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Historieopgaven  
Vejledning  

Formålet med historieopgaven 
Historieopgaven er den første store skriftlige opgave ud af to. Den næste er større skriftlige 

opgave (SSO), som du skal skrive på fjerde semester. Historieopgaven er en træningsopgave, 

hvor du lærer, hvad det vil sige at skrive en større skriftlig opgave på gymnasialt niveau. 

 

Som forberedelse til historieopgaven køres der et flerfagligt forløb i dansk og historie. Her er der 

fokus på, hvordan to fag meningsfuldt kan arbejde sammen om et emne. Bemærk at danskfaget 

ikke indgår i selve opgaven. 

Ydermere køres der et skriftlighedsforløb i dansk. Her er fokus på udfærdigelsen af en større 

skriftlig opgave, herunder at skrive resumé, indledning, redegørelse, analyse og konklusion samt 

citatteknik. 

 

Faglige mål og kompetencer  
I historieopgaven skal du: 

- Lære at idéudvikle og problemformulere. 

- Lære at anvende faglig viden og metoder i historie, dvs. arbejde selvstændigt med tekster 

og kilder ved hjælp af historisk metode. 

- Lære at skrive en sammenhængende faglig opgave, herunder opgavestruktur med fokus 

på de taksonomiske niveauer samt resumé, citatteknik, fodnoter, litteraturliste mm. 

- Lære hvordan undersøgelsesproces og skriveproces hænger sammen, og hvordan man 

kan få vejledning (af andre elever og læreren), mens man skriver. 

 

Indhold og tidsplan 
Opgaven skrives med udgangspunkt i materiale, som udleveres af din lærer. Du vælger din egen 

vinkel på det emne, du har arbejdet med i historie og dansk i samråd med din lærer. Herefter 

skal du i tæt samarbejde med din lærer udarbejde problemformulering og problemstillinger, 

som du vil arbejde med i din opgave, og som skal danne udgangspunkt for den endelige 

opgaveformulering, som din lærer laver til dig.  

Det forventes desuden, at du selv søger og anvender supplerende litteratur til opgaven.  

Opgaven skrives individuelt, men du må gerne samtale i grupper med andre elever med samme 

emne forud for selve opgaveskrivningen.  
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Deadline for valg af emne og udarbejdelse af en problemformulering/problemstillinger er i maj, 

inden eksamensperioden begynder.  

Selve opgaven skrives i starten af eksamensperioden, hvor der afsættes tre skrivedage til 

opgaven.  

 

Omfang og krav til formalia 
Opgaven skal være 5-8 normalsider eksklusive resumé, indholdsfortegnelse, litteraturliste og 

eventuelle bilag. En normalside er 2400 anslag inklusive mellemrum.  

Opgaven skrives med 1½ linjeafstand med en standard skrifttype, fx Times New Roman punkt 12 

eller Verdana punkt 10. 

 

Opgavens indhold  
Historieopgaven indeholder altid følgende elementer og altid i denne rækkefølge:  

1. Forside med angivelse af fag og opgaveformulering 

2. Resumé 

3. Indholdsfortegnelse 

4. Indledning 

5. Hoveddel (redegørelse, analyse, vurdering/diskussion/perspektivering) 

6. Konklusion 

7. Litteraturliste  

8. Eventuelle bilag 
 

I skriveskabelonen, som du anbefales at bruge, er indholdet i opgaven uddybet. På denne side 

kan du finde skriveskabelonen: https://frsgym.dk/1-hf-historieopgave/  

 

Vejledninger til formalia og informationssøgning 
På skolens hjemmeside kan du finde vejledninger til formalia ifm. større skriftlige opgaver og 

informationssøgning. 

På denne side kan du få hjælp til informationssøgning: 

https://frsgym.dk/informationssoegning/ 

På denne side kan du få hjælp til, hvordan du fx laver en indholdsfortegnelse eller en 

litteraturliste: 

https://frsgym.dk/hf-stoerre-skriftlige-opgaver/ 

 

https://frsgym.dk/hf-stoerre-skriftlige-opgaver/
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Evaluering 

Du vil modtage vejledning undervejs i din skriveproces, både op til skrivedagene og i selve 

skrivedagene. Du vil ligeledes modtage skriftlig feedback på den afleverede opgave. 

Tilbagemeldingen vil fokusere på, hvad du kan gøre bedre til den større skriftlige opgave (SSO) i 

2.hf. Du får karakter for opgaven.  
 

Sygdom og snyd 
Bliver du syg i skrivedagene, så du ikke kan aflevere, skal du straks give skolens kontor besked. 

Du skal desuden aflevere en lægeerklæring, som dokumenterer din sygdom.  

Hvis man gribes i at snyde, dvs. fx skrive af fra andres arbejde, kopiere afsnit fra bøger eller 

internettet, få en anden til at skrive opgaven, hente en besvarelse på internettet eller lignende, 

risikerer man efter en samtale at blive bortvist fra prøven. Dette indebærer, at man skal skrive 

en ny opgave og desuden modtager en skriftlig advarsel om, at gentagelsestilfælde i andre fag 

kan medføre bortvisning fra skolen.  

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

 

 

 

 

 
 


