
DANOPGAVE	FOR	4.-7.DAN	KANDIDATER	
 
Følgende er kravene til din danopgave som alle skal gennemlæse. Det er gængse krav, der er til alle større 
opgaver/afhandlinger. På næste side følger en forklaring og opgavevejledning. Denne er valgfri om man vil 
læse, men kan være en god hjælp til at komme i gang. 
 
Vejlederordning/godkendelse af disposition: 
Cv stiller følgende vejledere til rådighed for dig som kandidat. Du skal som minimum havde din disposition 
godkendt ved en af nedenstående vejledere. Derudover er det op til dig selv hvor meget du ønsker at benytte 
din vejleder. Du kan frit vælge mellem nedenstående vejledere. Bemærk: vejlederne kan evt. sende dig videre 
til en anden, hvis de i forvejen er booket op med kandidater. 
Benny Olesen  mail: benny.rosvall.olesen@gmail.com tlf. 23100424 
Hans Erik Steffensen mail: hans.erik.steffensen@gmail.com tlf. 40199090 
Mark Lee Larsen mail: markleelarsen@gmail.com   tlf. 21658852 
Heine Pedersen mail: kyozodk@gmail.com    tlf. 61405301 
Bo Kruse  mail: Boogbente@live.dk   tlf. 20681603 
Tore Karsø  mail: tore@dadlnet.dk    tlf. 24245074 
Mikael Oddershede mail: mikaeloddershede@gmail.com  tlf. 23319286 
 
Tekniske krav til Danopgaven 

• Afhandlingen skal maskinskrives af hensyn til læsbarheden. 
• Omfang af opgaven skal være mindst 10 siders normaltekst (2.400 anslag pr. side), eksklusiv forside, 

indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste. Dette svarer til: 
o Skriftstørrelse 12. 
o 1½ linje afstand. 
o Margen øverst og nederst 2 cm, venstre og højre 2 cm.  
o Eks. en skrifttype som Times New Roman. 

 
Krav til indholdet Emnet skal være TKD relevant  
Damopgaven skal indeholde: 

• Forside der indeholder:   
Titel 
Forfatterens Navn 

Klub 
     Nuværende dan grad 

Dato 
• Indholdsfortegnelse 
• Evt. forord 
• Indledning 
• Selve opgaven 
• Konklusion 
• Afslutning 
• Evt. Efterskrift 
• Kildehenvisninger 
• Evt. litteraturliste 
• Evt. Bilag 

 
Selve opgaven inddeles i afsnit. 
Husk at lave kildehenvisninger til hvor du har din information fra samt at argumentere for dine holdninger. 
Ellers kan det blive betragtet som snyd. 
Husk at læse korrektur – få helst en anden til dette, da man bliver blind for fejl, når man har siddet med samme 
tekst i længere tid. 
For inspiration og vejledning se nedenfor ! 

God fornøjelse. 
Vejlederne 



 
VEJLEDNING OG FORKLARING TIL DANOPGAVER 

 
 
Hvad skal jeg skrive om? 
Dette er ofte det sværeste for mange. Nogle har 1000 ideer og kan ikke beslutte sig, andre kan slet ikke komme 
på noget, de synes lyder fornuftigt. 
Et råd et at finde det område inden for Taekwondo, som man har haft mest med at gøre eller synes er mest 
spændende. Hvad er du god til indenfor Taekwondo? Hvor ligger dine forcer? 
Er der noget man ofte har spekuleret over, eller har man en speciel viden på et område, ville det være oplagte 
emner. 
 
Ide katalog: 

• TKD & Strafferetten. Hvornår overskrider man nødværge? 
• TKD & Pensum. Er vores pensum i overensstemmelse med vores krav? 
• TKD & Børn. Hvordan kan vi blive mere pædagogiske i vores undervisning? 
• TKD & Historie. Stammer Karate fra Taekwondo eller er det omvendt? 
• TKD & Historie. Hvilken betydning har Hwarang krigerne haft på moderne TKD.? 
• TKD & Kamp. Kan bevægelserne i TKD kamp overføres til gaden og dermed være effektivt 

selvforsvar? 
• TKD & Kamp. Hvorledes skal man taktisk forholde sig til forskellige typer modstandere? 
• TKD & Dommerreglement. Hvordan kæmper man, så reglerne komme én til fordel? 
• TKD & Dommergerningen. Er der i dag for lidt respekt omkring dommergerningen? 
• TKD & Dommer. Vil etablering af semi professionelle dommere (aflønnede dommere) være vejen til 

flere og bedre dommere? 
• TKD & Dommer. Hvor er forskellene og lighederne mellem kamp og teknikdommere? 
• TKD & Teknik. Hvorledes træner man mest optimalt en poomse? 
• TKD & Teknikdommer. Hvorledes skal man fortolke pointskalaen? 
• TKD & Opvisning. Hvorledes får man gjort teknikkerne mest show-venlige? 
• TKD & Opvisning. Hvad skal der til for at lave en god opvisning? 
• TKD & Bestyrelse. Hvordan ser den optimale klubbestyrelse ud? 
• TKD & Ledelse. Hvordan kan man optimere sponsorindtægterne i Taekwondo på lokal og nationalt 

plan? 
• TKD & Filosofi. Er TKD en kampsport eller kampkunst? 
• TKD & Filosofi. Hvorledes fortolkes I Ching i Taeguek? 
• TKD & Filosofi. Hvorledes fortolkes det koreanske flag? 
• TKD & Træning. Hvilke træningsskader er hyppigst i TKD og hvorledes undgås de? 
• TKD & Selvforsvar. Hvordan optimerer vi teknikkerne, så de er mere effektive på gaden? 
• TKD & DTaF. Hvorledes kan DTaF gøres mere relevant for den enkelte udøver? 

Disse er blot nogle eksempler på hvad en Danopgave kunne handle om. De er til fri afbenyttelse såfremt et 
emne lige skulle være faldet i din smag. 
 
Hvad er en Danopgave og hvordan kommer man igang? 
 
Afhandling/ Danopgave –en, -er (vbs. til foræld. Afhandle fra plattysk  afhandelen, tysk abhandeln) især 
(konkret) om skriftlig behandling af et emne i videnskabelig form. 
 
Ovenstående er ordbogens forklaring på, hvad en afhandling er. Helt simpelt og nede på jorden kan man sige, 
en afhandling/danopgave er et spørgsmål, som man finder er et svar på. 
 

Eksempel: ”Hvad er mest effektivt, et dolly chagi eller dwit chagi?”. 
 
 
 
 
 



 
 
Når man har fundet sit emne, skal man gøre sig overvejelser om afhandlingen. En god ide er at lave en 
brainstorm for, hvad man gerne vil have med og på hvilken måde, det skal indgå i afhandlingen. 

 
I vores eksempel vil nogle straks sige dwit fordi, de mener den er mest kraftfuld, andre siger 
straks dolly fordi, de synes den er hurtigst. 

 
Hvem har ret? For at besvare dette spørgsmål, må man have kendskab til den tekniske udførelse af begge spark, 
kendskab til anvendelses mulighederne af sparkene samt indsigt i modstanderens reaktion, bevægemønstre og 
sparkenes effekt. Dette er bare nogle af de faktorer, man kan inddrage i sin vurdering. 
Nogle ting ved man i forvejen (eks. den tekniske udførelse), andre faktorer er man ikke så sikker i (eks. hvilken 
form for skade de to spark udretter), og her er det man skal udvide sin horisont og undersøge den viden, der i 
forvejen er tilgængelig på området. Det kan være på Internettet, hos en højere gradueret, en trænings kammerat 
eller en bog, ja mulighederne er mange. Andre faktorer igen tror man måske man ved – men er det rigtigt, eller 
er det bare en skrøne, altså noget man antager, men som ikke har hold i virkeligheden (eks. et dwit chagi er 
hårdere og forretter mere skade end et dolly chagi). Her må man igen tage førnævnte midler til hjælp. Dette 
kaldes at samle information, og man skal altid huske at angive, hvor man har informationen fra. Dette gøres 
ved kildehenvisninger. Disse vender jeg tilbage til. 
Når informationen udefra er samlet, skal man vurdere rigtigheden af det. Husk det er ikke alt, der er rigtigt, 
bare fordi det står på Internettet eller en højere gradueret siger sådan. Dette skal sammenholdes med ens egen 
viden på området. Det gøres ved at se sagen fra flere vinkler og tage flere muligheder med i overvejelserne, 
diskutere for og imod og argumentere herfor. Det er ligesom at have en diskussion mellem venner – bare er 
man kun én til at diskutere. 
Angående argumenterne – indtil der er argumenteret, er et udsagn en påstand. Dem kan vi alle lave. Det er staks 
sværere at begrunde sin påstand. Dårlige argumenter er der nok af. I en afhandling skal man altid argumentere 
for sine udsagn. En påstand holder kun indtil, nogen påstår det modsatte. Et godt argument bygget på logik og 
viden skulle gerne feje alle andre påstande af vejen. 
Afslutningsvis kommer man med en overskuelig fremstilling, af det man nåede frem til og hvorfor. Man giver 
sit bud på svaret til spørgsmålet. 
Med ovennævnte eksempel ses at en afhandling falder i tre dele. 

• Et spørgsmål 
• Undersøgelse og diskussion af emnet 
• Et svar/konklusion 

 
 
Krav til emnet 
Emnet skal være Taekwondo relevant. Dvs. ikke noget med at aflevere sin ”Kandidat afhandling i Formueret” 
og tro man derved kan slippe. 
Men ellers er mulighederne mangfoldige. Det kan være diskussion af teknikker, træningsmetoder, 
dommerreglement, filosofi eller Taekwondo historie. 
Afhandlingens hovedemne skal være almen nyttig for dansk Taekwondo. Blot at skrive om sit eget Taekwondo 
liv – eks. hvornår man startede, var til gradueringer og hvilke stævner man har deltaget i, er ikke at anse som 
værdifuld viden for den generelle danske Taekwondostand og kan således ikke accepteres som emne for 
afhandlingen. 
Emnet skal kunne formuleres som et spørgsmål, gerne hvor man har en tese som man efterprøver. En 
(hypo)tese er en påstand og det resultat man på forhånd vil forvente, og ved bearbejdning af emnet, hvor man 
udvider sin egne og læsernes horisont, efterprøver man om tesen er korrekt. 
 

I eksemplet med Dwit chagi vs. dolly chagi er tesen måske, at twit chagi er mest effektiv. 
 

Når man har bearbejdet emnet, vil man så kunne give et svar og argumentere for om tesen var korrekt. Det er på 
den måde man laver videnskabelig forskning. Man skal kunne argumentere for alle sine påstande og antagelser. 
Vi forventer ikke alle de videnskabelige regler overholdes, men forventer, man sætter sig ind i sit emne (også 
med information udefra) og med sund fornuft argumenterer for sine synspunkter og antagelser. 
 
 



 
Krav til indholdet i Danopgaven 
For at give Danopgave et pænt layout og muliggøre sammenligning skal den som minimun indeholde følgende. 
 
Forside der indeholder:        Titel 

Forfatterens navn 
Klub 
Nuværende dan grad 
Dato 

Indholdsfortegnelse: 
Angivelse af sidetal og nummerering af underafsnit, henvisningsnoter, litteraturliste og bilag. De 
fleste tekstbehandlingsprogrammer kan lave dette automatisk. 

 
Evt. forord: Fortæller læseren hvorfor valget netop faldt på dette emne. Her kan man også takke personer el 

organisationer, eller man kan dedikere sin opgave til nogen. Forordet kan dog undlades – den 
tæller ikke direkte med i bedømmelsen, men giver læseren et indblik i hvem du er og hvad dine 
tanker forud for afhandlingen var.. 

 
Indledning: Skal introducere emnet. Indledningen skal gøre læseren klar over, hvad denne Danopgave vil 

undersøge, og på hvilken måde. Hvad er din hypotese – hvilket spørgsmål er det du stiller? Emnet 
(spørgsmålet) skal afgrænses – hvad vil jeg have med, og mindst lige så vigtigt, hvad vil jeg ikke 
ligge vægt på eller komme ind på i denne afhandling. 
 

I eksemplet kunne man sige, at man kun ville kikke på sparkende anvendt i en 
selvforsvars situation på gaden, hvor man blev overfaldet af en modstander forfra. 
 

Hvad der er din erfaring på området, må du også godt komme ind på. 
 

I eksemplet kunne man påpege, man er politibetjent og ofte havde oplevet når folk 
kom i totterne på hinanden fredag og lørdag aften. 

Selve opgaven: 
Prøv at dele opgaven op i afsnit. Det giver mere overblik for både dig og læser. Afsnit kan igen 
inddeles i underafsnit, som har samme funktion. 
I vores eksempel med sparkene kunne et afsnit være: 
 

1. Den tekniske gennemgang af sparkene med underafsnittene 
1.1 Sparke teori generelt 
1.2 Twit chagi 
1.3 Dolly chagi. 

Næste afsnit kunne være 
 

  2. Hvad er mest kraftfuldt. 
   2.1 Fysikkens love om kraftudvikling 
   2.2 Kraft generation i et Twit chagi 
   2.3 Kraft generation i et dolly chagi 
   2.4 Sammenligning af de to kraftformer 
 

Husk at argumentere for dine påstande og henvis til, hvor du har dine fakta fra. Analysen af, hvad 
det betyder for dit emne, skulle gerne være dine egne tanker, så her kan du ikke henvise til noget – 
dog er det på sin plads at henvise, såfremt andre før dig har set på emnet og kommet med nogle 
teorier. Og har du fundet noget til analysen på nettet eller andre steder er det helt essentielt du 
henviser – ellers betragtes det som snyd. Det hele afsluttes i en diskussion, hvor du vurderer dit 
arbejde, den information du fik samt angiver evt. fejlkilder. 
Sidste afsnit i opgaven er konklusionen, hvor du giver dit svar på opgaven. Hvad er du kommet 
frem til og hvorfor. Hvilke faktorer har indvirket på din konklusion? Husk at argumentere for dine 
påstande. 
 



 
 
Afslutning: 

Runder emnet af og evt. sætter det, du har fundet ud af, i perspektiv. Men kan evt. komme ind på, 
hvad der ville være interessant at kikke på næste gang, og er der dukket nogle nye ubesvarede 
spørgsmål op? 

 
Evt. Efterskrift: 

Kan også udelades i stil med forord. En efterskrift fortæller læser hvad man personligt fik ud af at 
skrive afhandlingen. Var der nogle resultater som var overraskende? Gik det som forventet? 

 
Klidehenvisninger: 

Henvisningsnoter, fodnoter, litteraturnoter – kært barn har mange navne. Hvad de hedder er 
underordnet, det som er vigtigt er deres funktion. De skal oplyse læser om, hvor du har dine 
udsagn, fakta eller informationer fra. Gøres dette ikke vil det kunne betragtes som snyd, idet du 
tager æren for noget andre har skrevet. Det kan sammenlignes med at skrive af efter en tekst, ved 
blot at omformulere det. Det må man ikke – men henviser man så det tydelig kan genfindes, må 
man gerne bruges andres viden, til at underbygge sin egne viden (det er netop det princip 
forskning bygger på). 
Igen kan de fleste tekstbehandlingsprogrammer lave fodnoter, så de automatisk bliver 
nummergivet og samlet til sidst i teksten. 
 

Eks: Inden for fysikken måles kraft i Newton og angives i kg x m/s2. Kg er noget 
med vægt, og m/s2 har at gøre med hastighed – nærmere bestemt acceleration1. Altså 
har massen og accelerationen betydning. Et dolly chagi er hurtigere, accelerer 
hurtigere end et twit chagi, mens man har mere vægt bag et twit chagi2.  

 
1: Fysikkens verden – lærebog for 9.klasse. Forlaget Gad. Side 56-59. (tænkt 
eksempel) 
2: www.sparkanalyse.dk/kraftanalyse/ff9UU under dwit chagi og dolly cahgi (tænkt 
eksempel)  

  
Disse to henvisningsnoter er tænkte eksempler og findes næppe. Men det ses i første eksempel at 
bogens navn, forlag og sidetal er angivet. Det skal være muligt for læser hurtigt at slå på og se 
hvad bogen skriver. Derfor er det ikke nok bare at skriv bogens navn. Så skulle læseren jo bladre 
hele bogen igennem, for at finde hvor det stod. På samme måde med web-adressen. Den skal være 
så præcis som mulig. Det er ikke nok bare at skrive ”fundet på google”. 

 
Litteraturliste: 

Har lidt samme funktion som kildehenvisningerne, men skal give læseren et hurtigt overblik over 
hvilket materiale, der er brugt til afhandlingen. 

 
Bilag: 

Har du brugt nogle tabeller eller anden information, som ikke umiddelbart er tilgængelig for læser, 
eller vil du blot gøre det lettere for vedkommende, kan du vedhæfte disse til sidst i opgaven som 
bilag. 

 
 
 

 
Skrevet af: 
Mark Lee Larsen, styregruppen 
 


