SSO - de formelle krav
Hvad vurderes opgaven efter?
Der lægges vægt på:
• At opgaven er besvaret
• Opgavens kvalitet (faglig fordybelse, faglig argumentation, brug af faglige begreber)
• At der er benyttet relevant baggrundsstof
• At en faglig problemstilling er blevet undersøgt, og at fagets bidrag hertil er vurderet
• At formalia er overholdt: At der er korrekt brug af resumé, citatteknik, noter,
kildehenvisninger og litteraturliste.
• En overskuelig opbygning
• Korrekt sprog
Hvor meget skal opgaven fylde?
10-15 sider a 2400 tegn (inkl. mellemrum), dvs. 24.000 - 36.000 tegn (eksklusiv forside,
indholdsfortegnelse og litteraturliste)
Hvad skal opgaven indeholde?
Der skal være disse elementer i opgaven:
• Forside/titelblad med opgaveformulering (hentes på Netprøver.dk)
• Evt. egen forside
• Resumé (150 ord – skrevet i datid)
• Indholdsfortegnelse (en ordnet opstilling, der beskriver opgavens selvstændige
hovedafsnit med angivelse af sidetal og afsnittets overskrift)
• Indledning (præsentation af emne - en læservejledning, som indeholder
opgaveformuleringen. I indledningen giver du et løfte om eller en anvisning på, hvad
opgaven vil indeholde, og hvordan den vil være udformet)
• Selve opgavebesvarelsen (flere afsnit, som besvarer opgaveformuleringen og er bygget op
omkring forskellige taksonomiske niveauer)
Det kunne fx se sådan ud:
o 1. afsnit (beskrive - redegøre)
o 2. afsnit (analysere - fortolke)
o 3. afsnit (vurdere - - diskutere - perspektivere)
I disse afsnit formulerer du også delkonklusioner
• Konklusion (sammenfatning af delkonklusionerne, besvarelse af spørgsmål stillet i
indledningen)
• Litteraturliste (efter en større opgave anføres de bøger, tidsskrifter og internetsider, som
du har anvendt):
o Forfattere i alfabetisk rækkefølge med efternavn først, bogens titel, forlag og
udgivelsesår
o Ved internetsider: Skriv den nøjagtige adresse og dato for download
• Evt. bilag

Glem aldrig dine kilder!
• Henvis altid til dine kilder
o når du citerer dem
o når du refererer dem
• Efter at du har henvist til dine kilder, skal du selvstændigt kunne vurdere kildens opfattelse
og argumentere for din egen vurdering.
• Direkte citater skal være gengivet nøjagtigt og med sidetal, og der skal henvises til
litteraturlisten til sidst i opgaven, hvor den benyttede kilde skal være anført.
Citater og kildehenvisning
Citater sættes i anførselstegn.
• Hvis det drejer sig om den primære litteratur, kan man sætte kildehenvisningen i parentes,
fx ”Så er det, at jeg ikke kan huske det.” (Side 1, linje 9)
• Hvis det drejer sig om den sekundære litteratur, sætter man en fodnote nederst på siden.
• Meget lange citater skal stå i indrykket afsnit med luft omkring og behøver ikke
anførselstegn.
Citater skrives korrekt af. Hvis man ændrer eller udelader noget, skal man tydeligt vise det. Ved
ændringer bruger man firkantede parenteser, og ved udeladelser bruger man prikker.
Eksempler på citater og kildehenvisning
Korrekt citat med kildehenvisning:
Jeg vil i det følgende behandle de muligheder, man som borger har for at deltage i de
demokratiske processer. Her har Benny Jacobsen og Ove Outzen nogle vigtige overvejelser:
“Demokrati indebærer deltagelse i en eller anden form, men forudsætningen og
mulighederne for deltagelse er ikke givet på samme måde til alle på forhånd.” (Jacobsen,
Benny og Outzen, Ove: Liv i Danmark, side 59)
Det, Jacobsen og Outzen her er inde på, er det fænomen, at vi ikke alle har lige muligheder for at
deltage i demokratiet. Det er et fænomen, som kan give mange forskellige problemer…
Korrekt referat med kildehenvisning
Jeg vil i det følgende behandle de muligheder, man som borger har for at deltage i de
demokratiske processer. Benny Jacobsen og Ove Outzen påpeger[1], at man ikke kan tale om
demokrati, hvis borgerne ikke aktivt deltager i diskussioner og beslutninger, men at ikke alle har
lige muligheder for at deltage. Det er et fænomen, som kan give forskellige problemer...

[1] Jacobsen, Benny og Outzen, Ove: Liv i Danmark, side 59
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Eksempel på kilder i en litteraturliste
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