Indledning
En indledning præsenterer din opgaves indhold. Det er ofte klogt at vente med at skrive den endelige indledning til
sidst, hvor du har et bedre overblik. Husk, at alt, hvad du laver her, skal behandles i selve opgaven.

Indledningen skal gøre følgende klart for læseren:
• Hvad du vil svare på i din opgave
• Hvordan du vil svare på det

En indledning består af to dele:
Første del handler om at fange læserens opmærksomhed med en appetitvækker, der vækker interesse. Her gør du
din opgaves centrale tema eller problematik relevant eller aktuel for læseren.
Anden del er en præsentation af opgaveformuleringen, hvor du med dine egne ord konkret og præcist beskriver,
hvad opgaven vil handle om: redegøre for, analysere, undersøge, vurdere og diskutere etc.
Læseren får her præsenteret opgavens struktur, og læseren får også at vide, hvordan du afgrænser dit fokus – hvad
er fx hovedfokus i din analyse? Er der et begreb, der skal gøres rede for? Er der en dominerende analysemetode i
din opgave?

Se eksempel på del et og del to nedenfor.

Eksempel på del 1: Indledningen vækker interesse
Eksemplet er godt, fordi det:
- Får læserens opmærksomhed: Emnet er forbundet med et aktuelt problem eller tendens i tiden, der vækker
interesse hos læseren ved at vedrøre læseren.
- Skaber faglig motivation: Opgavens faglige svar er relevant at læse, hvis man vil forstå mere om problemet.

”Klimaforandringer er en kompleks størrelse med mange forskellige aspekter,
der påvirker liv overalt på jorden. Konsekvenserne, som den stigende
koncentration af kuldioxid i atmosfæren medfører, er alvorlige, men effekten
er blevet begrænset pga. særligt én faktor, nemlig havet. Indtil nu
har organismer i havet levet i samliv med hinanden og deres omgivelser,
hvilket omtales som havets økosystem. Samlivet og funktionen af dette
økosystem trues dog af klimaforandringerne, som havet og dets levende
organismer selv modvirker ved at optage atmosfærens kuldioxid. Der
eksisterer nemlig en direkte sammenhæng mellem koncentrationen af
kuldioxid i henholdsvis atmosfæren og i havet. Udviklingen i denne
sammenhæng har siden industrialiseringen resulteret i en forsuring af
verdenshavene, der har omfattende indflydelse på livet i havet samt en
tilbagevirkende øget effekt på klimaforandringerne. Netop forsuringen er
fokus for denne opgave…”

Eksempel på del 2: Indledningen beskriver, hvad der besvares i opgaven
Eksemplet er godt, fordi det:
- Tydeligt præsenterer opgavens hovedspørgsmål: Hvad der redegøres for, undersøges og diskuteres – skrevet
med egne ord.
- Afgrænser opgavens fokus for læseren: Det bliver konkret, hvad der fokuseres på, og hvilke metoder der er
centrale for besvarelsen.

”Opgaven består af tre overordnende dele. Den første del af opgaven
giver et kort overblik over satanismens historie, men har mest fokus på
satanismen som et moderne religiøst fænomen. Hertil gives der også en
kort oversigt over metalgenren. Den anden del af opgaven indbefatter en
komparativ musikalsk analyse af sangene ”The Satanist” (2014) af
Behemoth og ”He Is” (2015) af Ghost. Herefter følger der en
religionsfænomenologisk analyse af, hvordan det satanistiske udtryk
kommer til syne i de to bands tekster og visuelle udtryk. I den tredje del
af opgaven diskuteres der ud fra et senmoderne religiøst perspektiv,
hvorfor mennesker bliver tiltrukket af kombinationen af satanisme og
metalmusik, samt hvorfor metalmusikken er blevet det primære medie
for satanismen.”

