøve. 

Problemstillingen skal godkendes af virksomheden med en underskrift på en fagprøvekontrakt. 

Vejlederen er til rådighed for eleven under hele fagprøveperioden (fra virksomheden har 
underskrevet fagprøvekontrakten til fagprøven bliver afleveret i slutningen af fagprøveugen). 

Der er afsat i alt 3,6 timer til hver elev (for 2 elever er der afsat i alt 6,75 time), hvoraf 1 time (1,75 
time) går til afvikling af eksamen og vurdering af rapporten. De øvrige 2,6 timer (5 timer) er afsat 
til vejledningsmøder, besvarelse af mails, SMS og eventuelle telefonopkald. 

Det er dit ansvar at administrere vejledningstiden bedst muligt og selv at tage initiativ til den 
vejledning som ønskes undervejs. For at udnytte vejledningstilbuddet bedst muligt, er det en god ide 
at have forberedt spørgsmål inden aftalte møder og at fremsende skriftligt materiale til vejlederen 
på forhånd via mail. 

Færdige rapporter vil ikke blive vurderet på forhånd inden eksamen. 

Vejlederen vil normalt ikke tage initiativ til indkaldelse af vejledermøder, idet det er elevens egen 
vurdering om vejledning skønnes nødvendig eller ej. 

I fagprøveugen ("Skriveugen") skal man ikke påregne vejledning, idet vejleder oftest er sat på andre 
aktiviteter i den uge. I det hele taget skal vejledermøder være aftalt på forhånd, af hensyn til normal 
planlægningskultur. 

Mails og SMS vil blive besvaret hurtigst muligt under hensyntagen til almindelige fridage, planlagt 
ferie for vejleder samt studieture. Sidstnævnte vil fremgå af automatisk tilbagesvar. 

Inddragelse af andre vejledere end den tildelte, vil kun finde sted efter indbyrdes aftale mellem 
vejledere.   

Praktiske forhold vedr. fagprøve: 

§22 i vejledning til bekendtgørelse om uddannelse af kontorelever med specialer: 

”Elevens praktikvirksomhed eller, hvis projektet gennemføres som et gruppearbejde: Elevernes 
praktikvirksomheder, inddrages i problemformuleringen, således at der er mulighed for støtte og 
bistand i virksomheden til det videre arbejde, og så det konstateres, at det er muligt at behandle 
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den stillede problemformulering i virksomheden. Her tænkes specielt på følsomme oplysninger 
mv.  

I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i 
virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra 
praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. Skolen skal i samspillet med elev og 
virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra fagprøveformuleringen.  
 

Da en elev ikke skal “indstilles til fagprøve”, og den skriftlige rapport ikke skal “antages”, for at 
eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt 
vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. 
Det faglige udvalg støtter derfor, at skolerne afholder “midtvejssamtaler” eller lignende tæt 
dialog, hvor det sikres, at eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som 
skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre 
projektet i virksomheden.” 

Projektets omfang 
Vejledende sideantal: 15 siders brødtekst (+/- 10%) eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, grafik, 
skemaer, bilag og litteraturliste. Med brødtekst menes fulde tekstsider.   

Da der er forskel på problemstillingers kompleksitet, bliver projektet ikke vurderet ud fra de 
vejledende antal sider, men alene ud fra en vurdering af kvalitet frem for kvantitet. Præcise 
målorienterede formuleringer bedømmes generelt langt mere positivt end lange beskrivelser. 

Skriftsstørrelse og linieafstand er op til elevens vurdering af hvordan projektet præsenterer sig bedst 
ud fra såvel det grafiske som det mest læsbare.  

Vi anbefaler endvidere at eleven præsenterer projektet i en læsbar form, hvilket for eksempel kan 
være Times New Roman størrelse 12, Arial størrelse 11 eller tilsvarende med en linieafstand på 1½. 

Det er dog væsentligt at fremhæve, at det tilstræbes, at eleven tager så meget ansvar for 
præsentation og indhold som muligt frem for at leve op til regelsæt, som ikke altid repræsenterer 
den praktiske virkelighed. 

Projektets opbygning 

Nedenstående er et forslag til hvordan du kan bygge et projekt op. Bemærk, at det kun er et forslag, 
så hvis du mener, at en anden fremgangsmåde giver dig et bedre flow/sammenhængende projekt, så 
brug endelig det. Du skal så blot gøre læseren opmærksom på, hvorfor projektet har en rød tråd 
uanset om du bruger det her foreslåede eller om du bygger det op på en anden måde. 

Det er i det hele taget vigtigt, at det skinner igennem, både i projektet og til den mundtlige eksamen, 
at du har taget det fulde ansvar for dit projekt. Derigennem viser du, at du gennem din uddannelse 
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på hovedforløbet har lært, at du bærer ansvaret for dit eget arbejde, og længere kan henholde dig til, 
hvad du tror andre forventer af dig. 

Som overordnet ramme for projektet, dikterer bekendtgørelsen at du skal: 

 Inddrage relevant teori fra jeres hidtidige uddannelsesforløb eller erhvervelse af ny 
teoriforståelse 

 Inddrage praktiske forhold (en problemstilling fra ”det virkelige liv”) 
 Inddrage informationer fra andre (dataindsamling) 
 Forholde jer til helheder (Koncentration omkring essensen i jeres valgte problem) 
 Forholde jer til sammenhænge (skabe reference til virkeligheden) 
 Afgrænsning og fordybelse (Bruge ”alt andet lige” betragtninger i rimeligt omfang) 
 Evaluere jeres egen indsats  

Indhold 

Forord (virksomheds- og elevprofil) 

For at give læseren mulighed for at leve sig ind i problemstillingen, skal du i dette afsnit skrive en 
kort beskrivelse af din praktikvirksomhed, d.v.s. en profil af virksomhedens alder, målgruppe(r), 
produkter, ydelser, virksomhedens omfang (såvel økonomisk som geografisk) og antal ansatte. I 
denne forbindelse skal du også redegøre for, hvor du som elev har været beskæftiget samt andre 
forhold, der kan være interessante at vide, når man skal læse din opgave, som f.eks. hvad din 
baggrund er, og hvad dit mål er med den uddannelse, du er ved at afslutte. 

Formålet med dette afsnit er at sikre, at vejleder og censor inden de får alvor går i gang med 
projektet, får et billede frem på nethinden af, hvor du og virksomheden befinder sig i erhvervslivet.  

Vejledende antal sider:  ½ til ¾  

Indledning/problemstilling 

Hvad var det for en problemstilling, som gav anledning til, at du mente, at emnet kan kunne gøres 
til genstand for en nærmere analyse, og derfor var et muligt emne for din fagprøve. Med andre ord, 
skal du uden at gå i gang med at analysere problematikken redegøre for, hvad der har vakt din 
undring/interesse og inspireret dig til at gå i gang med en innovativ proces.  

Du skal bruge Indledningen til at sælge dit projekt, at skærpe læserens interesse og lyst til at læse 
videre. Som en ide til at få læseren til at vågne op, kan det i nogle tilfælde være en ide at starte 
indledningen med et citat fra en klog mand/dame, som peger i retning af det sagen drejer sig om. 

"Hellere uddanne medarbejderne med risiko for at de rejser end ikke at 
uddanne dem - med risiko for at de bliver."  

(Ukendt) 
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Det er bedst at skrive Indledningen allerede når du sammen med din vejleder og virksomhed vælger 
fagprøveemne, idet du selv på det tidspunkt er i tvivl om problemets omfang og årsag, samt hvor 
man eventuelt kunne sætte ind. Det giver dig mulighed for senere at forkaste, afgrænse og vælge 
muligheder som er mere realistiske i henhold til konkrete omstændigheder i den virkelighed, 
virksomheden og du arbejder i. 

Relevant indhold i indledningen kunne være; Hvilket emne/problemstilling har du valgt, hvorfor har 
du valgt det, hvorfor er det relevant for virksomheden, samt hvad vil du derfor undersøge og hvad 
er målet med projektet. 

Vi har alle en mening om, hvordan man løser et problem, indtil vi fordyber os i problemets årsag og 
muligheder og pludselig står med en viden, der er langt mere kompleks, og som gør os i stand til at 
anskue problemstillingen fra flere synsvinkler. 

Når du skriver indledningen, har du måske en ide om, hvor projektet vil lede dig hen, men du 
kender hverken detaljerne eller det endelige udfald. Indledningen skal afspejle, at du har fået en idé, 
hvor ideen stammer fra, hvad du ønsker at gøre noget ved samt hvorfor det har værdi for 
virksomheden, at du beskæftiger dig med at løse dette problem.  

Detaljerne og den endelige løsning skal du først analysere dig frem til i opgavens behandlingsafsnit. 

Vejledende antal sider:  ¾ til 1 side 

Problemformulering 

For at sikre sig det bedst mulige udgangspunkt for at kunne svare på en problemformulering er der 
flere muligheder. 

Fortællende problemformulering (anbefales ikke) 

1. Fortællende
I 1999 udsendte undervisningsministeriet en bekendtgørelse, som pålagde 
alle uddannelsesinstitutioner, at etablere en web-portal til brug for en bedre 
dialog mellem elever og undervisere.
Niels Brock tog udfordringen op i år 2000 og påbegyndte arbejdet med 
web-portalen….bla…bla……

(ca ½ side efter):

 Hvad gjorde man galt?
 Hvordan greb man det an?
 Hvem har ansvaret for fiaskoen?
 Hvad gør man nu?
 Hvor er portalen henne i fremtiden
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Fordelen ved denne type problemformulering (1) er, at du får en detaljeret struktur på opgaven og at 
du får lagt den røde tråd fast på et tidligt tidspunkt. 

Ulemperne ved denne type problemformulering er imidlertid mange.  

Den lider først og fremmest under, at læseren (censor og eksaminator) ofte stiller sig tvivlende 
overfor, om det er de rigtige spørgsmål, der er stillet for at løse den problemstilling, der er beskrevet 
i indledningen.  

Derudover sætter spørgsmålene i sig selv en begrænsning for, hvad der skal svares på, og binder 
opgavens struktur fast på et alt for tidligt tidspunkt i processen. Ved eksamensevalueringen, hvor du 
får din karakter og feedback på dit arbejde, kan du også risikere at blive bebrejdet at spørgsmålene 
ikke bliver behandlet lige dybt i opgaven, og/eller at du gentager og genbruger samme 
argumentation i flere afsnit.  

Beskrivende og hypotetiske problemformuleringer (Kan ikke anvendes) 

2.Beskrivende

Jeg ønsker i min opgave, at beskrive de 
love og bekendtgørelser, som ligger til 
grund for indførelse af en web-portal på 
Niels Brock.

3.Hypotetisk

Ud fra en antagelse af at fejl ved 
implementering af en web-portal hos Niels 
Brock skyldes menneskelige fejl, vil jeg 
eftervise om denne tese er holdbar eller ej.

  

Fagprøveprojektet skal indeholde en analyse og have et mål, så derfor er det ikke muligt at 
bedømme en beskrivende opgave (2). 

Hypotetiske problemformuleringer (3) er forbeholdt større forskningsopgaver, idet eftervisning af 
teser fordrer en videnskabelig korrekt undersøgelse. 

Du kan derfor ikke bruge hverken hypotetiske eller beskrivende problemformuleringer i dit 
fagprøveprojekt. 
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Analytiske problemformuleringer (Anbefales) 

4.Analytisk eksempel 1

På baggrund af en igangværende 
implementering af en web-portal hos Niels 
Brock, vil jeg via en sammenlignende 
analyse mellem en teoretisk 
implementeringsproces og den faktisk 
stedfundne, vurdere i hvilket omfang fejl 
og mangler har haft indflydelse på 
resultatet, og på baggrund heraf give 
anvisninger til optimering af det videre 
forløb

              

4. Analytisk eksempel 2

NB har for nyligt forsøgt at implementere 
en web-portal.
Jeg vil derfor indledningsvis redegøre for 

en teoretisk implementeringsproces.
Derefter vil jeg analysere, hvordan Niels 

Brock har grebet implementeringen an.
Til sidst vil jeg sammenligne de to 

processer for at vurdere om uligheder har 
haft indflydelse på resultatet.

 

Indholdet i denne type problemformulering er klart, da den indeholder en problemstilling, en 
analyse og et tydeligt mål med opgaven.  

Du kan udforme den analytiske problemformulering enten som en hel sætning eller ved brug af 
flere sætninger opsat i punktform. Ved brug af flere sætninger skal man være meget opmærksom 
på, at der ikke opstår 2 eller flere problemformuleringer, samt at der er sammenhæng og en rød tråd 
i opgaven. 

Vigtigt: Sørg for at vise din vejleder din endelige problemformulering inden opgaven 
afsluttes, for at få eventuelle misforståelser rettet. 

Vejledende antal sider: ¼ side 

Afgrænsning 

Afgrænsninger er i et vist omfang nødvendige specielt af hensyn til begrænsningerne i opgavens 
omfang. Det handler om at afgrænse sig i forhold til den opstillede problemformulering. 

Du skal argumentere for afgrænsningerne ud fra valg/fravalg, da en afgrænsning altid skal 
indeholde en begrundelse for hvorfor, du har valgt, som du har gjort. Det er ofte mest direkte og 
relevant at begrunde de valg, der er foretaget og herefter supplere med at begrunde de mest centrale 
fravalg. 

Man kan dele afgrænsningsmulighederne op i 4 dele: 

”Geografi” 

Her afgrænser du analysens udgangspunkt, til eksempelvis en afgrænsning i forhold til afdelinger i 
virksomheden og/eller geografiske afgrænsninger, hvor virksomheden opererer på flere adresser. 
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Tid 

Du skal definere og begrunde analysens tidsafgrænsning. Det vil sige, at du skal redegøre for, om 
der er tale om en historisk analyse eller en her-og-nu betragtning og hvorfor. 

Proces 

Analyserer du en proces/procedure, skal du definere og begrunde hvilken del af processen og hvad 
ved processen, der er i fokus. 

Definitioner 

Forekommer der begreber og/eller ord i problemformuleringen, som kan opfattes forskelligt, skal 
det du her konkretisere, hvad de(t) betyder i den sammenhæng, du bruger dem/det.  

Eksempel: En arbejdsprocedure skal konkretiseres ved at definere hvor proceduren starter og hvor 
den slutter. 

For at sikre sig, at alle afgrænsninger er med, kan man afslutte afsnittet med noget i retning af: 

Øvrige afgrænsninger kan forekomme i de enkelte behandlingsafsnit af hensyntagen til 
forståelsen af tekstens indhold 

Vejledende antal sider: 1/4 -1/2 side 

Metode 

For at give læseren en forståelse af hvordan data til opgaven er fremskaffet og hvordan disse data 
bliver anvendt, er metodeafsnittet en vigtig dokumentation. 

Metodeafsnittet kan struktureres i 2 hovedafsnit: 5.1 Dataindsamling og 5.2 Teorianvendelse. Hele 
tiden skal man bruge: Valg/fravalg og begrundelse 

 

Dataindsamling 

 
Underopdeles som følger: 
 
a) Dokumentarmetoden 

Alt skriftligt materiale: Bøger jf. kildefortegnelse, uddannelsesnotater, interne 
dokumenter fra virksomheden, statistikker, hjemmesider m.v. Her forklares specifikt 
hvilket materiale der anvendes og til hvad det bruges i projektet. 
 



 
 

  10  Niels Brock EUD 
 

 
b) Interviewmetoden 

Personligt interview, Spørgeskemaundersøgelse, Gruppeinterview(møde) 
Her begrunder du, hvad der vælges/fravælges. Ved valg af en eller flere af metoderne 
redegør du for, hvilken struktureringsgrad (høj, mellem (semi), lav) interviewene skal 
have for at få størst mulig udbytte af interviewene. Endvidere redegøres der for hvem 
der interviewes og hvad formålet med interviewene er. 
 

c) Observationsmetoden 
 
Observationsmetoden er specielt anvendelig i forbindelse med ændringer i 
arbejdsprocesser, hvor det kan være nødvendigt at observere, hvordan de implicerede 
medarbejdere udfører en given opgave/proces. Observationerne vil efterfølgende danne 
grundlag for en detaljeret beskrivelse af de givne processer og vil dermed kunne lede til 
en bedre problemløsning. 

 
Det er også vigtigt at bemærke, at hvis du har valgt at anvende personlige interviews, 
kommer observationsmetoden automatisk i anvendelse. Undervejs i interviewet noteres 
interviewpersonens kropssprog, som et værktøj til at vurdere validiteten af udtalelserne. 
 
Ofte vil man også anvende observationsmetoden som en skærpet metode til at observere 
den valgte problemstilling i virksomheden.  
 
I dette afsnit redegør du således for, hvorfor du har valgt observationsmetoden og 
hvordan observationerne indgår i opgaven. Ofte suppleres observationsmetoden med 
andre metoder for at skabe tilstrækkelig dokumentation. 

 

Teorianvendelse 

 
I det omfang, du, din uddannelsesansvarlige i virksomheden eller din vejleder på Niels 
Brock skønner det relevant at inddrage teorier, som analyse-, forklarings- og/eller 
struktureringsværktøjer, skal du også her vælge, fravælge og begrunde.  
 
Her forklarer du hvilke teorier og modeller der indgår i opgaven, og hvad du anvender dem 
til i forbindelse med besvarelse af din problemformulering. Endvidere skal du også 
begrunde fravalg af centrale teorier og modeller. 
 
Da problemstillingerne er meget forskellige fra opgave til opgave, bør man drøfte med sin 
vejleder, hvilke teorier, der kunne komme på tale til den valgte problemstilling. 
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I visse problemstillinger, er teorianvendelse ikke en direkte mulighed, og da du ikke skal 
have teori med for teorien skyld, kan du anvende teori som styringsværktøj til løsning af 
selve fagprøveprojektet, såsom FAKIR modellen og/eller PDCA modellen (se eventuelt 
Appendix A). 
 

Det er vigtigt, at du sørger for at få talt opgavens struktur igennem med din vejleder inden du 
beslutter dig for at anvende denne eller andre metoder. 

Vejledende antal sider: 1-1,5 

 

Tidsplan 

 
Da du skal vise, at du igennem din elevtid har lært, at planlægge din personlige arbejdstid, 
skal der i dette afsnit indgå den tidsplan du oprindeligt udarbejdede.  Oftest bliver tidsplanen 
udarbejdet ved hjælp af et Gantt-kort, som du skal huske at kommentere. 
 
Eksempel:  

          

   
 

     

          Deltager

PO,SP

Analyse

NTJ

Dokumentarundersøgelse

Personlige interviews

Spørgeskemaundersøgelse

Vejledermøder

Skrivning af projekt

Tid: Ugenr.                                      4                5               6                 7               8              9 

Vejledende antal sider: ½ - 3/4  
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Behandlingsafsnit 

 
Som hovedregel vil behandlingsafsnittene være opdelt i 2 hovedblokke: 
  

a) Analyse af den nuværende problemstilling 
b) Forslag til forbedring af nuværende situation (målet med opgaven) 

 
For at sikre en rød tråd i behandlingen af emnet, er det en god ide at binde de forskellige afsnit 
sammen med en overgangstekst enten i form af delkonklusioner eller opsamling af stadierne, du er 
kommet til. Dette kan du eksempelvis gøre ved hjælp af SWOT-analyser, gode/mindre gode sider 
eller anvendelse af eksempelvis Lean-værktøjer, alt afhængig af problemstillingen og teorivalget. 
 

Afsnittet skal have karakter af analyser og anvendelse af data fra dataindsamlingen. Du kan i dette 
afsnit for eksempel inddrage citater fra interviews og resultater fra spørgeskemaer, men du skal 
ikke gengive interviews eller resultater af spørgeskemaer i sin helhed i dette afsnit. Du skal vise, 
at du ved at inddrage væsentlige resultater af dine undersøgelser, kan anvende data til at svare på 
din problemformulering. Bringer du blot hele undersøgelsen, er det op til læseren at analysere på 
resultaterne og du vil have mistet muligheden for at score nogle vigtige point. 

 

Vejledende antal sider: Afhængig af problemstillingen og anvendelse af metaforer, 
talopstillinger, grafiske værktøjer m.v.. Det er dog vigtigt at nævne, at behandlingsafsnittet er 
opgavens væsentligste afsnit, hvorfor der er krav om et væsentligt omfang i forhold til opgavens 
øvrige afsnit. 

 

Konklusion 

 
Konklusionens opbygning er vigtig for at gøre læseren opmærksom på, at der er svaret på 
problemformuleringen og at den foranliggende strukturering er bevidst og repræsenterer en 
rød tråd. 
 
For at sikre at der ikke bliver sat tvivl om problemformuleringens besvarelse kan 
konklusionen opdeles i 3 hovedblokke: 
 
a) ” Målet med mit projekt var…….” og så en gentagelse af problemformuleringens mål. 

Med andre ord ”kære læser, vær ikke i tvivl om at jeg ved hvad der skal konkluderes 
på”. 
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b) ”For at nå målet……….”, og her gøres opmærksom på den røde tråd i opgaven og du 
refererer til, at de lovede metoder er blevet anvendt: ”Først analyserede jeg den 
nuværende problemstilling, ved hjælp af (metode) for derefter at komme med 
forslag til ….”. Her redegører du for, hvad du specifikt kom frem til i analysen og i dine 
forslag til forbedringer.  

c) ”Derfor kan jeg nu endelig konkludere……” og her kommer så til sidst en 
sammenfattende konklusion fx at du anbefaler virksomheden at implementere dine 
forslag.  (Husk at konklusionen kun må omfatte noget der har været behandlet 
tidligere i opgaven, hvilket betyder, at du skal have opstillet dit forslag i 
behandlingsafsnittet og så bringe det igen i konklusionen). 

Vejledende antal sider: ¾ til 1 side 

 

Evaluering 

 
Nu er opgaven færdig og vi kigger tilbage på forløbet. Her skal du tage stilling til følgende 4 
områder: 
 
1) Tidsdisponering/egen indsats 

Her vurderes det om den oprindelige tidsplan blev overholdt og eventuelt hvorfor den 
ikke holdt samt hvad det eventuelt har betydet for opgaven. Endvidere vurderes egen 
indsats. 
 

2) Samarbejde med andre 
Var den støtte og vejledning du havde forventet fra din virksomheds side 
tilfredsstillende, og i givet fald hvilken positiv og negativ indflydelse har det haft på din 
opgave. 
 

3)  Metodeanvendelse 
De metoder du har valgt, var det de rigtige set i bakspejlet 
 

4) Forslag til forbedringer 
Hvis du skulle lave forløbet af opgaven om, hvad kunne du godt have tænkt dig at få 
med. Med andre ord ”hvad har jeg lært af at skrive fagprøveprojekt”. 

Vejledende antal sider:  ¾ -1 side 
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Eksamen 
 

Du bliver som hovedregel indkaldt til eksamen ca. 2-3 uger efter aflevering af dit fagprøveprojekt. 

Eksamens længde er 30 minutter, hvoraf ca. 20 minutter er til din rådighed og kræver, at du har 
forberedt et oplæg. De sidste 10 minutter er afsat til spørgsmål og eksamensevaluering. Der gives 
en samlet karakter for projektet og den mundtlige eksamen. Du skal opnå karakteren 02 eller 
derover for at bestå din fagprøve. 

Såfremt du dumper, vil der være mulighed for 1 omeksamen, hvor der forinden afholdes et møde 
mellem dig, vejleder, Niels Brocks uddannelseschef for EUD og elevvirksomhedens 
uddannelsesansvarlige. På mødet aftales det videre forløb for afholdelse af omeksamen, samt en 
vurdering af om du skal have forlænget din uddannelsesaftale med op til 3 måneder. 

Kom forberedt! 

Vi forventer, at du har forberedt et oplæg til eksamen, som går i forlængelse af det afleverede 
projekt. Vi anbefaler, at den mundtlige eksamen starter med en agenda, hvor du redegør for, hvad 
du vil præsentere og hvorfor. Eksempelvis kunne en sådan forlængelse være områder, der har været 
afgrænset fra i projektet eller en vurdering af om projektets resultater har en realistisk chance for at 
kunne blive anvendt i elevens virksomhed samt en plan og vurdering af implementeringsforløbet. 
Oplægget skal altså ikke være en gengivelse af projektet, men derimod indeholde et eller flere 
emner, der er et naturligt supplement til projektet. Relevante emner vil variere fra opgave til 
opgave.  

Klageadgang 
Såfremt eleven har indsigelse til eksamens afvikling og evaluering, skal der inden 14 dage fra 
eksamens afholdelse indgives en skriftlig klage til skolens uddannelseschef, som herefter vil blive 
besvaret skriftligt. 
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Appendix A – En af mange metoder til anvendelse af FAKIR og PDCA 
 

I visse problemstillinger, er teorianvendelse ikke en direkte mulighed, og da du ikke skal have 
teori med for teorien skyld, kan du anvende teori som styringsværktøj til løsning af selve 
fagprøveprojektet på følgende måde.  

Det er dog vigtigt, at du sørger for at få talt opgavens struktur igennem med din vejleder inden du 
beslutter dig for at anvende denne eller andre metoder. 

 
FAKIR                                 Demmings kvalitetshjul 
 

Forundersøgelse             De indledende afsnit (P)               Act                                    Plan 

Analyse                               Analyse af nuværende problem (D) 

Konstruktion                      Forslag til løsning  (C)   

Igangsætning                       Konklusion (A)       Control      Do 

Revision                               Evaluering  (A) 
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FAQ 

FAQ 1 – Hvordan angiver jeg citater i teksten 

Du skal tydeliggøre, hvor du bruger citater, og i den forbindelse skal du huske en fodnote med henvisning. 

Respondenten svarer: Jeg har set damerne i Viborg går med hunde når det sner. 

Alt efter om du vil bringe hele citatet eller kun dele af det, kan du angive det på følgende måde: 

”(…) damerne i Viborg går med hunde (…)” 

”(…) damerne i Viborg går med hunde når det sner” 

”Jeg har set damerne i Viborg går med hunde når det sner” 

FAQ 2 – Hvordan laver jeg fodnotehenvisning til litteratur og 
andre kilder? 

 

Ved henvisning til en bog: Hansen, Peter. (1998), s. 56 

Ved henvisning til et bilag: Se bilag 5, s. 19 

Ved ordforklaring: ”fredag” – sidste hverdag i ugen 

FAQ 3 – Hvordan laver jeg Kildefortegnelse for bøger, artikler, 
interviewpersoner, etc i slutningen af opgaven? 

Kildehenvisning ved bøger: 

”Opskrift”: 

Forfatter efternavn, fornavn (årstal): Bogens titel (Udgivelsessted: forlag, årstal) 

Eksempel: 

Delhaise, Phillipe F. (1998): Asia In Crisis – The implosion of the Banking and Finance systems (Singapore: 
John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 1998) 
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Kildehenvisning ved artikler: 

“Opskrift”: 

Forfatter efternavn, fornavn (årstal): “Artikel titel” i: Titel på avis/ugeblad/tidsskrift/bog (Udgivelsessted: 
evt. forlag, dato for artikel), sidetal 

Eksempel: 

Handley, Paul (1991): ”Partial vision:  Thai economic blueprint is short on specifics” i: Far Eastern 
Economic Review, Vol. 153, No. 38, (Hong Kong: 19. September 1991), s. 74 

Kildehenvisning ved interviewpersoner: 

Eksempel: 

Larsen, Jens Ove, Project Sales Manager, Nestlé Foods Denmark 

Kildehenvisning ved artikel fra internettet: 

Eksempel: 

Politikens hjemmeside: www.politiken.dk: Litner, Bertil: Thailandsk mobilkonge trak valgsejren hjem 
(Politikens netavis: lørdag 6. januar 2001) 

FAQ 4 - Hvad skal der stå på forsiden af min fagprøve? 
 

1. Dit eget navn (dit fulde navn inklusive alle mellem- og efternavne) 

2. Virksomhedens vejleders navn 

3. Navnet på din vejleder på Niels Brock 

4. Titlen på fagprøveprojektet 

5. Din egen fødselsdato 

6. Dato for aflevering 

7. Holdnummer for sidste obligatoriske skoleophold 

http://www.politiken.dk/
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FAQ 5 - Hvad skal jeg stille op med fagprøvekontrakten? 
 

Når du har fået udfyldt og underskrevet din fagprøvekontrakt i virksomheden, skal du uploade den på fronter 
i rummet for det sidste obligatoriske skoleophold (for Økonomi, skoleophold E; for Administration, 
skoleophold B; for Rejseliv, skoleophold C). Der er oprettet en mappe til formålet, og det er vigtigt, at du 
uploader i denne mappe og ikke et tilfældigt sted i rummet. 
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