
Større skriftlig opgave 
(SSO)

v/ Studievejledningen



Formalia om SSO
Alle kursister skal udarbejde SSO i 2.hf.

Er en individuel opgave.

Skal udarbejdes i 1-2 fag (min.ét skal være på mindst B-niveau).

Udarbejdelsen skal ske i løbet af 1 uge (fredag d.27.03- fredag 
d.03.04), hvor der ikke afholdes anden undervisning. 



Optakten
Kursisten vælger selv de 1-2 fag der skal indgå i SSO (fagene i ks 
(religion = c, samf = c, hist = B) & nf (bio, kemi, geo = c) fungerer her 
selvstændigt).

Valg af fag og opgaveområde (skrives i bemærkningsfeltet) skal ske 
over Lectio senest fredag den 21. februar. 

Vi prøver sammen i Lectio.



Vejledningsperioden
Efter valg af fag & emne i Lectio udpeger skolen en eller flere 
vejledere (ikke nødvendigvis din egen lærer).

I samarbejde mellem elev og vejleder indkredses emnet og 
opgaveformuleringen.

Selvstændighedsprøven
Du har selv ansvaret for at kontakte dine vejledere. 

SSO er alene din opgave.



Opgaveformuleringen
Udarbejdes af vejlederne - udleveres fredag d. 27.03 kl. 14.00. 

Opgaveformuleringen skal tage hensyn til de overvejelser, eleven 
har gjort sig i forbindelse med vejledningen. 

Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, og den skal 
præcist angive, hvad der kræves af eleven.

Opgaveformuleringen skal inddrage nye aspekter eller være 
ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. 

Opgaveformuleringen skal indeholde såvel fagspecifikke som 
tværfaglige krav (ved flere fag).

Opgaveformuleringen skal indeholde fordybelse, der på væsentlige 
punkter ligger ud over det stof, der er gennemgået i undervisningen. 



Opgavebesvarelse

Opgaven skal som udgangspunkt skrives på dansk. Rektor kan dog 
godkende, at opgaven helt eller delvist udarbejdes på engelsk/tysk, 
hvis opgaven udarbejdes i engelsk/tysk.

Opgaven skal indeholde et kort resumé på omkring 150 ord.

Opgaven skal have et omfang på 10-15 normalsider a 2400 enheder 
(antal anslag inklusiv mellemrum). 

Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og 
lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Eventuelle bilag 
indgår ikke i det samlede besvarelse.



Opgaveugen

Mulighed for vejledning  
Mulighed for adgang til relevante faciliteter.



Bedømmelsen
Ved bedømmelsen lægges der vægt på, hvorvidt eleven opfylder 
nedenstående punkter:

Demonstrere evne til at planlægge  og undersøge en faglig 
problemstilling.
Anvender relevante faglige tilgange, begreber og metoder.
Udvælger, bearbejder og strukturerer relevant stof.
Besvarer en stillet opgave, således der er overensstemmelse 
mellem opgaveformulering og opgavebesvarelse.
Skriver en opgave indeholdende resumé, citatteknik, noter, 
kildehenvisninger og litteraturliste.



Karakteren vægter halvanden.



Plan for større skriftlig opgave

Uge 6-8: Orientering om opgaven generelt og formelt
n Orienteringen gives af studievejlederen

Uge 8: Valg af fag og opgaveområde (senest den 21/2)
n Skal ske på Lectio (husk at få en snak med faglærerne inden du vælger!)

Uge 8 – 13: Vejledningsperiode
n Individuel opgavevejledning (visse dele kan evt. laves som fælles vejledning) mellem 

vejledere og elev
n Information om opgaveteknik ved studievejlederen

Uge 13 – fredag d. 27.03 kl 14.00: Udlevering af opgaveformulering
n Opgaveformuleringerne udleveres i festsalen kl.14:00

Uge 14 – senest fredag d. 03.04 kl.14.00: Aflevering af opgave på Netprøver.dk


