
Større skriftlig opgave (SSO) i 2hf 
 
Se også SSO-køreplanen i elevhåndbogen! https://kalgymelev.wordpress.com/s/vejledninger/sso/  
 
 

 
  
Fag/Område Du kan skrive i 1 - 2 fag. 

Hvis du skriver i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have 
været til eksamen i dette fag på mindst B-niveau. (Skriver du i to fag, 
skal du følge undervisningen eller have været til eksamen i fagene, 
og ét af fagene skal være på mindst B-niveau) 
Du vælger selv faget, og i samråd med faglæreren vælges område. 
Opgaven besvares på̊ det højeste faglige niveau, du har eller har haft 
faget på. 
 

Vejledningsperioden Bygger på̊ et samspil mellem dig og faglæreren, for at du kan arbejde 
målrettet inden for fag og emne.  I uge 3-12 ligger der forskellige 
vejlednings møder, dels et bordmøde, hvor du skal shoppe lidt rundt 
og prøve ideer af- og dels tre vejledningsmøder, hvor du har 15 
minutter med din vejleder, efter at du har valgt fag og emne. Du har 
initiativet i denne periode til at være velforberedt til disse møder. 
Der ligger tre arbejdspapirer i elevhåndbogen1, Brug dem! 
 

Formålet med opgaven ”I den større skriftlige opgave arbejder eleverne selvstændigt med at 
fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et 
selvvalgt område, f.eks. i relation til virkelighedsnære 
problemstillinger inden for et professionsområde.  
Den større skriftlige opgave styrker elevernes faglige fordybelse 
gennem deres selvstændige arbejde med at udvælge, inddrage og 
anvende relevant fagligt materiale samt foretage en kritisk vurdering 
af det anvendte materiale på et fagligt grundlag, ligesom arbejdet 
med at bearbejde, sammenfatte, diskutere og formidle resultatet af 
undersøgelsen af den faglige problemstilling styrker 
studiekompetencen.  
Den større skriftlige opgave støtter almendannelsen gennem 
anvendelsen af kundskaber, viden og færdigheder opnået gennem 
arbejdet med uddannelsens fagrække i forhold til en konkret 
problemstilling.  
Den større skriftlige opgave bidrager desuden med at give eleverne 
en bevidsthed om traditioner for erkendelse og viden som 

 
1 https://kalgymelev.wordpress.com/s/vejledninger/sso/  



forberedelse på at kunne foretage et selvstændigt uddannelses- og 
karrierevalg.”   
Bilag 21, bekendtgørelsen for Større Skriftlig Opgave 2017.2 
 

Opgaveformuleringen Opgavetitlen formuleres: 
- af faglæreren alene og skal indeholde fagspecifikke krav 
- så̊ du ikke på̊ forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den 
endelige besvarelse 
- på̊ grundlag af problemformuleringen, dvs. der tages væsentligt 
hensyn til de tanker 
du har gjort dig om opgaven i vejledningsperioden. (du har lavet 
problemformuleringen) 
- så̊ den er konkret, afgrænset og i præcise formuleringer angiver, 
hvad der kræves 
- så̊ du har mulighed for at bevæge dig fra det refererende til det 
analyserende og vurderende niveau 
- så̊ væsentlige dele af besvarelsen ligger uden for fagets pensum 
- så̊ den inddrager nogle aspekter eller den ledsages af bilag, der ikke 
er blevet drøftet med dig under vejledningen.  
-indgår fremmesprog, skal materialerne være på det/de pågældende 
sprog. 
-skrives opgaven i et fag med praktisk islæt, skal det af 
opgaveformuleringen klart fremgå, at der er tale om en faglig 
opgave, der skal give mulighed for at honorere de faglige mål for den 
større skriftlige opgave. 
 

Opgaveuge Opgaven udleveres torsdag den 8.4.2021 via netprøver.dk kl. 14.00 
Opgaven afleveres torsdag den 15.4.2021 via netprøver.dk senest kl. 
14.00 
I skriveugen er der mulighed for at arbejde på skolen i et 
skrivelokale.  
Det er muligt at få vejledning i skriveugen. Det kan dels ske ved faste 
træffetider, eller konkrete aftaler med din/e vejleder/e. Aftal inden 
ugen hvordan. 
 

Opgavebesvarelsen Du er selv ansvarlig for, at tekniske hjælpemidler 
(tekstbehandlingsanlæg, printere, kopimaskiner osv.) fungerer, så̊ 
tidsfristen ikke overskrides. 
Opgaven skal skrives på̊ dansk. Opgaver i fremmedsprog skrives på̊ 
dansk, men du skal citere på̊ fremmedsproget. 
Opgavens omfang er 10-15 normalsider a 2400 antal enheder (antal 
anslag inkl. mellemrum) dette er brødtekst. 

 
2 https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017  



Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på̊ dansk. Omkring 
150 ord.  
Resumeet skal indeholde: Formålet med opgaven/undersøgelsen, 
metoder, dvs. hvordan du har undersøgt problemet, resultater og 
konklusioner. 
Opgaven skal indeholde:  Indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste.  
Grafer, tabeller, illustrationer, fotografier og tekstbilag i det omfang, 
det er relevant. 
Forsiden af opgaven SKAL være det udleverede titelblad. 
Opgaven er en eksamensopgave. - Konstateret snyd medfører 
bortvisning fra skolen. 

Bedømmelsen 
 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, i hvilken grad 
opgavebesvarelsen opfylder de faglige mål for den større skriftlige 
opgave, som de er angivet i pkt. 2.1 (se nedenunder) 
Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et 
fremmedsprog, er kravene til den faglige formidling de samme, som 
hvis opgavebesvarelsen var udarbejdet på dansk.  
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens 
præstation.  
 
Pkt. 2.1 3 
Målet med den større skriftlige opgave er, at eleverne skal kunne:  
−  demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig 
problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og 
metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af 
undersøgelsen   
−  demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde 
relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i 
nye faglige områder   
−  udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale   
−  demonstrere evne til faglig formidling, herunder faglig 
argumentation og anvendelse af faglige begreber   
−  besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse 
mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen   
−  beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, 
herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og  
litteraturliste.   
 
Faglæreren og en ekstern censor bedømmer opgaven. 
Der er tale om en helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i 
det/de fag, du skriver i. Herudover lægges vægt på̊ nedenstående 
forhold: 
- den stillede opgave er besvaret ud fra de stillede krav 
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- der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven 
og besvarelsens omfang og kvalitet 
- der er benyttet et relevant baggrundsstof for besvarelsen 
- stoffet er formidlet på̊ tilfredsstillende måde og behandlet 
tilstrækkeligt dybtgående 
- det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang 
- der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation 
- alle kilder er oplyst 
- noter og litteraturliste er i orden 
- der er sammenhæng i besvarelsen, og det er klart, hvad formålet er 
med det skrevne 
- fremstillingen er overskueligt disponeret og den sproglige 
udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven 
Med hensyn til resuméet bedømmes dels den sproglige udformning 
- dels om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som 
helhed. 
 
Bedømmelsen skal være afsluttet senest 5 arbejdsuger efter, at 
censor har modtaget opgaverne. 
Ønsker du at klage over karakteren, skal klagen indgives skriftligt til 
rektor, senest 2 uger efter, at karakteren er givet. 
Alle karakterer offentliggøres på samme dato, af hensyn til 
klagefristen. 
 
 

Vægtning SSO-opgaven tæller 1,5 på eksamensbeviset 
 

 
 


