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Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 

 

Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: 

 

FORMÅL: 

Opgaven skrives i dansk og/eller historie som et led i opbygningen af studieforberedende skrivekompetencer. Du 

skal besvare en opgave i en faglig problemstilling. Formålet er, at du skal kunne finde og udvælge relevant stof 

samt behandle og formidle det i en klar, sammenhængende og nuanceret fremstilling. Du skal anvende faglig 

viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation.  

 

Følgende skrivekompetencer skal trænes: 

• Bevidsthed om genren: den større besvarelse 

• Disposition: opbygning af en større besvarelse 

• Henvisninger, noteapparat, litteraturliste 

• Anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. 

• Sproglig korrekthed 

• Præsentation (af stoffet) 

• Argumentation (for vurderinger, pointer og konklusioner) 

 

EMNE: 

Valg af emne sker i samarbejde med din faglærer/dine faglærere. Området skal være forankret i den undervisning, 

du/din klasse har modtaget i faget/fagene, men du skal arbejde selvstændigt, hvilket vil sige, at der skal inddrages 

materiale, der ligger uden for det gennemgåede stof. 

 

TIDSFRISTER: 

• Senest uge 18 skal du have valgt fag. 
• I uge 19 skal dit emne og fokus i opgaven skal være godkendt af faglæreren/-erne. 
• I sidste modul i AT2 skal din endelige problemformulering være godkendt af faglæreren/-erne. 

 

AFLEVERING: 

• Onsdag den 24/5 2017, kl. 14.00, afleveres opgaven elektronisk både på VGIntra/DHO og i Lectio. 

 

 

 



Dansk og/eller historieopgaven i 1g                                                                          

                                                             
 

2 
 

 

FORMELLE KRAV TIL OPGAVEN: 

• Opgaven besvares individuelt.  

• Besvarelsen skal fylde 6-8 sider med skriften Times New Roman i størrelsen 12 og med 1 ½ linjeafstand. 

Lav en venstremargin på 3 cm og en højremargin på 2. 

• Dette sidetal omfatter kun opgavens tekstdel og altså hverken indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste 

eller bilag. Overskrider opgaven dette sidetal, trækker det ned ved bedømmelsen.  

 

 

OPGAVEN SKAL INDEHOLDE: 

 

• Forside (se under ‘Forside’) 

• Indholdsfortegnelse (alle kapitel- og afsnitsoverskrifter med oplysning om sidetal) 

• Indledning (præsentation af emne, opgavens problemformulering, redegørelse for fremgangsmåde, 

rækkefølge af kapitler og afsnit) 

• Selve besvarelsen af opgavens problemformulering (inddelt i kapitler og afsnit) 

• Sammenfatning og konklusion (sammenfatning af delkonklusioner, samlet konklusion, perspektivering) 

• Noter (samlet til sidst eller som fodnoter nederst på siderne undervejs) 

• Litteratur- og kildeliste 

• Evt. bilag (fx kopi af artikler, udskrift af tekster fra nettet) 
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RETNINGSLINJER FOR OPGAVENS ENKELTE DELE: 

 

FORSIDE 

 

Opgaven skal være forsynet med en forside. Forsiden skal rumme en række oplysninger: navn, klasse, 

afleveringsdato, vejledernavn, opgavens titel og betegnelsen ”Danskopgave i 1.g”, ”Historieopgave i 1.g ” eller 

”Dansk- og historieopgave i 1.g ”. Eventuel kreativitet udfoldet ved udarbejdelsen af forsiden vægtes ikke ved 

bedømmelsen. 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

Indholdsfortegnelsen skal nævne alle opgavens dele, og det gælder også eventuelle slutnoter og litteraturliste. 

Den bør udformes, så den er enkel og overskuelig. Begynd sidetællingen på første side efter indholds-

fortegnelsen. 

 

INDLEDNING (MED PROBLEMFORMULERING) 

 

Opgavens første afsnit er en indledning, hvor du først præsenterer opgavens emne, dernæst din problem-

formulering og endelig, hvordan du vil behandle emnet. Du kan også inddrage bemærkninger vedrørende det 

valgte materiale og arbejdsmetoden. Hvis besvarelsen både er dansk- og historiefaglig, bør det kommenteres 

her. Indledningen bør være ganske kort, sjældent mere end 10-15 linjer. 

 

EMNEBEHANDLING 

 

I dette afsnit, som er opgavens hovedafsnit, behandles det valgte emne. Det vil sige, at de spørgsmål eller det 

problem, der rejses i indledningen, søges besvaret eller belyst igennem en faglig, metodisk behandling af 

materialet. Det er afgørende, at opgaven følger den struktur og det fokus, der er gjort rede for i indledningens 

præsentation af problemformuleringen. Hvis den formulerede opgave ikke besvares i emnebehandlingen, kan 

opgaven ikke bestå. Det er vigtigt, at besvarelsens enkelte dele kommer i en logisk rækkefølge og hænger 

sammen, og at de vigtigste dele af opgaven besvares med størst vægt. Alt skal være behandlet veldokumenteret, 

centralt, fokuseret, relevant, dybdeborende, velargumenteret, engageret osv. Målet er at være saglig og neutral, 

at dokumentere sin analyse og at argumentere for og underbygge sin fortolkning og sine vurderinger, og 

fremstillingen skal som altid være præcis, klar, entydig og nuanceret. Sproget skal være let at læse, levende, 

interessant og varieret. Afsnit må ikke være for lange, og de skal deles, hvor det indholdsmæssigt er relevant. 

Nogle kapitler vil især rumme fx redegørelse eller analyse, mens andre - typisk sidst i besvarelsen - vil rumme 
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vurderinger eller perspektiveringer, og det er vigtigt, at sådanne former ikke blandes tilfældigt. I slutningen af 

hvert kapitel bør det vigtigste fra kapitlet samles til nogle delkonklusioner.  

 
OPGAVEN SKRIVES I DANSK 

Kravet om, at arbejdet skal have tilknytning til undervisningen, skal ikke opfattes periodesnævert. 

Tilknytningen til undervisningen kan være litteraturhistorisk, men den kan også være tekstanalytisk, 

genremæssig, tematisk, sprogteoretisk eller medierelateret. Der forudsættes således ikke en forudgående 

periodemæssig belysning af det emne, man ønsker at arbejde med. 

Dette betyder f.eks., at man, selvom man ikke har gennemgået naturalismen i undervisningen, alligevel kan 

inddrage tekster fra denne periode, idet den faglige forankring så kunne ligge i et tekstanalytisk, et tematisk 

eller et genremæssigt udgangspunkt. Og omvendt gælder, at man, hvis man i undervisningen har gennemgået 

naturalismen som periode, i sin danskopgave kan behandle tekster eller emner fra denne periode, der ikke har 

været gennemgået i undervisningen. 

Emnebehandlingen skal bl.a. omfatte et analytisk tekstarbejde samt inddrage sekundærlitterære værker. 

 

OPGAVEN SKRIVES I HISTORIE 

Når opgaven skrives i historie, skal den have en vis tilknytning til undervisningen, så der er en grundlæggende 

viden at trække på, når den udarbejdes. Der skal dog altid inddrages ukendt kildemateriale i besvarelsen. 

Normalt vælges et overordnet område, når vejledningsfasen begynder. Under vejledningen aftales det med 

læreren, hvilket specifikt emne inden for området, der skal arbejdes med i opgaven, og problemformuleringen 

udarbejdes efterfølgende inden for dette emne. Opgavens emnebehandling vil typisk indeholde både en 

undersøgelse og en vurdering og må derfor inddrage og kommentere både kilder og fremstillinger, der kan være 

med til at belyse emnet og problemformuleringen. 

 

OPGAVEN SKRIVES I DANSK OG HISTORIE 

Opgaven skal også have tilknytning til undervisningen, hvis den skrives i både dansk og historie, men det er 

tilstrækkeligt med tilknytning til undervisningen i et af fagene. Som ved de enkeltfaglige besvarelser, så gælder 

det også ved besvarelse af den flerfaglige opgave, at eleven skal inddrage materiale, som ikke er gennemgået i 

undervisningen. Det er endvidere et krav, at opgaven anvender teorier og metoder fra begge fag. Besvarelser, 

der skrives i både dansk og historie, kan f.eks. koncentrere sig om vekselvirkningen imellem litteratur og 

samfund, men også danskfagets sprog- og medievidenskabelige aspekter og metoder kan prioriteres, når 

opgavens emne vælges. Opgaven skal både indeholde undersøgende/analyserende og 

vurderende/perspektiverende afsnit. 
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KONKLUSION 

 

Besvarelsen rundes af med en konklusion. Konklusionen bør give en præcis belysning af problemformuleringen 

og en grundig sammenfatning af de svar og faglige pointer, som arbejdet med opgaven har resulteret i. 

Konklusionen skal demonstrere, at der er tale om en fuldstændig behandling af den problemformulering, der 

blev fremsat i indledningen. 

 

NOTER 

 

I opgaven skal indgå henvisninger til det anvendte materiale, så det klart fremgår, hvor du har dine specielle 

oplysninger fra. Desuden skal citater altid have en henvisning til stedet, hvor du har taget citatet fra. Det er et 

krav, at dokumentationen er i orden i opgaven, for ellers er der tale om afskrift. Ud over disse henvisende noter 

kan det være relevant med enkelte uddybende noter. Noterne kan enten anbringes nederst på siden1 eller bagerst 

i opgaven. Titlerne i litteraturlisten kan forsynes med forkortelser (brug forfatterens navn), hvorved det bliver 

nemmere at henvise til dem. Tekstbehandlingsprogrammer har en særlig notefunktion, der letter arbejdet med 

udformning af noter. 

Noter kan bruges til fx 

• at angive, hvorfra et citat er hentet, 

• at vise en dokumentation, fx et citat, der ville bryde fremstillingen, hvis den var placeret i den løbende tekst, 

• at angive, hvorfra en bestemt oplysning, tankegang, synsvinkel eller ide er hentet, 

• at supplere med nogle oplysninger eller detaljer, som er gode at få med, men som falder uden for den øvrige 

fremstilling. 

 

CITATER  

 

Citater anvendes især til eksempler og dokumentation, evt. som supplementer. Skriv altid, hvad citatet skal vise, 

og lad aldrig citater træde i stedet for egen fremstilling. 

Citér kun det, der er relevant, og udelades noget midt i citatet, så angiv det med prikker i en parentes. Citér 

fuldstændig korrekt, inkl. original retskrivning - og evt. stavefejl. Sæt anførselstegn omkring citatet, og sæt det i 

kursiv. 

• Er citatet på mere end én linje, så bør det stå for sig selv i en indrykning med luft omkring og evt. med 

mindre skrift og kortere linjeafstand. 

 

                                                 
1 Eksempel som her med en henvisning til en tabel i: Henrik S. Nielsen: Korstog og jihad, s. 15. 
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Ved ethvert citat skal der straks angives citatsted, enten i en parentes eller i en note. Første gang der citeres fra 

kilden, skal du angive given udførligt (sådan som den fremgår af litteraturlisten). Herefter kan du angive en 

forkortelse for kilden (eks. Trumann, 1947). Forkortelsen skal fremgå af litteraturlisten ud fra værket, således at 

der ikke er tvivl om hvilken kilde forkortelsen henviser til. 

 

KILDEANGIVELSER    

 

Når fremstillingen bygger på en kilde, men uden at denne direkte citeres, skal kilden og stedet heri altid angives 

i en note. Det gælder, uanset om kilden kun er basis for en enkelt konkret oplysning eller problemstilling, eller 

om den er basis for fremstillingen i et helt afsnit. Når der skrives ud fra en kilde, så undgå sproglig afsmitning 

og skjult citat, altså let omskrevet genbrug af kildens ord og sprog. Brug egne ord og vendinger.  

 

LITTERATURLISTE 

 

Al anvendt litteratur skal angives i litteraturlisten med forfatter, titel, trykkested og udgivelsesår (+ evt. årstal 

for første udgave). Litteraturen skal angives i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn. Også litteratur, 

der ikke findes i bogform, skal nævnes, f.eks. artikler, tv-programmer osv.  

 
• Ved bøger angives forfatterens efternavn, fornavn, bogens titel, evt. udgave, forlag, trykkested og år. 

• Ved tidsskrifter angives tidsskriftets navn, nr., trykkested og udgivelsestidspunkt. 

• Ved tidsskriftartikler anføres foruden forfatternavn og titel også navnet på tidsskriftet, nr., trykkested og 

udgivelsestidspunkt, evt. også side xx-yy. 

• Ved avisartikler skal datoen opgives. 

• Ved tv-udsendelser anføres programtitel, evt. redaktør, tv-kanal og nøjagtigt udsendelsestidspunkt. 

• Ved tekster hentet på internettet skal følgende anføres: Forfatternavn, artiklens titel, internetadresse og dato 

for hjemtagelse. 

Titler på artikler sættes i anførselstegn. Bog- og programtitler samt tidsskriftets eller avisens navn sættes i 

kursiv. Tekster fra internettet skal i øvrigt altid vedlægges som bilag, for tekster derfra forsvinder ofte hurtigt 

igen. 
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EKSEMPEL PÅ UDFORMNING AF LITTERATURLISTE: 

 

Albeck, G./Billeskov Jansen, F.J.: Dansk litteraturhistorie bd. 2, Politiken 1976 

Andersen, Jens Kr.: Holbergs komedier, Roskilde Universitetsforlag 1986 

Kühle, Ebbe: Danmark - Historie - Samfund, Gyldendal 1992 

Sandstrøm, Bjarne: Komediens krop, in: Kritik 67, København 1987 (bilag 1) 

 

BILAG 

 

Materiale benyttet i opgaven, der ikke er almindelig tilgængeligt, bør vedlægges som bilag. Alle bilag skal 

nummereres og angives i indholdsfortegnelsen. Arbejder man med et materiale, der ikke findes i bogform 

(avisartikler eller lignende), skal det altid vedlægges som bilag. Husk altid at kommentere bilagene i 

opgavebesvarelsen. 

 

EVALUERING: 

Der afvikles en mundtlig evaluering af 10 minutters varighed (inkl. votering) per elev på baggrund af den af 

eleven affattede opgave. Det primære formål er en faglig evaluering af opgaven mellem lærer og elev.  

 

Der gives én karakter for det skriftlige produkt.  

 

I bedømmelsen lægges vægt på:  

– emnebehandling, herunder dokumentation  

– anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder  

– fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste. 

 

Endvidere indgår det i bedømmelsen, om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og 

besvarelsens omfang og kvalitet.  

 

Som forberedelse til den mundtlige evaluering skal du have læst din opgave grundigt igennem og bl.a. have 

overvejet følgende punkter: 

 

• Hvad var hensigten med opgaven? Hvad har du gjort for at løse opgaven? 

• Hvilke kvaliteter har din opgave? Hvilke mangler har din opgave? 

• Hvordan kunne du have forbedret din opgave? 
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