HF SSO 2021-2022 (Større skriftlig opgave)

1

Den større skriftlige opgave
HF 2021/2022

mulighed for at arbejde med et område,
der har din interesse, dels at stille dig
over for en opgave, hvor du kan udvikle
dine evner til at arbejde selvstændigt.

Opgaven er individuel. Den er en del af
den samlede HF-eksamen, og karakteren
tæller med i eksamensgennemsnittet.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt,
at du vælger et område, der er “kød på”
- dvs. et område, hvor der er mulighed
for åbne, væsentlige og spændende
spørgsmål, som giver dig muligheder
for sammenligninger og selvstændige
vurderinger af tanker, teorier og evt.
forsøgsresultater.

Det/de fag og niveauer, der indgår i SSO,
skal ligeledes indgå i sammenstykningen
af en hel HF eksamen.
Du kan også vælge at skrive en SSO, selv
om du ikke skal have en hel HF-eksamen.
Opgaven kan karakteriseres som en
selvstændig skriftlig opgave inden for et
afgrænset fagområde.
Opgaven har to formål: dels at give dig

Forløb
Orienteringsmøde og tilmeldingsfrister
Onsdag d. 3. november 2021 kl.
15.00-17.00 i Skive og torsdag d. 4.
november 2021 kl. 15:00 - 17:00 i
Viborg orienterer lærerne om SSO og
EP (Eksamensprojekt). Der er mødepligt
til mødet – også for netkursister og for
selvstuderende.
Møder du ikke op til mødet, kan du ikke
forvente at få hjælp til det formelle
vedrørende SSO/EP.

Hvad er “Den større skriftlige opgave”?
Hvis du ønsker en fuld HF-eksamen, skal
du skrive en Større Skriftlig Opgave forkortet SSO.

SSO udarbejdes det år, hvor du forventer
at afslutte en hel HF eksamen.

mindst ét skal være på B-niveau.
Tilsvarende gælder for selvstuderende.

Hvilke fag kan der skrives opgave i?
Opgaven udarbejdes i 1-2 fag. Du vælger
selv, hvilke(t) fag, opgaven skrives i.
Skrives opgaven i ét fag skal du enten
følge undervisningen eller have aflagt
prøve i faget på mindst B-niveau.
Skrives opgaven i flere fag skal du følge
eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf
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En række lærere med forskellige
fag vil være til stede og efter
orienteringsrunderne forventes det, at du
taler med faglærerne om mulighederne
for at skrive SSO/EP inden for de fag og
emner, du har overvejet. Skal du skrive
både SSO og EP i dette skoleår, skal du
tale med vejlederne om begge dele på
orienteringsdagene.
Fredag den 12. november 2021 er sidste
frist for tilmelding til både SSO og EP.
Du skal aflevere tilmeldingsblanketten,
du fik udleveret til orienteringsmødet;
her skal fag og område fremgå og din(e)
faglærer(e) skal have underskrevet
blanketten. Tilmeldingsblanketten
skal afleveres senest kl. 12.00 på
kontoret/receptionen. Skal du skrive
både SSO og EP skal du aflevere to
tilmeldingsblanketter.

Herefter får du tildelt en vejleder.
Vejlederen kan være din faglærer, men
kan også være en anden lærer.
Når blanketten er afleveret på kontoret
begynder dit forarbejde til din SSO.
Her skal du bruge tid på research, og
tale med din vejleder om dine tanker
i forbindelse med opgaven. Du kan få
hjælp af din vejleder til afgrænsning
af området og med hensyn til
litteratursøgning. Vejlederen er i øvrigt
behjælpelig med gode råd.
Onsdag den 8. december 2021
afholdes endnu en orienteringsdag med
mødepligt. Der orienteres om opgavens
formelle opbygning og SSO-skrivere
mødes med de individuelle faglige
vejledere.
Opgaveformuleringen
Vejlederen laver din opgaveformulering
til SSO senest den 27. januar 2022. Det
vil sige at du herefter ikke vil kunne få
indflydelse på opgaveformuleringen. Den
udformes under hensyn til de tanker, du
har gjort dig i vejledningsperioden. Derfor
er det meget vigtigt, at du ofte kontakter
vejlederen i den periode, og fortæller om
udviklingen inden for dit område.
Opgaveformuleringen bliver formuleret
således at du ikke på forhånd kan
udarbejde detaljerede dele af den
endelige besvarelse.
Udlevering af opgaveformulering
Opgaveformuleringen skal hentes i
3

Netprøver.dk. Kursister med forlænget
tid henter opgaveformuleringen den 1.
februar 2022 kl. 12:00. Kursister uden
dispensation henter opgaveformuleringen
den 4. februar 2022 kl. 12:00.
Du henter din opgaveformulering i
Netprøver.dk kl. 12:00. Dette kan ske
på skolen eller hjemme. Du aftaler selv
med din vejleder, hvordan I kommer i
kontakt med hinanden for eventuelt
opklarende spørgsmål vedrørende
opgaveformuleringen.
Aflevering
Du skal aflevere din SSO den 11 februar
2022 senest kl. 12:00, og det skal ske
gennem Netprøver.dk. Det vil sige at
du går ind på Netprøver.dk hvor du skal
logge på med dit UNI-Login. Opgaven
skal uploades som en PDF fil.
OBS! Hvis du kan dokumentere,
at du er fuldtidsbeskæftiget, kan
du få dispensation i en periode på
op til 10 døgn. Dette gælder også
dokumenterede fysiske eller psykiske
funktionsnedsættelser. Sidste frist for
ansøgning er den 25. november 2021.
Du aftaler selv, med din vejleder,
et muligt tidspunkt for kontakt i
opgaveugen. I opgaveugen står relevante
faciliteter på skolen til rådighed for dig.
Opgavens omfang og udformning
Opgavebesvarelsen
•
Opgavebesvarelsen skal udarbejdes
på dansk. Kurset kan dog godkende,

•

•

•

•

at den helt eller delvist udarbejdes
på engelsk, tysk eller fransk. (Hvis
opgavebesvarelsen helt eller delvist
er udarbejdet på et f remmedsprog,
er kravene til den sproglige
udformning de samme, som hvis
opgaven var skrevet på dansk).

Andet
Bedømmelse og klage
Opgaven bedømmes af vejlederen og
en censor. Ønsker du at klage over
karakteren, skal det ske skriftligt inden 2
uger efter, at karakteren er bekendtgjort.
Skolen oplyser om fremgangsmåden.

Opgaven skal være på 10-15
sider á 2400 enheder (antal
anslag inkl. mellemrum). Forside,
indholdsfortegnelse, noter,
litteraturliste, figurer, tabeller og
lign. medregnes ikke i omfanget.

Sygdom
Hvis du bliver syg, inden du skal skrive
opgaven, eller du bliver syg i
opgaveugens løb, kan du få tilladelse til
at skrive en ny opgave (”sygeeksamen”).

Opgavebesvarelsen skal indeholde
et resumé på dansk på omkring 150
ord.
Det er meget vigtigt, at det ved
citatmarkeringer, henvisninger, noter
og litteraturlister klart fremgår, når
andres synspunkter gengives. Det
vil blive opfattet som snyd, hvis
det ikke fremgår, at det ikke er dine
egne synspunkter. Spørg vejlederen
grundigt om dette punkt.
I bedømmelsen indgår - ud over
det rent faglige - din skriftlige
fremstillingsevne, besvarelsens
læselighed og øvrige fremtræden.

Du skal kunne dokumentere sygdom med
en lægeattest på en særlig blanket, der
fås på skolen. Kontakt derfor både din
læge og skolen med det samme.
En ny opgave skal skrives inden for
samme fag og samme område, men der
skal laves en ny opgaveformulering.
Hvis du har meldt dig syg inden du skal
skrive opgaven og alligevel vælger at
afhente opgaveformuleringen, kan du
ikke få tilladelse til at skrive en ny opgave
(”sygeeksamen”).
Prøveforsøg
Der findes ikke begrænsninger i antallet
af prøveforsøg – altså heller ikke i antallet
af forsøg med større skriftlig opgave.

Karakter
Opgaven skal være bedømt senest 6
uger efter, at censor har modtaget
opgaven (ca. den 1. april 2022).
Umiddelbart herefter kan karakteren
offentliggøres.

Snyd
Snyd i forbindelse med udarbejdelse af
den større skriftlige opgave
behandles som eksamenssnyd.
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Gode råd til din SSO
Forberedelsen
•
Da du også skal passe din øvrige
skolegang, skal du i gang i god tid.
Afsæt tid hver dag eller et antal
timer pr. uge til forberedelsen.
•

Gør dig klart, hvilken litteratur du
kan/skal bruge - og reserver den
eventuelt på biblioteket.

•

Lav fyldige notater under din
forberedende læsning, og marker
tydeligt om disse er citater og
referater. Husk at notere hvor
citatet/referatet er fra - eller om
der er tale om dine personlige
kommentarer eller vurderinger.
Snak ofte med din(e) vejleder(e),
så hun/han ved, hvad du arbejder
med i vejledningsperioden. På den
måde bliver opgaveformuleringen
så præcis som muligt inden for dit
område.

•

Opgaveskrivningen
•
Sørg for at lave en klar disposition
og for at prioritere rigtigt.
Fordel stoffet sådan, at emnets
hovedpunkter bliver det vigtigste i
opgaven.
•

Begynd nedskrivningen i god
tid, så du har mulighed for
at opdage uklarheder, huller
i argumentationen, uheldige
formuleringer, dårligt sprog osv.
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•

En besvarelses kvalitet bestemmes
også af dens form. Lad det skinne
igennem, at du har et personligt
engagement.

Ovenstående har stort set gyldighed
i alle fag. Du aftaler forløbet med din
vejleder.

Vigtige datoer du skal huske

Opgaven bør indeholde følgende
punkter:
1. En forside.
2. En indholdsfortegnelse.
3. En indledning om emnets
afgrænsning.
4. Problemformulering.
5. Selve opgavebesvarelsen.
6. Husk kildehenvisninger! De skal
være korrekte og fuldstændige.
De anbringes nederst på
siderne, i marginen eller efter
opgavebesvarelsen - alt efter aftale
med din vejleder.
7. En afslutning hvor du kort
sammenfatter og drager en
konklusion.
8. Resumé på dansk.
9. En litteraturliste med nøjagtige
angivelser af forfatter, titel og
udgave. Anfør også kilde til
evt. illustrationer. Tal med dine
faglærere, om der er specielle krav
til litteraturlisten i de(t) fag, du
skriver i.
10. Evt. bilag du ønsker at aflevere
Derudover...
En klar og overskuelig opstilling og
orden er nødvendig. Markér derfor de
enkelte afsnit ved ekstra afstand og
lav overskrifter. Hold en fornuftig og
konsekvent margin og husk sidetal.
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Uge 44 2021

Onsdag den 3. november 2021 kl. 15.00-17.00 i
Skive
Torsdag den 04. november 2021 kl. 15.00-17.00 i
Viborg
Vejledning om emner til EP og SSO.
Alle har mødepligt – også netkursister.

Uge 45 2021

Fredag den 12. november 2021: Sidste frist for indlevering af tilmeldingsblanket til SSO og EP. Det sker
inden kl. 12:00 på kontoret/receptionen.
Herefter aftaler du selv møder med din vejleder vedr.
SSO frem til hentning af opgaveformuleringen i
Netprøver.dk i januar.
Onsdag den 8. december 2021: Orienterings- og
vejledningsdag på skolen med mødepligt.

27.01.2022

Vejlederen skal have færdiggjort opgaveformuleringen.

01.02.2022

Kursister med forlænget tid henter
opgaveformuleringen på Netprøver.dk kl. 12:00

04.02.2022

Kursister uden dispensation henter
opgaveformuleringen på Netprøver.dk kl. 12:00

11.02.2022

Alle afleverer opgaven i Netprøver.dk senest kl. 12:00

Senest 01.04.2022

Karakterer offentliggøres
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AVU

FVU

HF Enkeltfag

HF 2-årig

Ordblinde

Plads til dig

www.svhfvuc.dk

Facebook.com/vuc.skive.viborg

Viborg: 86 61 17 00
Skive: 97 52 18 22

mail@svhfvuc.dk

Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg
Hjalmar Kjems Allé 6, 7800 Skive
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