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I. Formålet med opgaven

I hf skal man skrive to store opgaver, nemlig en historieopgave i 2. semester og den større
skriftlige opgave – SSO, der på Ikast-Brande HF skrives ved afslutningen af kursets 3. semester.
Hensigten med historieopgaven er, at man dels skal lære at fordybe sig i historiske
problemstillinger, dels skal lære at skrive opgaver; herunder få kendskab til
opgaveformuleringernes form og krav. Noget af det, man skal lære er en række formelle
færdigheder; man skal kunne citere, henvise, lave litteraturliste osv. På den måde indgår opgaven
som et væsentligt led i opbygningen af dine studieforberedende skrivekompetencer og også som
led i forberedelsen af SSO i 2hf.

II.

Opgaven

Opgaven skrives individuelt og har et omfang på max. 8 A4-sider med skriftstørrelse 12 og
linjeafstand 1½; heri skal forside, indholdsfortegnelse, noter og henvisninger, litteraturliste og
bilag ikke medregnes.
Der anvendes 15 timers elevtid til opgaven.
Din historielærer retter og kommenterer opgaven, som leveres tilbage til dig inden sidste
undervisningsdag. Du evalueres skriftligt om styrker og svagheder ved opgaven, ligesom der i
kommentaren bliver påpeget relevante punkter at arbejde videre med i forhold til den større
skriftlige opgave senere i forløbet.

III.

Opgaveprocessen

Introduktion til opgaven:
Din historielærer introducerer til opgaven. Introduktionen omhandler bl.a. mulige emner,
opgavetekniske aspekter som litteratursøgning, noteteknik, opstilling af litteraturliste og opgavens
forskellige taksonomiske niveauer.
Valg af emne:
Du skal udarbejde historieopgaven inden for gennemgåede undervisningsforløb eller fællesfaglige
forløb i KS. Din historielærer vil præsentere dig for de mulige områder samt nogle konkrete emneog opgaveforslag. Din opgaveformulering udarbejdes i tæt samarbejde med din historielærer,
ligesom din historielærer løbende giver vejledning under arbejdet med opgaven.
Som det fremgår af nedenstående skema får du 2,5 dag til at skrive den endelige opgave. Forud
for skrivedagene får du udleveret din opgaveformulering.
IV.
Datoliste for historieopgaven i 1.hf, forår 2017
Aktivitet
Dag og dato
Introduktion til historieopgaven v/faglærer; herunder
Uge 12
emnepræsentation
Værkstedstime i formalia ved faglærer
Uge 13-14
Valg af emne (til historielæreren)
Uge 13-14
Historielærernes frist for aflevering af
Fredag den 7.4.
opgaveformuleringer og forsider til historieopgaven
Udlevering af historieopgaven
Onsdag den 19.4 kl. 14.50 i lokale 107
Opstart til skrivedagene ved faglærer
Onsdag den 26.4 kl. 12.35.
Skrivedag
Onsdag den 26.4. fra kl. kl. 13.55
1p i lokale 220; JS til stede i 5. lektion
1q: lokale 222; Bu til stede i 5. lektion
Skrivedag
Torsdag den 27.4.
1p: lokale 220; CH til stede i 2. og 3. lektion
1q: lokale 222; Bu til stede i 2. og 3. lektion
Skrivedag
Fredag den 28.4.
1p i lokale 220; CH til stede i 1. og 4. lektion
1q i lokale 222; Bu til stede i 2. og 3. lektion
Opgaven afleveres i lectio og på kontoret
Mandag den 1.5. kl. 9.40 på kontoret1

1

Elever må ikke indgå aftaler med vejlederne om andet afleveringstidspunkt. Eleverne er forpligtet til at kontakte kontoret i forbindelse med
problemer med at aflevere opgaven. Manglende opgave udløser, at eleven ikke rykker op på næste klassetrin.

V.

Undervisningsvejledningen om historieopgaven i 1hf, 2013

Historieopgaven i 1.hf:
Formål:
Historieopgaven har som særligt formål at opøve kursisterne i skriftligt at arbejde med og fordybe sig i
historiske problemstillinger og herunder inddrage de faglige mål. Endvidere har historieopgaven det
generelle formål at introducere til de formalia, der knytter sig til en større skriftlig opgave, herunder
kendskab til opgaveformuleringens form og krav.
Den tid, der afsættes til udarbejdelsen af historieopgaven, fastsættes på den enkelte skole, dog ikke under
10 timer.
Det er hensigtsmæssigt at give kursisterne mindst en ½ eller 1 skrivedag.
Planlægning:
Kursisterne udarbejder en historieopgave inden for gennemgåede undervisningsforløb eller fællesfaglige
forløb i KS. Emnet godkendes af læreren, og opgaveformuleringen udarbejdes i tæt samarbejde med
læreren. Læreren giver løbende vejledning under arbejdet med opgaven. Opgaven skal udarbejdes i
slutningen af det første år.
Tilbagelevering:
Opgaven skal være kommenteret og leveret tilbage til kursisten inden sidste undervisningsdag. Opgaven
kan gøres til genstand for karaktergivning.
Omfang:
Historieopgaven skal have et omfang svarende til max 8 A4-sider med 1½ linjeafstand plus eventuelle bilag.

Vejledningen for kultur- og samfundsfagsgruppen kan du finde på linket:
http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fag-paa-hf
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