
Vejledning til ugeopgaverne – MC 2020 
 

 

Ugeopgaven – vejledning til at skrive en god ugeopgave 

 

Lav gode notater til den mundtlige gennemgang. Undgå at skrive direkte af fra tavlen, men noter de stikord 

du har brug for, for at kunne huske det senere. 

Læs i kokkebogen eller gastronombogen, hvad der står om emnet. Ofte er det meget kort gennemgået. Du 

kan evt. vælge at søge supplerende materiale på nettet, men husk i så fald at tage kritisk stilling til kilden 

(hvem har skrevet teksten? Og hvorfor?) og husk også at angive kilden i din opgave. 

Din opgave skal vise, at du har forstået den teoretiske baggrund for emnet. Du skal altså ikke bruge mange 

sider på at gengive et referat af det, du har læst. I stedet skal du kort ridse op, hvad det læste går ud på, og 

derefter bruge pladsen på, at du fortæller, hvad du mener om det, du har lært. Hvor tænker du det kan bruges 

til noget? Og især måske tag stilling til, hvad begrænsningerne er? Kan det måske ikke nødvendigvis bruges i 

alle virksomheder? Og hvorfor ikke? 

Et eksempel: 

Du skal skrive noget om krydderier og krydderurter. 

Du kan vælge at skrive et referat om 10 forskellige urter. Fortælle lidt om hvor de stammer fra, hvilke vitaminer 

de indeholder, og hvor meget de vokser om året i forhold til antal soltimer… Og dette gør du så for alle de 

krydderurter, du har valgt. 

Det ville jeg som lærer kunne læse mig til i et leksikon – så det skal du undgå! 

I stedet bør du rise op, hvad forskellen er på krydderier og krydderurter. 

Fortæl lidt om, at det er forskellige dele af planten vi bruger – evt nævn eksempler i parentes bagefter. 

Fortæl, hvilke retter de forskellige krydderier passer godt til – og hvorfor du mener, de gør det? 

Fortæl noget om økologi, sundhed og bæredygtighed – måske noget om new nordic. 

Fortæl, hvad du selv har arbejdet med. Måske har du ”bare” brut dem i din mad – både friske og tørrede (hvad 

er forskellen egentlig her?), men måske har du også prøvet selv at samle/plukke urter? Måske har du prøvet 

at tørre dem (lufttørret? Dehydreret?). 

Måske kunne du forestille dig, at det er noget, du gerne vil prøve i fremtiden? 

Det er ikke sikkert det kan lade sig gøre at have egen køkkenhave i en restaurant, der ligger midt i byen – 

men så skriv, hvor du mener det kan lade sig gøre. Og kan det betale sig? 

Hvor får man egentlig urterne fra om vinteren? 

Stil dig selv en masse spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på i bogen. Tag stilling til emnet ved at 

fortælle, hvad DIN holdning er – ikke hvad forfatteren af bogen synes. 

Nævn også altid noget klassisk, der har med emnet at gøre. I dette tilfælde kan ma njo nævne en sauce verte – 

og lige forklare, hvad det er. 

 

  



Vejledning til ugeopgaverne – MC 2020 
 

Opbygning af ugeopgaven  

 

Følgende opbygning kan du vælge at bruge. HUSK: Dette er kun et forslag – du bestemmer selv, hvordan du 

bygger din opgave op. Forskellige emner kan kræve forskellig opbygning. 

 

 

1) Indledning: Hvad vil du undersøge? 

2) Evt. nogle arbejdsspørgsmål 

3) Oprids teoretisk baggrundsviden (Kort resume af teori så vi kan se, at du har læst på emnet) 

4) Tag stilling til det, du har læst! 

a. Hvad kan det bruges til? 

b. Hvordan passer det ind i dit fag? 

c. Hvad kan gå galt? Og hvordan løser vi det/undgår det? 

5) Tag stilling til relevante emner som fx miljø, bæredygtighed, økologi, økonomi, sundhed mm… 

6) Opskrifter – kan evt. vedhæftes, men husk altid at fortælle, hvorfor du har valgt netop disse 

opskrifter, og hvor i opskriften emnet kommer til syne. 

7) Egne erfaringer og holdninger: Betyder IKKE om du kan lide emnet… Handler om, hvor du har 

arbejdet med det henne, og hvilke tanker du gør dig i den forbindelse – hvor er det relevant eller 

irrelevant? – hvilken type virksomhed kan få glæde af det? Er der andet du vil mene giver mere 

mening? 

8) Afslutning: Kort opsummering 

 

Hjælpespørgsmålene i ugeopgave formuleringen er kun tænkt som en hjælp – du bestemmer selv, hvad din 

opgave skal indeholde, og hvordan du stykker den sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og til sidst, så husk at gemme dine teoriopgaver og fyld løbende mere på dem. Også selvom de ikke bliver 

rettet senere. Dette er et godt bibliotek at have, når du skal til eksamen. – Tænk hvis du trak netop det emne, 

du har skrevet om ☺ 

Pyramiden viser, hvordan du kan opbygge en 

ugeopgave, og hvad der skal til for at få en lidt bedre 

karakter. 

Som du kan se, kan du ”nøjes med” at give et referat 

af teksten eller tavlegennemgang. Så har du bestået 

og du viser, at du har deltaget i undervisningen. 

Vil du have højere karakterer, skal der arbejdes med 

teorien. 


