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Indledningen	  
 
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 problemformulering (oneliner og underspørgsmål). For 

det fjerde skal den redegøre for, hvordan du har struktureret din opgave. For det femte 

skal den indeholde overvejelser om det materiale, 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 problemstilling (omfang ca. 5 linjer).  

4) Redegørelse for opgavens opbygning (omfang ca. 10 linjer).  

5) Redegørelse for det anvendte materiale (omfang ca. 5 linjer).  

 

Det samlede omfang af indledningen er ca. 1 side.  

 

Eksempel	  på	  en	  indledning	  
 
Indledning 
Første verdenskrig udspillede sig fra 1914-1918. Da den opstod i slutningen af den industrielle 

revolution, fik udviklingen af nye våbentyper stor betydning. En konsekvens af de nye moderne 

våben var blandt andet store tab og forfejlede angreb. På vestfronten udviklede krigen sig til en 

skyttegravskrig, og hærledelserne måtte søge nye måder at gennembryde fronten på. 

Jeg vil i denne opgave beskæftige mig med et vigtigt element, som har været med til at 

give første verdenskrig sit grusomme ry, nemlig brugen af gas som våben. Jeg vil primært 

fokusere på anvendelsen på vestfronten, da det var her, at mange gasangreb blev udført, og fordi 

mit kildemateriale omhandler angreb på denne front.  
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        Målet med opgaven er at få besvaret min problemstilling, som er bygget op omkring følgende 

hovedspørgsmål: Var første verdenskrig en ny type krig? Jeg vil besvare dette spørgsmål ved at 

fokusere på gas som våben: 

 

• Hvordan forløb krigen på vestfronten 1914-1918, og hvordan blev gas  anvendt som 

våben?  

• Hvordan blev brugen af gas opfattet af samtiden?  

• Hvilken betydning fik brugen af gas for krigens forløb?  

 

Jeg vil finde frem til svarene således: Først vil jeg kort redegøre for forløbet af krigen på 

vestfronten og herunder komme ind på, hvilke våbentyper der typisk blev anvendt. Jeg vil i dette 

afsnit fokusere på giftgas, da det var et våben, som blev karakteristisk for første verdenskrig. 

Herunder vil jeg beskrive slaget ved Ypres, historiens første giftgasangreb, da det er scenen for 

den første kilde, som jeg analyserer. Jeg vil desuden analysere et soldaterbrev skrevet noget tid 

efter angrebet i Ypres. Dermed får jeg et bedre indblik i, hvordan anvendelsen af gas blev 

opfattet af samtiden. Til sidst vil jeg vurdere, hvilken betydning de nye våbentyper, herunder 

særligt gas, fik for krigens forløb, og om første verdenskrig på den måde var en ny type krig.  

Til de redegørende afsnit har jeg anvendt tre bøger (Bundgaard Christensen, Klos og Ross, jf, 

litteraturlisten), hvor jeg primært har brugt oplysninger i afsnittene om de teknologiske fremskridt 

og de forskellige våbentyper i første verdenskrig. Desuden har jeg anvendt nogle forskellige 

internetadresser, først og fremmest en dansk hjemmeside, hvor jeg kunne finde kildemateriale i 

form af soldaterbreve. Jeg har desuden anvendt en engelsksproget hjemmeside, hvor jeg også har 

fundet en kilde, som jeg analyserer i analyseafsnittet.	  


