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Konklusion	  
 
Når dette punkt nås, skal de spørgsmål, som er rejst i indledningen, besvares. Der er 

fundet en “løsning” på opgavens problemstillinger. Konklusionen skal være fagligt baseret. 

Den skal altså med udgangspunkt i problemformuleringen fortælle læseren i kort (!) form, 

hvad opgaven er nået frem til. Med andre ord skal du her fokusere på at besvare den 

overordnede problemstilling (onelineren), hvor du i de øvrige afsnit har fokuseret på de 

underordnede problemstillinger.  

 

Omfanget af konklusion er ca. ½ side. 

 

Eksempel	  på	  en	  konklusion	  
 

5. Konklusion 
Første verdenskrig blev en krig, hvor nye teknologier og nye våben blev taget i brug. Hvad de 

krigsførende lande ikke havde overvejet var, at disse nye våben skabte nye former at føre krig 

på. Man led store tab under krigen på grund af forfejlede angreb med tidligere tiders krigstaktik.  

De nye effektive våben, som fx maskingeværer og tanks, var med til at skabe en 

skyttegravskrig, hvor fronterne kunne være stillestående i flere år. Det var pludselig svært at føre 

en offensiv taktik. Især på vestfronten var dette et velkendt scenarie. 

Gas, anvendt som våben, blev først introduceret af franskmændene. Dog blev Tyskland 

nationen med flest vellykkede gasangreb. Blandt andet stod de bag historiens første 

giftgasangreb den 22. april 1915 i Ypres.  

Man var i starten uvidende og bange for gassen, da man ingen beskyttelse havde i mod 

gassen. Gasmasken blev dog hurtigt opfundet og videreudviklet, og snart blev giftgas blot et 

taktisk middel i stedet for et decideret dræbende.  

Nogle kilder hævder, at anvendelsen af gas skabte et gennembrud i krigen på vestfronten. 

Andre mener, at det ikke kom til at spille en særlig stor rolle i forhold til, hvad man forventede.  

Man kan sige, at de nye våbentyper fik krigen til at trække ud. De skabte nye 

angrebsmetoder, og de nye angrebsmetoder skabte nye beskyttelsesmetoder blandt andet 

gasmasken og skyttegraven.  
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Første verdenskrig blev en ny type krig, som bidrog til udviklingen af våben - men også 

udviklingen af beskyttelsesmetoder. Denne krig kan have været starten på den moderne 

krigsførelse, som man kender i dag. 

	  


