Bilag (revideret januar 2021)
Bilag er materiale, der fungerer som dokumentation eller som supplement til besvarelsens
hovedtekst. Det kan f.eks. være tabeller, skemaer, øvelsesvejledninger, noder, kort eller kilder.
Som udgangspunkt skal dine kilder ikke afleveres med besvarelsen. Der skal henvises til dem
- og du skal gemme kilderne sådan, at du på given foranledning kan udlevere dem.
Det kan dog være relevant at have bilag. Har du f.eks. lavet din egen spørgeskemaundersøgelse eller din egen øvelsesvejledning i forbindelse med opgaven eller projektet, kan
du bringe spørgeskemaet eller øvelsesvejledningen som et bilag.
Måske spiller en kilde, som du selv har fundet frem til, og som dine vejledere ikke kender, en
central rolle i din opgave. Så kan du vælge at bringe den som bilag til opgaven.
Det kan også være, du har nogle kort eller tabeller, som fylder for meget inde i selve opgaven,
eller som du af tekniske grunde ikke kan få placeret i din hovedtekst. Så kan de komme med i
et bilag.
Der bør kun være bilag i et begrænset og nødvendigt omfang. Det skal være noget, der er
vigtigt for opgaven, og som du bruger til noget i opgaven. Eller materialer som er vanskeligt
tilgængelige. Er du i tvivl, om noget skal vedlægges som bilag, så kan du spørge dine vejledere.
Bilag skal vedlægges bagest i opgaven og nummereres, så der kan henvises dertil. Bilag tæller
ikke med i opgaven. Du skal således være opmærksom på, at bilag ikke bedømmes. F.eks. må
du ikke placere et centralt bevis i matematik som bilag, da det netop er en vigtig del af
bedømmelsen af din opgave.
Bilag skal, for så vidt det er muligt, også opgives i din samlede litteraturliste på almindelig vis.
Vær også opmærksom på, at du som udgangspunkt skal kunne indsætte dine bilag i det
samlede dokument med din opgave, som du skal aflevere i PDF-format. Dvs. i forlængelse af
din besvarelse. Hvis ikke det er muligt, så bør du angive i selve besvarelsen, at bilaget skal
hentes i netprøver.dk, hvor det ved aflevering kan uploades som ekstra materiale.
Hvis du ønsker at samle din opgavebesvarelse og de tilhørende bilag i den samme pdf-fil, kan
du bruge følgende tjeneste eller tilsvarende: https://www.ilovepdf.com/merge_pdf
Angående SRP: Udleverede bilag fra vejlederne, f.eks. en kilde eller en opgave, er uploadet til
netprøver.dk. Så dem henviser du bare til, der hvor de bruges i din besvarelse. Og opgiver
dem i din litteraturliste på almindelig vis, enten som link eller med titel osv.
Angående SRP med et naturvidenskabeligt fag, hvor der udføres eksperimentelle
undersøgelser med dataopsamling eventuelt vha. et specifikt dataopsamlingsprogram
eller med selvdesignet øvelsesvejledning: Her kan resultaterne eller øvelsesvejledningen
vedlægges i et bilag. Resultaterne eller forsøgsbeskrivelsen skal dog indsættes i selve
opgaven, hvis der er skrevet vigtige faglige overvejelser eller det
er relevant for sammenhængen af opgaven. Spørg eventuelt dine vejledere til råds.
Husk at opgaven skal kunne læses uden at (nær-)læse bilaget.

