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Rammer for historieopgave 
Historieopgaven er afslutningen på et flerfagligt forløb i dansk og historie, og det er den første 

store skriftlige opgave ud af to. Den næste er den store skriftlige opgave (SSO) på 4. semester. 

Opgaven skrives i historie.  

 

Formål  
Historieopgaven der skal skrives i historie, er en øvelse i at skrive større opgaver og 

lære de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Det vil 

sige: 

1. Du skal lære at arbejde med at lave en problemformulering/problemstillinger 

og besvare dem. 

2. Du skal lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine 

oplysninger. 

3. Du skal lære at anvende faglig viden og fagets metoder. 

4. Du skal lære at udtrykke dig klart og sammenhængende og oplyse om kilder, 

bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler. 

Kompetencer  
Det betyder, at du i denne opgave vil lære følgende kompetencer: 

1. At afgrænse et emne inden for en historisk periode 

2. Udarbejde relevante problemstillinger til besvarelse af opgaveformuleringen 

3. Finde, udvælge og dokumentere brug af litteratur 

4. Arbejde selvstændigt og metodisk med tekster og kilder ved hjælp af historisk 

metode 

5. Bruge kilder, herunder citatteknik, kildehenvisninger og fodnoter 

6. Lave en anvendelig litteraturliste 

7. Skrive argumenterende ud fra analytisk arbejde med faglige tekster 

8. Skrive klart, sammenhængende og læsevenligt på det rette taksonomiske 

niveau i forhold til opgavens spørgsmål. 

 

 

Historieopgaven i 1. HF 

Frederikssund Gymnasium 2019/20 

Vejledning 

 



2 
 

Krav 
Selve opgaven skal fylde 5-8 sider. Du skal skrive med 1 ½ linjeafstand og med en skrift svarende til 

Times New Roman punkt 12. En normalside er på 2400 tegn (inkl. mellemrum). 

 

Forside, resumé, indholdsfortegnelse, fodnoter og litteraturliste tæller IKKE med! 

 

Før indholdsfortegnelsen skal der være et resumé på ca. 10-15 linjer. Dette resumé skal 

indeholde din problemformulering og problemstillinger, dine hovedpointer og dine 

konklusioner.  

 

Redegørelsen bør fylde ca. 1/3 af opgaven og indledning og konklusion bør fylde ca. ½ 

side hver. Analysen er den største del af opgaven. 

Tidsplan 

Opgaveformuleringen udleveres af læreren i uge 46 og afleveres mandag den 16. december kl. 

15.00 via link på egen forside i Lectio.  

 

1r 

Skrivedag 1 d. 9/12. Til de af jer der har lyst, vil der være reserveret et lokale på skolen. Lokalet vil 

være delvist bemandet, hvilket betyder, at der er mulighed for vejledning i løbet af dagen.  

Skrivedag 2 d. 13/12. Til de af jer der har lyst, vil der være reserveret et lokale på skolen. Lokalet vil 

være delvist bemandet, hvilket betyder, at der er mulighed for vejledning i løbet af dagen. 

 

1s 

Skrivedag 1 d. 9/12. Til de af jer der har lyst, vil der være reserveret et lokale på skolen. Lokalet vil 

være delvist bemandet, hvilket betyder, at der er mulighed for vejledning i løbet af dagen. 

Skrivedag 2 d. 12/12. Til de af jer der har lyst, vil der være reserveret et lokale på skolen. Lokalet vil 

være delvist bemandet, hvilket betyder, at der er mulighed for vejledning i løbet af dagen. 

 

Forberedelse til opgaven 
Som forberedelse til historieopgaven køres der et flerfagligt forløb i dansk og historie. Ydermere 

kører dansk et skriftlighedsforløb som optakt til opgaveskrivningen. Her er fokus på skrivning af 

den akademiske opgave, herunder at skrive resumé, indledning, redegørelse og konklusion samt 

formalia, skriveprocessens forskellige faser og forskellen på proces- og produktskrivning. Desuden 

kører historie et modul om informationssøgning. 

 

Opgavens indhold  
Historieopgaven indeholder altid følgende elementer og altid i denne rækkefølge:  
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• Forside med angivelse af fag og opgaveformulering 

• Resumé 

• Indholdsfortegnelse 

• Indledning 

• Redegørelse 

• Analyse  

• Konklusion 

• Litteraturliste  

• Eventuelle bilag 

 

I det følgende kan du læse mere om de forskellige elementer i opgaven. 

 

Indledning 
I indledningen præsenteres emnet. Det vil sige, at du kort beskriver, hvad emnet drejer sig om.  

Derudover skal problemformuleringen og de underspørgsmål og opgavedele, der skal 

besvares/undersøges i opgaven, præsenteres. 

Når opgavedelene er præsenteret, kan det være en god idé at forklare, hvordan du har valgt at 

bygge besvarelsen af problemformuleringen op: 

• hvad drejer redegørelsen sig i korte træk om?  

• hvilke aspekter vil du se på i analysen?  

• hvilket kildemateriale vil du benytte, hvordan og hvorfor? (husk, det skal være 

kortfattet). Forklar hvorfor netop dette materiale er velegnet til at besvare 

problemformuleringen.  

 

Du skal ikke opremse alle de bøger, du har læst!  

 

Redegørelse  
I en redegørelse skal du beskrive og forklare et bestemt emne. Et emne kunne f.eks. være politiske 

alliancer og konflikter i Europa i 1914 

 

I redegørelsen skal du IKKE bare opremse begivenheder, personer og årstal. 

Derimod skal du beskrive og forklare udvalgte begivenheder og personer, som er relevante for dit 

emne.  

Alt er ikke lige relevant. Kunsten er her at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige.  

At forklare vil sige at sammenkæde årsag og virkning. Typisk bruger man formuleringer som 

‘derfor…’, ‘herved…’, ‘således…’, ‘fordi…’, ‘på grund af’, ‘det forklarer, at…’, ‘hvilket førte til…’, 

‘herefter fulgte…’, ‘dette kan forklares ved…’, ‘det førte altså til…’ 
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Fælles for disse formuleringer er, at de forbinder en årsag med en virkning.  

 

Redegørelsen fylder typisk ca. 1/3 af den samlede opgave.  

 

Husk kildehenvisninger (fodnoter) Som minimum efter hvert afsnit!  

 

Analyse 
Meningen med en analyse er, at man undersøger et emne ved at ”skille tekster (kilder) ad” 

(ordet ’analyse’ betyder at adskille en helhed i mindre dele).  

 

En kilde er typisk en tekst fra den tid, som undersøges i emnet. F.eks. hvis det er 1. Verdenskrig der 

undersøges, så er det tiden 1914-1918. Kilder, skrevet i denne periode, vil derfor være relevante 

for emnet. 

 

Analysen er IKKE blot en genfortælling af en kildetekst. 

 

Kildens brugbarhed – kildevurdering/kildekritik 

 

Enhver kilde skal altid brugbarhedsvurderes!  

 

Det vil sige, at du forklarer i hvor høj grad hver kildetekst kan bruges til at undersøge emnet. Her er 

det vigtigt, at du her kommer ind på følgende: 

1. Hvem er kildens afsender? Hvad ved vi om vedkommende? Afsenderen kan være en 

person (f.eks. Hitler eller Napoleon) eller en institution (f.eks. statsmagten, politiet, 

terrororganisation, politisk parti). 

2. Hvem er kildens modtager? Hermed menes den modtager, som kildens afsender har haft i 

tankerne, da kilden blev skrevet. 

3. Hvornår er kilden fra? Hermed menes det tidspunkt, hvor teksten er nedskrevet. 

4. Hvilket sted er kilden fra? Hermed menes det sted, hvor kilden er nedskrevet. 

5. Hvad er formålet med kilden? Hermed menes den hensigt som forfatteren har haft med at 

skrive teksten. Kan man se formålet tydeligt i teksten – med andre ord: har kilden en særlig 

tendens? Er kilden f.eks. skrevet med det formål at overbevise nogen om noget bestemt? Er 

formålet at forsvare et bestemt politisk standpunkt? Har forfatteren en tydelig politisk 

holdning?  

6. Hvilken kildetype har vi med at gøre?  

En kilde kan være en af nedenstående: 

Lovtekst 

Dagbog 

Brev 
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Vidneberetning 

Traktat 

Offentligt eller hemmeligt dokument 

Programerklæring 

 

Når du har fundet frem til kildetypen, er der så noget, du skal være særligt opmærksom på, når kilden 

bruges til at besvare problemformuleringen?  

Er der særlige forbehold, man må tage? 

Hvad kan kilden sige noget om? Hvad kan den ikke sige noget om? 

Hvis det er en vidneberetning: Hvad øger og hvad mindsker beretningens troværdighed? 

 

Du skal IKKE bare svare på spørgsmålene fra en ende af.  

Du SKAL derimod skrive en sammenhængende tekst, hvor du kommer ind på dét, der er relevant 

for vurderingen af hver kilde.  

 

Selve analysen 

I analysen skal du inddrage relevante tekstcitater fra hver kilde, og hvert citat skal fortolkes ud fra 

viden om kilden og om emnet. 

 

Med fortolkning skal forstås, at du forklarer, hvad citatet betyder, og hvordan det kan bruges til at 

belyse emnet.  

 

Citater kan aldrig stå alene. De skal altid fortolkes og forklares.  

 

Det er meget vigtigt, at du inddrager viden om emnet (konteksten), når du fortolker citaterne. Brug 

også gerne fagbegreber (Eksempler på fagbegreber: total krig, subsistensøkonomi og 

feudalsamfund) 

 

Husk, at dine egne holdninger/meninger/synspunkter ikke er relevante noget sted i opgaven! Du 

skal derfor ikke skrive noget om, hvem du synes det var synd for, eller hvem du mener var 

skurke/helte i historien.  

 

Det vil være naturligt at afslutte analysedelen med en delkonklusion, hvor du samler trådene og 

fremhæver pointerne.  

 

Konklusion  

Meningen med konklusionen er at besvare den problemformulering, som blev fremsat i 

indledningen – konklusion og indledning hænger derfor meget nøje sammen. 
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Konklusionen er en sammenfatning af de vigtigste pointer fra redegørelsen og analysen. Der skal 

derfor ikke inddrage nye aspekter i konklusionen.  

 

Litteraturliste 
Til sidst i din opgave skal du inkludere en litteraturliste, hvor alle de kilder, der er brugt i opgaven, 

skal listes. De skal stå i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn.  

 

Se skabelon her  https://frsgym.dk/stoerre-skriftlige-opgaver/. Læs desuden afsnittet om 

kildehenvisninger nedenunder.  

 

Kildehenvisninger 
Kildehenvisninger skal opgives som fodnoter. Hvis du har brugt information fra en anden kilde, skal 

kilden altid opgives.  

 

Bøger 

Fodnote: Forfatters efternavn, forfatters fornavn. Titel. sidetal. 

 F.eks. Bryld, Carl-Johan. Verden efter 1914.  s.3. 

Litteraturliste: Forfatters efternavn, forfatters fornavn. Titel. Forlag, udgivelsesår. F.eks. Bryld, 

Carl-Johan. Verden efter 1914.  Systime, 2014. 

 

Hjemmesider 

Fodnote: Forfatters efternavn, forfatters fornavn (hvis opgivet). ”Artiklens titel.” Navn på 

hjemmeside. Link. F.eks. ”Første verdenskrig.” EMU Danmarks læringsportal. 

http://www.emu.dk/modul/første-verdenskrig. 

Litteraturliste: Forfatters efternavn, forfatters fornavn (hvis opgivet). ”Artiklens titel.” Navn på 

hjemmeside. Link. Dato, hvor hjemmeside sidst er tilgået F.eks. ”Første verdenskrig.” EMU 

Danmarks læringsportal.http://www.emu.dk/modul/første-verdenskrig. 4.4.2016 

 

Aflevering  
Du skal aflevere din opgave i Lectio via et link fra din forside. Hvis du bliver syg i skrivedagene og 

ikke kan aflevere, skal du straks meddele dette til skolen kontor. En sådan sygemelding kræver en 

lægeerklæring, da historieopgaven er en intern prøve (der ligestilles med en eksamensopgave). 

 

https://frsgym.dk/stoerre-skriftlige-opgaver/
http://www.emu.dk/modul/første-verdenskrig
http://www.emu.dk/modul/første-verdenskrig
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Evaluering 

Du vil modtage både mundtlig skriftlig evaluering af lærerne. Den mundtlige evaluering skal du 

optage og gemme, så du kan arbejde med den i undervisningen i forbindelse med den næste store 

skriftlige opgave (SSO).  
 
Den skriftlige evaluering uploades i Lectio under opgaven med fokus på formalia. Den skal du 

bruge til at reflektere over dine erfaringer fra opgaven, så du ved, hvad du skal være særlig 

opmærksom på i den næste store skriftlige opgave. 

 

Gode råd 
• Start med at skrive en disposition, så du får et skelet over opgaven. 

• Husk at du skriver til en ”interesseret læser”, der ikke nødvendigvis kender din 

periode/værk/område. 

• Brug fagets analysemetoder, når du arbejder med dine tekster, dvs. kildekritik. 

 

Snyd 
Hvis man gribes i at snyde, dvs. skrive af fra andres arbejde, lave genbrug, få en anden til at skrive opgaven, 

hente en besvarelse på internettet eller lignende, risikerer man efter en samtale at blive bortvist fra 

prøven, hvilket indebærer, at man skal skrive en ny opgave og modtager en skriftlig advarsel om, at 

gentagelsestilfælde i andre fag kan medføre en længere bortvisning fra skolen. Jf. FGs studie-/ordensregler 

på http://www.frsgym.dk/studie-og-ordensregler 

 

Bedømmelse  
Du bliver bedømt på følgende måde: 

• grundig behandling af faglige problemstillinger 

• sproglig præcision på det korrekte taksonomiske niveau 

• god struktur i opgaven / dispositionen 

• relevante henvisninger, noteapparat og litteraturhenvisninger 

• klart svar på opgaven 

• korrekt anvendelse af citater og overholdelse af formalia for opgaven 

 

God arbejdslyst😊 
 

http://www.frsgym.dk/studie-og-ordensregler
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