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Historieopgaven i 2hf
Efterår 2020

I. Opgavens formål
Hvad er historieopgaven? Historieopgaven er den første af de to store skriftlige opgaver i løbet af
hf-uddannelsen. Formålet med historieopgaven er at sikre progression og sammenhæng i dine
studieforberedende skrivekompetencer. Ud over historieopgaven skal du skrive en større skriftlig
opgave (SSO) i foråret i 2hf. I historieopgaven skal du udarbejde en opgave på baggrund af en
historiefaglig opgaveformulering.

II. Opgaveforløbet
Emnet:
Det samlede historieforløb tager udgangspunkt i emnet: Danmark 1849-1915 – opbrud, nedbrud &
gennembrud, som du arbejder med i både dansk- og historietimerne frem mod selve
opgaveforløbet.

Produkt:
En skriftlig besvarelse af en opgaveformulering, som historielærerne har udarbejdet. Du vælger selv
én blandt 3 mulige opgaveformuleringer, som alle handler om emnet.

Arbejdsform:
Du skal udarbejde opgaven individuelt.

Opgavens omfang:
•
•

•

Opgaven er fastsat til 12 timers fordybelsestid.
Opgaven skal som minimum have et omfang på 5 normalsider. I optællingen af opgavens
antal normalsider skal indholdsfortegnelse, illustrationer, figurer, henvisninger/noter,
litteraturliste og bilag ikke medtælles.
En normalside er en A4-side med 2.400 anslag. Brug ordtællefunktionen i Word.

Bedømmelse:
Når du har afleveret din opgave, bedømmes den af din historielærer. I bedømmelsen lægges der
vægt på din evne til:
• kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale
• faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer,
litteraturliste, indholdsfortegnelse, forside og sidetal.
• anvende faglig viden og metoder fra historiefaget
• skrive klart, sammenhængende og nuanceret i et korrekt sprog
• disponere en større skriftlig opgave
Din opgave skal godkendes af din historielærer, som retter og kommenterer opgaven. Kommentaren
til opgaven vil i særlig grad fokusere på ovennævnte punkter med henblik på at ruste dig til arbejdet
med din SSO i foråret. Opgaven skal godkendes, men du får ikke karakter for den.
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Skrivefasen 23.9. – 28.9.:
Onsdag den 23.9. kl. 13.55 starter arbejdet med opgaven i en lektion sammen med din
historielærer. Torsdag den 24.9. og fredag den 25.9. er skrivedage, hvor du skal arbejde med og
færdiggøre besvarelsen af opgaveformuleringen. Her har du kun undervisning og vejledning, der
knytter sig til opgaven, så du kan få hjælp i løbet af skrivefasen. Det er derfor en rigtig god idé at
benytte skolens faciliteter i forbindelse med opgaveskrivningen. Du skal mødes med din
historielærer mindst én gang i løbet af skrivedagene. Senest mandag den 28.9. kl. 9.00 skal opgaven
afleveres i Lectio.1 Se også datolisten på næste side.

III: Links til læreplan og undervisningsvejledning i Kultur- og
samfundsfagsgruppen
Læreplan:
•

file:///C:/Users/ch/Downloads/Kultur--og-samfundsfagsgruppen-toaarigt-hf-august2017%20(3).pdf

Om samspillet med dansk og historieopgaven står der:
”3.4. Samspil med andre fag
Undervisningen kan lægge op til samspil med fag uden for faggruppen med det formål yderligere at
uddybe og perspektivere kernestof og anvendelsesaspekter i de tre fag.
Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på
fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdigheder. Historiefaget har her særligt fokus
på:
•
•
•

elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet
materiale
faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer
m.v.
historiefagets identitet og metoder.”

Vejledning:
•

file:///C:/Users/ch/Downloads/Kultur--og-samfundsfaggruppen-hf-vejledning-marts2019%20(1).pdf
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Elever må ikke indgå aftaler med vejlederen om andet afleveringstidspunkt. Eleverne er forpligtet til at kontakte kontoret i forbindelse
med problemer med at aflevere opgaven. Manglende opgave udløser, at eleven ikke kan aflægge eksamen efter 3. semester
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IV. Datoliste for historieopgaven i 2hf – august-september 2020
Tidspunkt

Begivenhed

Undervisningsforløb mm.:
Uge 33-39 – se Lectio

Uge 37 – se Lectio
Uge 37 - se Lectio
Uge 38 - se Lectio

I historietimerne arbejder du med emnet: Danmark 18491915. Opbrud, nedbrud & gennembrud. I dansktimerne
læser du bl.a. litteratur fra perioden ”Det moderne
Gennembrud”.
Introduktion til historieopgaven og opgaveforløbet
v/historielæreren
Hvordan opbygges en større skriftlig opgave?
v/historielæreren
Præsentation af opgaveformuleringer v/historielæreren

Uge 38 – fredag den 18.9. kl.
12.10

Valg af opgaveformulering i Lectio

Uge 39 – se Lectio

Litteratursøgning og -kritik v/historielæreren

Uge 39 – se Lectio

Opgaveformalia: Hvordan laver jeg Indholdsfortegnelse,
litteraturliste, citater og henvisninger? v/historielæreren
Opgaver og sprog v/dansklæreren

Uge 39 – se Lectio
Skrivefasen:
Uge 39 – onsdag den 23.9 kl.
13.55
Uge 39 – torsdag den 24.9. og
fredag den 25.9.

Uge 39 – torsdag den 24.9. eller
fredag den 25.9.
Uge 40 – mandag den 28.9. kl.
9.00

I gang med opgaven v/historielæreren
Du arbejder med opgaven. Fremmøde til skemalagt
vejledning og understøttende undervisning er obligatorisk;
herudover stilles der et klasselokale til rådighed for hver
klasse.
Skemalagt lektion med hjælp til skriftlige formuleringer
v/dansklæreren
Aflevering af opgaven i Lectio

God fornøjelse med opgaven!

CH, juli 2020
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