
 

 Rammer for arbejdet med historieopgaven, 2. semester i 1. hf 2017  
 
 Formål  
Historieopgave jf. bilag 2 & 14 afvikles i 2. semester: Arbejdet med opgaven skal have fokus på 
struktur i opgaveskrivning, argumentation samt formelle krav til anvendelse af citater, figurer, 
illustrationer og bilag samt øvelser i at udarbejde relevante henvisninger, noteapparat og 
litteraturliste. Opgaven skal være forankret inden for rammerne af KS.  
Historieopgaven skal have et omfang af 8-10 sider. Der arbejdes i ugerne frem mod skrivedagene 
intenst med problemformulering, materialesøgning (inddrag biblioteket) og der arbejdes specielt 
med afsnit som indledning og konklusion. Der skal i opgaven også arbejdes med udarbejdelse af 
disposition og sproglig korrekthed. I forbindelse med arbejdet med historieopgaven skal der 
vejledes både kollektivt og individuelt.  

Tids- og vejledningsplan:  
april: Orientering, tilpasset den øvrige undervisning i KS og KS-historie.  
maj 2017:  
Område – og problemformulering skal godkendes på udleveret blanket af faglærer. (Der afsættes 
tid i de normale fagtimer til dette arbejde)  
Uge 18, maj 2017:  
Der arbejdes med historieopgaven i timerne  
Uge 19, maj 2017:  
Der arbejdes med historieopgaven i timerne, i et mindre antal værkstedstimer og der er afsat 1 
skrivedag herudover, det bliver torsdag d. 11. maj (med mulighed for vejledning i historiefagets 
skemapositioner)  
Uge 20: mandag d. 15. maj 2017 kl. 8.00  
Aflevering af historieopgave på skolens kontor. NB. Husk at blanketten med godkendt område og 
problemformulering skal være forside.  
 

URKUND: Anti-snyd kampagne: Opgaven SKAL afleveres/sendes elektronisk til din faglærer – skriv 
JEN (1p) eller ADK (1q) i stedet for xxx xxx.stgym@analys.urkund.se  

Bedømmelsen:  
Bedømmelsen foretages af faglæreren og er en faglig helhedsvurdering.  
I bedømmelsen lægges vægt på:  
Emnebehandling, herunder dokumentation og argumentation  
Anvendelse af faglig viden og fagets grundlæggende metoder  
Fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste  
Disponering/struktur i opgaven  
Sproglig korrekthed  
Opgaven afleveres tilbage senest 1. september det følgende skoleår med en samlet 
bedømmelse/udtalelse.  
NB. Hvis opgaven umiddelbart kan bedømmes som mangelfuld/eller snyd skal opgaven skrives om 
inden skolestart (1/8-2017) – Afgøres endeligt af MMI  
december 2016  
Uddannelseschef Majken Miller 


