
Større Skriftlig Opgave  
Tidsplan 
Formelle krav: 25 uddannelsestimer (svarende til 16-17 moduler) + 15 timers 

fordybelsestid. 

Orientering om SSO 
Uge 1 

Eleverne orienteres om SSO-forløbet (AKM). Der udarbejdes materiale til modulet. 
 

Orientering i fagene 
Uge 2  

Faglærere orienterer om mulighederne for at skrive SSO i de enkelte fag. 
 

Klassevejledning 1 
Uge 2 
Tirsdag i 1. modul 

Fokus: Ideer til fag og område (emne) 
3 centrale lærere starter SSO-forløbet op. Eleverne skal via forskellige øvelser inspireres til hvilke 
fag og områder (emner), der kan skrives i. Der tages hul på arbejdet i vejledningsskema. Der 
udarbejdes materiale til modulet. 

Klassevejledning 2 
Uge 3 
Mandag i 3. modul 
 

Fokus: Valg af fag og indkredsning af område (emne). 
Eleverne skal hjemme arbejde videre med deres idéer til fag og emne. Se vejledningsskema. 
3 lærere deltager. 

Fagvalg og tildeling af 
vejleder 
Uge 3 
 

Deadline for valg af fag er mandag den 18.1. kl. 13.40 
 
Tildeling af vejledere offentliggøres fredag den 22.1. kl. 16.00. 

Informationssøgning 
Uge 4 
Tirsdag i 2. modul 

Informationssøgningsmodul på Frederikssund bibliotek (AKM). 

Den gode skriveproces 
Uge 5 
Torsdag i 3. modul 

Dansklæreren klæder eleverne på til en god skriveproces (AKM). Der udarbejdes materiale til 
modulet. 

Individuel vejledning 1 
Uge 6 

Fokus: Drøftelse af område (emne), metodiske overvejelser, foreløbigt indsamlet materiale samt 
det videre forløb. 
Eleverne medbringer en beskrivelse af deres opgave mht. fag, emne, metodiske overvejelser og 
foreløbig litteraturliste. Se vejledningsskema. 

Individuel vejledning 2 
Uge 8 

Fokus: Drøftelse af problemformulering, indsamlet materiale og første udkast til opgavens 
disposition. 
Eleverne medbringer et forslag til mulige problemstillinger samt oversigt over det materiale, der 
foreløbigt er indsamlet. Sammen med vejlederen udarbejdes desuden et udkast til en 
disposition. Se vejledningsskema. 

Skriveperioden begynder 
Uge 9 
4. modul 
 

Opgaven udleveres i Netprøver mandag den 1.3. kl. 14.30. I forbindelse med udlevering afholdes 
et modul, hvor eleverne vejledes i at udarbejde en disposition. Vejleder står til rådighed i 4. 
modul. Elevens disposition skal godkendes, inden eleven tager hjem. Desuden aftales 
produktkrav til onsdagens vejledning, fx faglig argumentation, anvendelse af faglige begreber, 
noter og kildehenvisninger, litteraturliste, resumé, mindre tekstuddrag, struktur eller sproglig 
korrekthed. Se vejledningsskema. 
 
Der vil være indrettet et SSO-lokale, som eleverne kan benytte i løbet af ugen. Vejleder 
opfordres til at stikke hovedet ind i ny og næ.  

Vejledning i 
skriveperioden 1  
Onsdag 
 

Alle elever skal have virtuel eller fysisk formativ vejledning på det aftalte produkt. I fællesskab 
sættes der et mål for det videre arbejde og et produktkrav til fredagens vejledning, fx faglig 
argumentation, anvendelse af faglige begreber, noter og kildehenvisninger, litteraturliste, 
resumé, mindre tekstuddrag, struktur eller sproglig korrekthed. Se vejledningsskema. 

Vejledning i 
skriveperioden 2 
Fredag 

Alle elever skal have virtuel eller fysisk formativ vejledning på det aftalte produkt. Desuden 
sikres det, at eleven er klar til weekendens slutspurt. 

Skriveperioden slutter Opgaven afleveres i PDF i Netprøver mandag den 8.3. kl. 14.30.  

 


