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Større skriftlig opgave (SSO)
Formål:

1. ”at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et 
selvvalgt område” jf Bilag 21.

2. Eksamensopgave

3. Skriveperiode varer 1 uge

4. Vægter 1,5 på eksamensbeviset



Faglige mål
• planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem anvendelse 

af relevante faglige tilgange og metoder 

• faglig indsigt og fordybelse gennem opfyldelse af relevante faglige 
mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder

• udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

• faglig formidling, herunder faglig argumentation og anvendelse af 
faglige begreber

• beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder 
resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste



Fag
• Opgaven er individuel

• Opgaven skrives i et eller to fag. Vi anbefaler ét fag (hvis I ønsker at 
skrive i to fag, skal I kontakte PB).

• Faget skal være på mindst B-niveau (fagpakkefag på B, DA, En, Hi, 
valgfag på B)



Køreplan & vejledning
• 27.10.22: Information i kantinen.

• 3.11.22: Snak om SSO-muligheder med lærerne i kantinen (2. modul)

• 18.11.22: Frist for valg af fag og fagområde i Lectio + papir. 

• Hver elev får tildelt en vejleder i det fag, eleven skriver i – det 
offentliggøres d. 25.11.22

• Onsdag d. 18/1-23 og 25/1-23 skemalagt SSO-vejledning i 3. modul

• 3.2.23: Udleveringsworkshop kl. 8:15

• 10.2.23: Frist for aflevering i Netprøver kl. 12.



Opgaveformulering
• Jeres vejleder udarbejder en opgaveformulering på baggrund af 

vejledningsmøderne.

• Opgaven ligger ud over den daglige undervisning.

• Der skal indgå faglig fordybelse i form af nyt materiale, nye faglige 
vinkler eller et nyt fagligt område.

• Elever, der vælger samme område, får forskellige 
opgaveformuleringer.

• Opgaveformuleringen udleveres, når skriveugen begynder ved en 
udleveringsworkshop, hvor du, sammen med en lærer får startet 
opgaven op. 



Opgave og sprog
• Opgaven skrives på dansk.

• Hvis du skriver i faget engelsk, skal I læse stof på engelsk og citere på 
engelsk i besvarelsen. I skal IKKE skrive opgaven på engelsk



Opgavens omfang
• Opgaven skal have et omfang på 10-15 normalsider a 2400 enheder 

(antal anslag inklusiv mellemrum).

• Opgaven skal indeholde et kort resumé på dansk på omkring 150 ord.



Bedømmelse
• Ved bedømmelsen indgår, i hvilken grad opgavebesvarelsen opfylder 

de faglige mål.

• Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens 
præstation.

• Karakteren vil foreligge i løbet af februar og marts.

• Karakteren vægter 1,5 på eksamensbeviset.



Netprøver
• I kan hente opgaveformuleringen og evt. bilag i netprøver.dk.

• Du logger på med dit uni-login eller nem-id.

• Du afleverer din opgave i netprøver.

• Du kan kun uploade din besvarelse én gang.

• Du skal uploade i pdf.



Snyd
• Du skal skrive din SSO selv.

• Hvis du snyder, bliver du bortvist fra den pågældende prøve og kan 
evt. først blive student næste år.



HELD OG LYKKE☺


