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Uddybende om Dansk-historieopgaven i 1.g - 2018 

 

Hvad er ’dansk’ i en opgave?  

Det danskfaglige er anvendelsen af fagets grundlæggende metoder: en analyse og en fortolkning af et 

konkret tekstmateriale og en perspektivering til materialets kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. 

Tekstmaterialet kan vælges inden for såvel fiktive tekstgenrer, fx lyrik, prosa og drama, som ikke-fiktive 

tekstgenrer, fx sagprosa- og medietekster. Også billeder og film kan inddrages. 

Du skal således gennemarbejde det valgte materiale på samme måde, som du arbejder med teksterne i 

dansktimerne.  

Du kan f.eks. vælge at skrive en opgave om en eller to noveller/en mindre roman/en novelle og nogle 

digte/en novelle og en sagprosatekst/et kortere drama fra en given periode med det sigte at undersøge, 

hvordan teksten udtrykker de tanker og kunstneriske strømning, der er til stede i tiden. 

En passende mængde primærmateriale kunne være: en mindre roman, et drama, nogle noveller, tre til fem 

digte (afhængig af længde og sværhedsgrad) eller nogle af teksterne kombineret med et eller flere billeder 

eller film.  

 

Hvad er ’historie’ i en opgave?  

Historie drejer sig om alt mellem himmel og jord, hvor der indgår mennesker. Men for at et emne kan 

danne grundlag for en opgave, skal det ses i forhold til det (de) samfund, det optræder i, eller det skal ses i 

forhold til et udviklingsperspektiv (før, nu, senere)  

Disse kriterier vil f.eks. udelukke en opgave alene om Hitlers liv. Du kan derimod godt lave en opgave, der 

forsøger at forklare, hvordan og hvorfor Hitler kom til magten i 1933. Men endnu en dimension skal med: 

den kritiske. Du skal forholde dig bevidst og kritisk til emnet og det materiale, der anvendes. Det gælder 

både mht. kilder og fremstillinger. Historie er kort sagt menneske, samfund, udvikling og din fagligt kritiske 

bevidsthed. 

I denne opgave skal du bygge på viden fra minimum to fremstillinger samt vise, at du også kan analysere 

materiale på et kildekritisk grundlag, eksempelvis en tale, en erindring, et billede, et synspunkt. 

 

 Hvad er en tværfaglig opgave?  

I en tværfaglig opgave er det vigtigt at være opmærksom på, at teorier og metoder fra begge fag skal indgå 

i opgaven. Det er altså ikke tilstrækkeligt, hvis danskdelen f.eks. består af en temamæssig illustration af 

historiske begivenheder. Tekstmaterialet skal analyseres med danskfagets metoder. På samme måde må 

historiefaget ikke bare repræsenteres af redegørelse for historiske begivenheder. Analyse af kildemateriale 

eller materiale, der viser flere synsvinkler på emnet, skal indgå. 
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Det er vigtigt at sammenhængen mellem fagene er direkte. Det bliver den, hvis du tager udgangspunkt i et 

kulturfænomen og dets sammenhæng med samfundet. 

 

Hvad er en problemformulering?  

En problemformulering kan betragtes som den arbejdstese, opgaven skal skrives ud fra. Den består af et 

hovedspørgsmål med et enkelt underspørgsmål, som skal besvares inden for et fagområde. Det er vigtigt, 

at spørgsmålene stilles til begge fag.  

Et godt udgangspunkt for arbejdet med problemformuleringen er, at man stiller sig undrende til de 

problemstillinger eller emner, teksterne handler om. På baggrund af denne undren stiller man 

efterfølgende nogle spørgsmål til materialet og går på jagt efter den viden, der skal til for at belyse 

spørgsmålet. 

 

Progression i opgaven  

I dansk-historieopgaven skal du gerne vise, at du kan bevæge dig på alle tre taksonomiske niveauer: 

redegørelse, analyse og vurdering. 

Det er en tredeling, som går igen mange steder i uddannelsessystemet, og som det er vigtigt at være 

bevidst om.  

Det er altså ikke nok at referere en viden, du har tilegnet dig. Du skal kunne gøre rede for tekstens 

væsentligste indhold. 

Ved hjælp af fagets begreber og teorier skal du derefter demonstrere, hvordan materialet eller teksten kan 

analyseres, og formidle dine resultater til læseren.  

Endelig skal du kunne vurdere problemstillingen f.eks. gennem perspektivering og/eller diskussion. 

 

De tre taksonomiske niveauer følger naturligt efter hinanden i en større skriftlig opgave, hvilket giver 

følgende disposition for opgaven: 

 Indledning, hvori du præsenterer problemstillingen/emnet. Her er det en god idé at indskriv din 
problemformulering, så du har den present. 

 Analysen og fortolkningen/kildelæsningen, hvor du gennemarbejder det materiale – analyserer og 
fortolker/ gør rede for og diskuterer teksternes udsagn. Her skal du være opmærksom på, at der er 
sammenhæng i argumentationen. I analysen beskriver du de elementer, som er centrale i teksten. 
Disse iagttagelser bruger du efterfølgende i din fortolkning, så du på den baggrund kan komme 
frem med en vurdering af tekstens svar på din undren og deraf følgende spørgsmål i din 
problemformulering. 

 Perspektivering, hvori du ser tekstens temaer/svar i forhold til den tid eller den situation, teksten 
er udsprunget af. 
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 Konklusionen, som er det samlede svar på de spørgsmål, du rejste i din problemformulering. Det er 
i den sammenhæng vigtigt at huske på, at du må ikke uden videre springe ét eller to niveauer over; 
det ene forudsætter det andet. 

 

Opgaveudtryk = fagudtryk, som du skal bruge i din besvarelse:  

I din problemformulering kan som eksempel indgå følgende opgaveudtryk: 

  

at redegøre:   at give en ordnet, forklarende fremstilling 

at analysere:   at foretage en kritisk, metodisk undersøgelse 

at fortolke (dansk):  at sammenfatte undersøgelsens facts til et helhedsbillede af teksten 

at vurdere:   at afveje f.eks. et synspunkts holdbarhed 

at argumentere:  at føre beviser for en påstand 

at diskutere:   at sætte forskellige synspunkter over for hinanden 

at tage stilling:  at fælde dom over et synspunkt eller et begivenhedsforløb, begrundet 

  ud fra din opgave 

at perspektivere:   at se problemet eller sagen i en større sammenhæng 

  

 

 

 

 

 


