
Denne bog handler om at skrive opgave på et universitet eller en handelshøjskole.
Bogens målgruppe er dermed studerende. Men hverken skriveprocessen eller de tek-
niske krav, der kan stilles til en opgave og dens bestanddele, er særlig forskellige fra alt
andet, vi skriver, så bogen også kan være til inspiration for andre.

Hovedformålet med bogen er at skabe en overskuelig vejledning til brug for både
den førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en
mere eller mindre valgfri opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle
konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an.

Bogen bygger på forfatterens egne erfaringer. Både som forsker, studerende, og
underviser og giver svar på de spørgsmål, man som vejleder bliver stillet igen og igen.

Cand. oecon., ph.d. er BDO-professor ved Handelshøjskolen i Århus,
hvor han udover videnregnskaber arbejder med nyere økonomistyringskoncepter,
strategi samt vækst og entrepreneurskab. Han har senest udgivet bøgerne

og samt mere end 50 artikler i danske og inter-
nationale tidsskrifter. Herudover er Per Nikolaj Bukh en ofte benyttet foredragsholder,
kursusunderviser samt rådgiver for danske virksomheder og organisationer.

Per Nikolaj Bukh

Balanced
Scorecard på Dansk Videnregnskaber

ISBN 87-574-9077-5

Per N
ikolaj Bukh

O
PG

A
V

E SK
R

IV
N

IN
G

OP
GA

VE
SK

RIV
NIN

G Per Nikolaj Bukh

Jurist- og
Økonomforbundets

Forlag



Denne bog handler om at skrive opgave på et universitet eller en handelshøjskole.
Bogens målgruppe er dermed studerende. Men hverken skriveprocessen eller de tek-
niske krav, der kan stilles til en opgave og dens bestanddele, er særlig forskellige fra alt
andet, vi skriver, så bogen også kan være til inspiration for andre.

Hovedformålet med bogen er at skabe en overskuelig vejledning til brug for både
den førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en
mere eller mindre valgfri opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle
konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an.

Bogen bygger på forfatterens egne erfaringer. Både som forsker, studerende, og
underviser og giver svar på de spørgsmål, man som vejleder bliver stillet igen og igen.

Cand. oecon., ph.d. er BDO-professor ved Handelshøjskolen i Århus,
hvor han udover videnregnskaber arbejder med nyere økonomistyringskoncepter,
strategi samt vækst og entrepreneurskab. Han har senest udgivet bøgerne

og samt mere end 50 artikler i danske og inter-
nationale tidsskrifter. Herudover er Per Nikolaj Bukh en ofte benyttet foredragsholder,
kursusunderviser samt rådgiver for danske virksomheder og organisationer.

Per Nikolaj Bukh

Balanced
Scorecard på Dansk Videnregnskaber

ISBN 87-574-9077-5

Per N
ikolaj Bukh

O
PG

A
V

ESK
R

IV
N

IN
G

OP
GA

VE
SK

RIV
NIN

G Per Nikolaj Bukh

Jurist- og
Økonomforbundets

Forlag



Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Opgaveskrivning
1. udgave, 1. oplag

© 2001 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.
Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller
mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er

uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt
ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Omslaget er tilrettelagt af Morten Højmark
Tryk: Gentofte Tryk

Indbinding: Damm’s Bogbinderi, Randers

Printed in Denmark 2001
ISBN 87-574-0543-3

E-bog 978-87-574-9077-0

Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Lyngbyvej 17
Postboks 2702

2100 København Ø

Telefon: 39 13 55 00
Telefax: 39 13 55 55
e-mail: fl@djoef.dk

Homepage: www.djoef.dk/forlag

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 


	Omslag
	Tiltelblad
	Kolofon
	Forord
	Indholdsfortegnelse





