
TJEKLISTE TIL DHO  
 

 OPGAVENS FORMALIA – lever din opgave op til formalia? 
 Find uddybende forklaringer på skriveportalen. 

 
 
 
 

 

 Er opgavens layout i orden?  
 Har du husket en indholdsfortegnelse?   
 Holder besvarelsen sig indenfor det tilladte omfang, og har du nummeret siderne?  
 Er dit noteapparat ensartet?  
 Er litteraturlisten korrekt f.eks. opstillet alfabetisk? Og er alle kilder oplyst?  
 Har du husket at vedlægge eventuelle bilag? F.eks. hvis du har analyseret et billede  

 
 

OPGAVENS INDHOLD OG STRUKTUR 

  INDLEDNING  
 Har du skrevet en indledning bestående af to dele?  
 REDEGØRELSEN 

  Svarer redegørelsen fuldt ud på opgaveformuleringens spørgsmål uden at blive for lang? 
 ca. I side   

 

 Er redegørelsen loyal over for det anvendte materiale? Den skal være objektiv, og personlige         
 vurderinger må ikke indgå. 

 

 ANALYSEN I DANSK 

  Præsenterer du materialet (hvem, hvad, hvor, hvornår)?  
 Præsenterer du en fortolkningshypotese?  
 Har du anvendt citater? Og angivet strofe og vers i parentes efter citatet?  

 Har du  ledt op til og kommenteret på citaterne?  

 Har du anvendt danskfaglige begreber i din analyse?  
 Har du skrevet en delkonklusion på analysen, hvor du følger op på din fortolkningshypotese og  
 opgaveformuleringens overordnede spørgsmål? 

 

 ANALYSEN I HISTORIE 

  Præsenterer du materialet (hvem, hvad, hvor, hvornår, formål)?   

 Forholder du dig kildekritisk til materialernes brugbarhed i forhold til analysedelen?  

 Har du anvendt citater? Og angivet hvor citaterne stammer fra?  

 Inddrager du historisk viden?   

 Har du skrevet en delkonklusion på analysen, hvor du svarer på opgaveformuleringens   
 overordnede spørgsmål? 

 

 SAMMENKOBLING AF DANSK OG HISTORIE 

  Har du fået skabt en kobling mellem den danskfaglige og den historiefaglige analyse, således at 
de tilsammen svarer på undersøgelsesspørgsmålet  

 

  DISKUSSION /VURDERING/PERSPEKTIVERING 

  Får du inddraget  og karakteriseret eksperters væsentligste påstande og belæg    
 

 



 Bruger du din undersøgelse som belæg?  

 Har du en delkonklusion, som nuanceret samler diskussionens centrale pointer op?  

 Undgår du, at dine egne holdninger fremgår direkte af teksten?  

KONKLUSION 

 
Har du skrevet et sammenfattende svar på alle dele af opgaveformuleringen?  

 
 
 

OPGAVENS SPROG (KORREKTURLÆSNING) 
 

  Er sproget flydende – og hænger sætningerne sammen?  
 Er sproget varieret og præcist?  
 Har du fået skabt sproglige overgange mellem opgavens afsnit?  
 Har du fået udryddet ALLE de stave---, slå--- og sjuskefejl, som computerens stavekontrol ikke 
har fanget? 

 

 Har du tjekket din tegnsætning – grundigt?  
 
 


