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Tidsplan for SSO 2023 
 

Uge 4 
 

SSO-basar - Faglærerne giver en faglig orientering om muligheder i 
forbindelse med SSO´en. 
AD fortæller om formalia. 
 

Onsdag d. 8. februar 
kl. 16:00 

Du indtaster dit ønske om fag og område på Lectio.  
Det er DIT ansvar at få din(-e) faglærer(-eres) godkendelse inden 
fristen.  
 

Uge 5-11 
 

Vejledningsfasen 
1)Du tildeles en faglig vejleder – det kan være en anden end din 
lærer - og i samråd med denne indkredser du opgavens indhold. 
Der vil være skemalagt to gange vejledning.      Derudover vil der 
være mulighed for virtuel vejledning 
 
2) LA/MB afholder værkstedsvejledning. Her er der fokus på:  

• valg af fag og en præsentation af opgaven 
• informationssøgning og indkredsning af emnet. 
• materialevalg, formalia og læsning af fagligt materiale 
• begyndende disposition og redegørende afsnit. 
 

Torsdag d. 23. marts 
Kl. 8.00 
 

Din opgaveformulering åbner i Netprøver. Det vil være muligt at 
komme i kontakt med din vejleder, enten fysisk eller elektronisk. 
 

 

Uge 12-13 
Skriveperiode 
 

Undervisningen er aflyst – du udarbejder din opgave.  
Der skemalægges vejledning i skriveperioden (fredag og mandag), 
og der er MØDEPLIGT! Derudover vil du selv kunne træffe aftaler 
med dine vejledere om enten virtuel vejledning eller vejledning på 
skolen. 
Der vil være et lokale reserveret til 2hf alle hverdage, hvis man vil 
sidde på skolen og skrive opgaven. 
Hvis du bliver syg i løbet af ugen, skal du straks kontakte skolen. 
NB! Når opgaveformuleringen er udleveret, er prøven begyndt. Det 
betyder, at der skal gives en karakter. Hvis opgavebesvarelsen ikke 
afleveres, eller hvis institutionens leder skønner, at 
opgavebesvarelsen ikke er rettidigt afleveret, gives karakteren -3.  

Onsdag d. 29. marts kl. 
22.00 

Du afleverer din opgavebesvarelse i Netprøver. Husk at aflevere i 
pdf-format.  
Opgaveformuleringen SKAL vedlægges. 
AFLEVERINGSTIDSPUNKTET SKAL OVERHOLDES!  
Det er dit eget ansvar at overholde den givne tidsfrist.  
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Formalia 

• Fag og niveau: Opgaven er individuel og skrives i 1-2 fag, hvoraf mindst 1 skal være på B-
niveau. Man skal have aflagt prøve eller følge undervisning i det eller de fag, der skrives 
opgave i. De fag, der indgår i faggrupper, betragtes i denne sammenhæng som enkeltfag. 
Du vælger selv det eller de fag, der skal skrives opgave i. 

 
• Tidsmæssig ramme: Den større skriftlige opgave skrives i løbet af en uge, som ligger i uge 

12-13. Der er ikke anden undervisning i opgaveugen. 
 

• Opgaveformuleringen: Din (-e) vejleder(-e) formulerer opgaven. Den skal være konkret og 
afgrænset, og den skal indeholde aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke har været 
drøftet under vejledningen.  

 
• Vejledning: Skolen udpeger én eller flere vejledere, som skal medvirke under hele forløbet. 

Du skal sammen med vejlederen fastlægge det område, opgaven skrives i. Du kan ikke 

skrive opgaver i områder, hvor der tidligere er afleveret opgaver. Din opgave behøver ikke 

nødvendigvis ligge inden for stof, der er gennemgået i undervisningen. 

• Omfang: Du skal regne med, at en besvarelse skal være på 10-15 normalsider a 2400 

enheder (antal anslag inkl. mellemrum), du selv har skrevet. Forside, indholdsfortegnelse, 

noter, litteraturliste, figurer, tabeller og andre bilag skal ikke medregnes i disse sider. Den 

færdige opgave med sidetal kan altså godt være større. Der regnes med, at du skriver med 

12 punkt skrifttype og 1½ linjeafstand. 

• Underskrift: Du skal skrive under på, at du ikke har fået uretmæssig hjælp til at skrive 

opgaven. Det sker i Netprøver. 

• Sprog: Opgaven skal skrives på dansk og skal forsynes med et kort resume på dansk på 

omkring 150 ord.  

• Bedømmelse: Opgaven bedømmes af din vejleder og en ekstern censor. De skal især 

vurdere, om du har svaret på alt og har anvendt relevant baggrundsstof. Desuden 

vurderes, hvordan du formidler stoffet, og om besvarelsen er formelt korrekt. Der gives en 

karakter, som vægter 1,5.  
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 Bekendtgørelser 

 

Læreplan SSO https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-
laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017 
Bemærk især afsnit 9 om bedømmelseskriterier 

Eksamensbekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179722  
Bemærk især §9 (hvis man bliver syg), §17 (om at komme for sent 
eller udeblive) og §20 (om snyd) 
Kontakt straks skolen, hvis du af en eller anden grund ikke kan 
afhente opgaveformuleringen til den fastsatte tid 

Bekendtgørelse om 
karakterskala og anden 
bedømmelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308  

 

Ekstra information 

Mere om vejledning: Det meste af vejledningen foregår ved vejledningsmøder, der planlægges af 
skolen; en mindre del planlægger du selv sammen med dine vejledere. Det kræver af dig, at du 
også selv er opsøgende i forhold til din vejleder. Denne del af vejledningen kan foregå elektronisk, 
individuelt eller i grupper og afvikles efter aftale i løbet af opgaveperioden. Bemærk også, at der 
vil være skemalagt vejledning i selve skriveugen.   

Vejlederens rolle er at hjælpe dig videre i din proces, ikke at vurdere opgaven eller dele af 
opgaven undervejs. Vejlederen bliver først bedømmer i det øjeblik, at opgaven er afleveret.  

Vejlederen skal løbende stille produktkrav og du skal derfor være parat til at aflevere 
mindre tekstuddrag. 

Udnyt den vejledning, du kan få, for jo mere du har drøftet opgaven med din vejleder, jo 
større er din mulighed for at få en opgaveformulering, der passer til dine interesser.  

Her er der yderligere hjælp at hente:  

o I dele af opgaveperioden vil der være værkstedsundervisning med fokus på, hvordan 

man arbejder med sin SSO. 

o Middelfart Gymnasium og HF´s skrivemarsvin (www.middelfart-gym.dk øverst på 

forsiden) 

 

 

 
 

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