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Her kan du finde spørgsmål og svar på hyppigt stillede spørgsmål til den 

skriftlige del af SOP.  

I hvilke fag kan jeg 

skrive? 

Du kan skrive i alle fag, som du har haft, men et fag skal være på 

A-niveau, og et fag skal være et studieretningsfag.  

Kan jeg også skrive i 

valgfag og c-niveau 

fag? 

Ja, det kan du, hvis det andet fag er et studieretningsfag på A-

niveau. Du kan også skrive i fag, som du har afsluttet i 1g eller 

2g.  

Kan jeg nøjes med at 

skrive i et fag? 

Nej, du skal skrive i to fag.  

Kan jeg skrive en rent 

teoretisk opgave? 

Nej, du skal inddrage både teori og empirisk materiale i opgaven. 

 

Hvor lang skal opgaven 

være? 

Det samlede omfang for opgaven er 15-20 normalsider.  

Hvad er en normalside? En normalside er 2400 anslag inklusive mellemrum.  

Skal alle fag tælle 

normalsider 

Nej, der er nogle enkelte fag, som ikke skal tælle normalsider. 

Det er fx matematik eller andre fag, hvor en stor del af 

kommunikationen foregår i symbolsprog. I disse fag vurderer man 

skønsmæssigt omfanget af opgaven.  

Hvad tæller ikke med i 

opgaven, når jeg skal 

tælle normalsider? 

Følgende tæller ikke med, når du skal udregne din opgaves 

normalsidetal: indholdsfortegnelse, fodnoter, slutnoter, 

litteraturliste, figurer, tabeller og bilag.  

 

Hvad er et resume? Læs her: https://frsgym.dk/filer/Hvordan-skriver-man-et-resume.pdf 

Hvor skal jeg placere 

mit resume, og skal det 

tælle med i det samlede 

omfang? 

Resumeet skal placeres på side for sig selv foran 

indholdsfortegnelsen. Den skal ikke indgå i indholdsfortegnelse.  

 

Skal jeg selv lave min 

problemformulering? 

Det er lærerne, der laver den endelige opgaveformulering, som 

du får udleveret den dag, skriveperioden går i gang. I løbet af 

vejledningsforløbet skal du selv lave et en problemformulering. Ud 

fra den laver dine vejledere den endelige opgaveformulering.  

Skal de to fag fylde lige 

meget i opgaven? 

Nej, det skal de ikke. Det ene fag kan godt fylde mere end det 

andet.  

Hvis jeg skriver i 

engelsk eller et andet 

sprogfag, skal jeg så 

anvende materiale på 

det pågældende sprog? 

Ja, du skal huske, at noget af det anvendte materiale skal være 

på det sprog, som du skriver i. Du skal dog stadig skrive opgaven 

på dansk, men citater fra fremmedsprogede tekster skal være på 

originalsproget og skal ikke oversættes til dansk. 

 

Må jeg anvende de 

samme metoder i mine 

to fag? 

Ja, du må godt anvende de samme metoder i de to fag, som du 

skriver i. Du skal bare sørge for, at du i et af fagene også 

anvender mindst en anden metode.  

  

https://frsgym.dk/filer/Hvordan-skriver-man-et-resume.pdf


Skal jeg skrive et 

metodeafsnit? 

Nej, det er ikke et krav, at du skriver et metodeafsnit, men du 

kan gøre det, hvis det er relevant. Alternativt kan du også skrive 

kort om anvendte metoder i din indledning, når du præsenterer 

din opgave.  

 

Kan jeg nøjes med at 

bruge kilder, som jeg 

finder på internettet? 

Både ja og nej. Det er vigtigt, at du i din opgave viser, at du selv 

kan finde og anvende relevant materiale. Det varierer fra emne til 

emne og fag til fag, hvad man skal bruge, men generelt er det en 

god ide at anvende en bred vifte af kilder, dvs. både materiale fra 

nettet, artikler, bøger mm.  

Hvordan bruger jeg 

bibliotek.dk? 

Læs her: https://www.youtube.com/watch?v=UUhv0i6FF3E 

Hvordan søger jeg 

information på nettet? 

Læs her: https://frsgym.dk/filer/Informationssogning-paa%20Google-

Vejledning.pdf 

Hvordan vurderer jeg 

en internetkilde? 

Læs her: https://frsgym.dk/filer/Analyse-af-internetkilder-Analysemodel.pdf 

 

På hvilken side skal jeg 

starte med 

sideangivelse? 

Side 1 er den side, hvor din indledning begynder.  

Hvad skal der stå i 

opgavens sidehoved? 

I sidehovedet skal du skrive navn, klasse og skole.  

Skal jeg vedlægge de 

bilag, som jeg har fået 

udleveret? 

Nej, det er ikke nødvendigt. Du skal kun vedlægge eventuelle nye 

bilag.  

Hvordan laver jeg en 

litteraturliste? 

Læs her: https://frsgym.dk/filer/Hvordan-laver-man-en-litteraturliste-1.pdf 

Hvad skal der stå i en 

fodnote? 

Læs her: https://frsgym.dk/filer/Hvordan-laver-man-fodnoter-1.pdf 

Må jeg lave min egen 

forside? 

Ja, det må du godt. Den officielle forside er dog den udleverede 

opgaveformulering. Da den udleverede forside allerede ligger i 

Netprøver.dk, er det ikke nødvendigt at indsætte den i den 

opgave. Du kan gøre det, hvis du vil, men det er ikke et krav. 

Hvordan laver jeg en 

autogenereret 

indholdsfortegnelse i 

Word? 

Læs her: https://frsgym.dk/filer/Hvordan-laver-man-en-

indholdsfortegnelse.pdf 

Hvordan fletter jeg filer? Hvis du fx gerne vil tilføje filer i din opgave, som du kun har i 

PDF, kan du gøre det ved at flette dine filer. Det kan fx være bilag 

i PDF eller den udleverede opgaveformulering, som du ønsker at 

tilføje. Når du er helt færdig med at skrive din opgave, laver du 

den til en PDF-fil. Du fletter den så med andre PDF-filer ved at 

bruge dette værktøj: https://smallpdf.com/da/merge-pdf 
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