
Køreplan for dansk-/historieopgaven (DHO) 2018  

Dansk-/historieopgaven (DHO) er den første af i alt tre større opgaver i gymnasiet. Opgaven 

er tværfaglig, dvs. begge fagene dansk og historie indgår i opgaven. Opgaven har et omfang 

på 6-8 sider og afsluttes med en mundtlig årsprøve (24 min. inklusiv votering), hvor der gives 

en samlet karakter.  

Opgaven skrives i forlængelse af et tværfagligt forløb om en afgrænset periode i dansk og 

historie. I forløbet skal også indgå introduktion til formalia i større skriftlige opgaver og en 

indføring i fagenes metoder. Eleverne skal være med til at udforme opgaveformuleringen, 

og opgaven skal indeholde overvejelser om metode. 

Dansk-historieforløbet inklusiv arbejdet med selve skriveprocessen til DHO-opgaven 

(opgaveformulering, vejledning, opgaveskrivning) foregår fra ca. uge 10 til uge 21. 

Lektionerne samles så vidt muligt på en fast ugedag. I denne periode placeres der ikke andre 

dansk- og historielektioner. 

 

Forløbet indeholder i alt 32 lektioner, der fordeles således: 

10 lektioner: Dansk 

10 lektioner: Historie 

8 lektioner: Vejledning til DHO (4 til hver lærer) 

4 lektioner: Videnskabsteori/metode (2 til hver lærer) 

PT har oprettet alle 32 lektioner som DHO-lektioner (Fx 1e DHO). I forbindelse med 

planlægningen skal DHO-teamet selv konvertere 10 timer til historie og 10 timer til dansk, så 

holdnormen passer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oversigt over DHO-vejledning: 

Det enkelte DHO-team placerer selv de 8 vejledningslektioner samt de 4 lektioner 

videnskabsteori. 

 

1. lektion: Introduktion til DHO (afholdes af begge lærere eller den ene lærer) 

Gennemgang af rammer for DHO´en + autentisk eksempel på tværfaglig DHO 

 

2. lektion: Læsetime (Historielæreren) 

Historielæreren afholder en læsetime, hvor eleverne hurtiglæser i materialet inden for 

deres opgaveemne.  

 

3. lektion: Valg af emne og materiale til DHO fra ressourcerum  

Eleverne vælger emne/materiale, og der laves emne- eller interessegrupper for eleverne, 

som kan bruges i de kommende vejledningslektioner. Eleverne introduceres for en skabelon 

til opgaveformulering, og de laver et første udkast til  en opgaveformulering med 

udgangspunkt i deres emne- og materialevalg. 

 

4. lektion: Intro til formalia (LJ + lærer til resten af timen) 

Hvert DHO-team tager kontakt til LJ og aftaler placering. 

LJ holder oplæg, der varer ca. 30 min.  Fokus vil være på: 

·      Formalia ifm. noter 

·      Word: sidehoved og sidefod, sidetal. 

·      Automatisk generering af indholdsfortegnelse, udformning af noter og litteraturliste 

·      Afsmitning og plagiat 

·      Kildekritik 

·      (+ Fotos af evt. nye elever til Lectio) 

 



5. lektion: Skriftlighedslektion (Dansklæreren) 

Dansklæreren afholder en lektion, hvor alle elever arbejder med at skrive en udfoldet 

disposition for hele opgaven. Eleverne fremlægger derefter deres dispositioner for hinanden 

i emne/interessegrupper.  

  

6. lektion: Endelig opgaveformulering  

Eleverne afleverer endelig opgaveformulering, der godkendes af læreren.  

 

7. lektion: Redegørelse og formalia  

Som opfølgning på LJ´s oplæg skriver eleverne ½ sides redegørelse, der skal demonstrere 

formaliakendskab (noter, indholdsfortegnelse, litteraturliste).  

Eleverne fremlægger for hinanden i grupper og giver hinanden konstruktiv kritik. 

Læreren fungerer som konsulent. 

 

8. lektion: Skrivelektion + intro til talepapir/årsprøve  

Eleverne skriver fx delanalyse, metodeafsnit, indledning etc. 

 

 

 

Eksempel på brug af lektioner til videnskabsteori 

VT1: Intro til metode i historie  

VT2: Intro til metode i dansk  

VT3: Afslutning på periodeforløb + opsamling på metode (begge lærere er til stede) 

VT4: Skriveøvelse: metode i DHO  

 

 


