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Indledning 
Indledningen er opgavens første afsnit. Den har flere funktioner: 
For det første skal den introducere det overordnede emne for opgaven. For det andet skal den 
præcisere og afgrænse, hvilke delelementer inden for emnet du har arbejdet med. For det tredje skal 
den præsentere din opgaveformulering. For det fjerde skal den redegøre for, hvordan du har 
struktureret din opgave. For det femte skal den indeholde overvejelser om det materiale og de 
metoder, du har arbejdet med. 
Som det fremgår af ovenstående, indeholder en historieopgaves indledning fem elementer: 
1) Historisk introduktion (omfang ca. 5 linjer). 
2) Fokus og afgrænsning (omfang ca. 5-10 linjer). 
3) Præsentation af opgaveformulering (omfang ca. 5 linjer). 
4) Redegørelse for opgavens opbygning (omfang ca. 10 linjer). 
5) Redegørelse for det anvendte materiale og de anvendte teorier (omfang ca. 5 linjer). 
Det samlede omfang af indledningen er ca. 1 side. 

Redegørelse 
En historieopgaves første afsnit efter indledningen er en redegørelse, hvor du besvarer 
den første problemstilling (= det første underspørgsmål) i problemformuleringen. 
En god redegørelse er ikke blot et referat af, hvad der står i en enkelt historiebog om 
emnet, men en bevidst fremdragelse af relevante oplysninger fra fx bøger og internetsider, som 
støtter besvarelsen af opgaveformuleringen. Det er vigtigt, at du bruger flere fremstillinger, så du 
kan sammenligne og sortere i oplysningerne. 
Redegørelsen skal have et omfang af 1-2 sider 

Historisk undersøgelse  
Når der foretages en historisk undersøgelse, er det nødvendigt, at der anvendes relevante faglige 
metoder og teorier, og her er det oplagt at udvælge nogle få materialer, som der arbejdes i dybden 
med. Undersøgelsen skal have et klart fokus, som er styret af opgaveformuleringen, og hvor der kun 
medtages dele, som er relevante for den aktuelle opgaveformulering. Det kan sammenlignes med en 
form for bevisførelse, hvor du skal anvende materiale til at dokumentere påstande, som er relevante 
for at kunne besvare opgaveformuleringen  
Den historiske undersøgelse må aldrig opstilles i punktform (hvor en analysemodel gennemgås 
slavisk). I stedet skal du foretage undersøgelsen ved at skrive en sammenhængende tekst, hvor 
centrale metodiske begreber indgår, når det er relevant. Det kunne fx være aktuelt at understrege, 
om en kilde er samtidig, eller om tendensen er tydelig. For at kunne skrive en god undersøgelse er 
det nødvendigt at komme med relevante tekstnedslag, så du kan vise, hvor påstandene kommer fra. 
Som i redegørelsen er det meget vigtigt at bruge noter med litteraturhenvisninger. Når du har 
skrevet dit undersøgelsesafsnit, skal du lave en kort delkonklusion, hvor du opsummerer de 
vigtigste pointer i din undersøgelse og derved besvarer problemstillingen. Omfanget af 
undersøgelsesafsnittet skal være 2-3 sider. 
 
Vurdering og diskussion 
I denne del af opgaven er det vigtigt, at du kommer med en vurdering eller diskussion af, hvilken 
betydning dit problemfelt har haft for eftertiden eller en diskussion af de forskellige forklaringers 
holdbarhed. Her skal du argumentere med den viden, som du har opnået i redegørelsen og i 
undersøgelsen. Du skal i dette afsnit afveje argumenternes holdbarhed ved at påpege styrker og 
svagheder i de forskellige argumenter. Du kan evt. vælge at tilslutte sig et af disse synspunkter, men 
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under alle omstændigheder skal afsnittet munde ud i en delkonklusion, der sammenfatter de centrale 
pointer. Omfanget af besvarelsen af sidste delspørgsmål skal være 1-2 sider. 
 

Konklusion 
Når dette punkt nås, skal de spørgsmål, som er rejst i indledningen, besvares. Der er fundet et 
”svar” på opgaveformuleringen. Konklusionen skal være fagligt baseret. Den skal altså med 
udgangspunkt i opgaveformuleringen fortælle læseren i kort (!) form, hvad opgaven er nået frem til. 
Med andre ord skal du her fokusere på at besvare den overordnede problemstilling (onelineren), 
hvor du i de øvrige afsnit har fokuseret på de underordnede problemstillinger. 
Omfanget af konklusion er ca. ½ side. 

 


