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Historieopgavens opbygning 
Forside 

• Forsiden skal tydeligt angive opgavens emne, samt navn, klasse, årstal og vejleder. 
Evt. et relevant billede 

• Opgavens sider forsynes med sidehoved, som angiver fulde navn, opgavetype, og en 
sidefod, som er med en fortløbende nummerering, dvs. s. 1 af 5  

Indholdsfortegnelse 
• Indholdsfortegnelsen er opdelt i klart markerede hovedafsnit og underafsnit med 

sidetal 

• De i indholdsfortegnelsen angivne hoved- og underafsnit skal være identiske med 
overskrifterne og sidetal i opgaven. 

Indledning 
Indledningen er en kort (10-15 linjer) præsentation af emnet, hvor du: 

• afgrænser emnet i forhold til tid og sted – emnets historisk kontekst  

• forklarer det fagligt interessante/relevante ved emnet 

• eventuelt omtaler særlige forhold omkring dit materiale – fx fremskaffelsen af det 

Indledningen bør tjekkes og eventuelt skrives om, når du er færdig med opgaven, så den 
passer til den opgave, som du faktisk har skrevet.  

Selve opgavebesvarelsen 

• Husk at opdele i hoved- og underafsnit, svarende til din indholdsfortegnelse 

• Husk at sikre dig, at hovedafsnittene afrundes og har en naturlig, logisk overgang til 
det næste afsnit, så opgaven bliver en sammenhængende besvarelse af opgavefor-
muleringen 

• Hver side bør som hovedregel være forsynet med 2-3 kildehenvisninger i form af 
fodnoter 

• Kildehenvisninger anvendes både i forhold til din fremstillingstekster og de histori-
ske kilder, du har benyttet 

• Anvend udvalgte, korte og kommenterede citater fra kildematerialet med kildehen-
visning 

• Husk at præsentere personer, begreber og begivenheder for læseren på en logisk 
måde og i den rette sammenhæng 

• For opgavens centrale personer angives fødsels- og dødsår første gang de omtales i 
opgaven, eksempel: Mao Zedong (1893-1976) 

• Husk at bruge den kildekritiske metode på de historiske kilder, du arbejder med i 
opgaven 

• Husk de taksonomiske niveauer i arbejdet med emnet og at fastholde fokus på, om 
det, du skriver, er relevant for besvarelsen af dine spørgsmål  
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Sørg for at der er tale om en selvstændig bearbejdning og fremstilling af stoffet, så du und-
går plagiering! 

Konklusion 
• Skal indeholde en sammenfattende besvarelse (10-15 linjer) af opgaveformulerin-

gen, men intet om dig eller processen 

• Konklusionen må ikke indeholde aspekter af emnet, som ikke er behandlet i selve 
opgaven 

• Ingen litteraturhenvisninger i konklusionen - da konklusionen jo alene må bygge på 
det, du har skrevet i opgaven 

Litteraturliste – henvisning? 

Her anføres - i alfabetisk orden - den litteratur, som er anvendt til udarbejdelsen af 
opgaven, med angivelse af forfatterens efternavn, fornavn, bogens titel, forlag og 
udgivelsesår. F.eks. således: 
 
Bryld, Carl Johan: ’Grundbog til verdenshistorien’, Gyldendal 2000. 
Ved brug af websider som kildemateriale skal, hvis muligt, forfatterens efternavn, 
fornavn, titel, forlag og udgivelsesår angives samt den fulde webadresse, fx således:  
 
Bak, Adam: ”Sydhøjen i Jelling, ca. 970”, www.danmarkshistorien.dk , 2017, 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sydhoejen-i-jelling-
ca-970/?no_cache=1&cHash=94e77bd0fafbc1aad2f89b51fda97e9f 
 

Bilag 

 

Kilde: https://www.frberg-hf.dk/otto/historie/historieopgaven-hf.asp 
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