
derhjemme. Du vil også få tid til at skrive i historietimerne og der vil hen mod 

afleveringen være en hel skrivedag, hvor både din dansk- og historielærer er til stede. Det vil i udgangspunk-

tet være en forudsætning for oprykning til 2.hf, at man afleverer sin DHO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

I Anker Jørgensens indlæg ser man også en interesse for de norske reaktioner, da der om ham bl.a. står:  

”…at det var et gammelt forslag, formuleret af Krag i sin tid. …Anker Jørgensen var interesseret i, hvordan 

nordmændene ville reagere på dette forslag, men var af den opfattelse, at USA’s reaktion måtte vi sige NÅ til.” 

Altså kan Anker Jørgensen siges at være enig i opfattelsen af, at forslaget blot var en videreførelse af den 

oprindelige politik, og altså også en videreførelse af en gammel socialdemokratisk sikkerhedspolitik. Dertil 

kommer, at han delte Hans Hækkerups bekymring omkring reaktionen fra Norge, der igen viser, at det har 

været af høj prioritet at enes med dem i spørgsmålet. 



Diskussionen og vurderingen hører til de højeste taksonomiske niveauer og er derfor en vigtig del af din op-

gave. Diskussionen og vurderingen ligner hinanden på flere punkter. Her kommer en kort forklaring af, hvad 

de to genrer går ud på.  

I diskussionen skal du ’ryste’ din opgave ved at stille den i forhold til nogle nye aspekter, synspunkter eller 

vinkler i forhold på dit emne. Det kan du gøre ved at sætte teksten i forhold til andre tekster fra perioden eller 

periodens karakteristiske træk. Er dit tekstmateriale repræsentativt for perioden. Hvis der findes andre hold-

ninger på dit emne eller dine tekster, så er diskussionen stedet, hvor du skal holde dem op mod hinanden. 

En vurdering er en faglig stillingtagen. Det kan være til den tekst, du har arbejdet med. Her kan det fx være 

relevant at forsøge at give en vurdering af, hvilken indflydelse teksten og dens synspunkter har fået, og om 

den er relevant at arbejde med i forhold til emnet. Men husk, at det skal være en faglig vurdering, så du vur-

derer ud fra relevant, faglig viden. 

Eksempel på diskussion med danskfagligt fokus: 

Den forandring Pontoppidan beskriver er helt i overensstemmelse med Georg Brandes, som var den der pri-

mært formulerede tankerne i Det Moderne Gennembrud. Georg Brandes kritiserede ved sin forelæsning, 

“Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”, de danske forfattere for, at deres udgivelser ikke for-

holdt sig til samtiden og ikke bidrog til samfundsdebatten. Brandes var af den overbevisning, at ”En levende 

litteratur kendes på, at den sætter Problemer under Debat.” Det er netop hvad Pontoppidan gør i novellen 

”Naadsensbrød”. Pontoppidan erstattede romantikkens idylliske portrætter af livet på landet med samfunds-

kritiske historier fra den barske virkelighed. 

 

Eksempel på diskussion med historiefagligt fokus: 

De tre historiske tolkninger af årsagerne bag den franske revolution er præget af den tid, de er skrevet i. Der-

for når de frem til forskellige tolkninger. Forskellene skyldes også, at der er fokus på forskellige dele af be-

vægelsen i den franske revolution. Hver tolkning afhænger af, om historikeren opfatter de sociale uroligheder 

eller den politiske revolution som den vigtigste faktor. Det er derfor muligt at opfatte alle tre tolkninger som 

sande på samme tid. 

 

(Eksemplerne er hentet fra Larsen & Madsen: DHO – en skriveguide, Gyldendal.) 

Konklusion 

Konklusionen er det sidste afsnit i din opgave. I din indledning skal du klart formulere, hvad din opgave 

handler om, og hvad du vil undersøge. Som en afslutning på det skal du i konklusionen samle op på, hvilke 



svar du har fundet i opgaven. Du kan for overskuelighedens og sammenhængens skyld også vælge at lave 

små delkonklusioner undervejs. Men du skal stadig samle op på disse svar i din konklusion. 

Konklusionen skal være det samlede svar på din opgaveformulering. Derfor er det en god idé at have din 

opgaveformulering foran dig, når du skriver konklusionen. Du må ikke inddrage nyt stof i konklusionen og du 

skal ikke vurdere dit eget personlige udbytte af opgaven.

 

 

 



 

 

 

 

 

http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/1843/1/Helt%20f%C3%A6rdigt%20projekt%207%20juni.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5huB7mW9FXI
http://www.youtube.com/watch?v=5huB7mW9FXI

