Skriveugen
Torsdag d. 31. januar kl. 10.00 får du på Netprøver.dk adgang til den opgaveformulering, din(e) vejleder(e) har lavet. Det foregår i hallen på skolen. Det vil være
muligt at komme i kontakt med din(e) vejleder(e), enten fysisk eller elektronisk.
I skriveugen, dvs. fra torsdag d. 31. januar til og med onsdag d. 6. februar kl.
8.10-15.40, er der skrivecafé i lokale 15 på skolen. Her kan du skrive din opgave,
hvis du hellere vil være på skolen end hjemme. Hver dag vil der være en række
lærere til stede fra kl. 10.00-14.00, der kan hjælpe dig med fx informationssøgning, layout, opbygning, struktur, litteraturhenvisninger, litteraturliste og at
komme videre, hvis du er gået i stå.
Du må gerne kontakte din(e) vejleder(e) i skriveugen. Lav en aftale med vejlederen om hvordan og hvornår. Din(e) vejleder(e) må gerne svare på konkrete
spørgsmål af både faglig og procesorienteret karakter, fx om forståelsen af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse af de deltagende fag og afgrænsede faglige problemstillinger, men vejlederen må ikke bedømme din opgave.

Større
Skriftlig
Opgave

Er du ordblind, har du ret til forlænget tid og kan derfor allerede få adgang til
din opgaveformulering onsdag d. 30. januar kl. 10.00.
Aflevering
Du afleverer din opgave ved at uploade den som pdf på Netprøver.dk torsdag d.
7. februar mellem kl. 8.30 og 10.00. Det foregår i caféen på skolen. Der er mødepligt. Titelbladet indarbejdes som første side i opgaven.
Hvis du bliver syg i løbet af skriveugen, skal du straks give skolen besked og
sørge for en lægeerklæring. Så vil du have mulighed for at skrive en ny opgave
fra d. 10. - 17. april 2019.
Bedømmelse
Når din besvarelse har været igennem virustjek og plagiatkontrol i Netprøver.dk,
har vejleder(e) og censor 6 uger (fraregnet vinterferien) til at læse og bedømme
din besvarelse. Dvs. at du kan forvente at modtage en karakter senest fredag
d. 22. marts. Som udgangspunkt får du en karakter, men hvis du ønsker det, vil
din(e) vejledere(e) naturligvis gerne give dig en uddybende forklaring og snakke
med dig om, hvordan det evt. kan gøres endnu bedre næste gang, du skal skrive
en større opgave.
Læs også
• SSO - de formelle krav
• SSO - tidsplan
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Formålet med SSO er, at du skal prøve at arbejde ligesom forskerne - akademikerne - gør. Dvs. at du skal skrive en faglig opgave, som lever op til de
almindelige akademiske krav:
•
•
•
•
•
•
•
•

Der skal være noget på spil - en konkret problemstilling du vil undersøge.
Du skal bruge fagligt stof og faglige metoder samt anvende din faglige
viden.
Du skal vurdere fagets bidrag til resultatet af undersøgelsen.
Din opgave skal være overskueligt opbygget.
Indholdet skal være præcist formuleret og let at læse og forstå for en
fagperson.
Opgaven skal forholde sig til andre fagpersoners tekster om emnet.
Citater, referater og henvisninger til andres tekster skal være veldokumenterede.
De formelle krav til indholdsfortegnelse, resumé, litteraturliste, fodnoter
m.m. skal leve op til retningslinjerne (læs mere i SSO - de formelle krav).

Arbejdet med SSO er delt op i nogle faser:
1. SSO-perspektivering i fagene
2. SSO-orientering (tidsplan, regler, rammer og muligheder)
3. SSO-bazar (præsentation af, hvordan en SSO kan være i de forskellige
fag)
4. Valg af fag (et eller to)
5. To fokus-fredage (fx. undervisning i SSO-formalia, akademisk skrivning,
skriveøvelser)
6. Vejledningssamtaler (herunder valg af fagligt emne)
7. Skriveugen (den uge, hvor opgaveformuleringen udleveres, og du besvarer den)
8. Bedømmelse (din vejleder og en ekstern censor bedømmer din besvarelse)
SSO-perspektivering i fagene
I ugen før efterårsferien vil du i dine fag høre forskellige bud på mulige emner,
opgaveformuleringer og metoder.
SSO-orientering
Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 10.00 i hallen bliver du orienteret om den samlede tidsplan for hele SSO-forløbet. Skal du vælge et eller to fag? Hvordan
tildeles vejledere? Hvor kort og lang skal besvarelsen være? Regler og krav til
opgaven gennemgås, og du får gode råd om, hvordan du bedst selv kan få det
optimale resultat ud af anstrengelserne.
Du kan finde en oversigt over de vigtigste regler og rammer for SSO på
skolens hjemmeside under ”Kursist på VUC” (HFe) eller i den fælles OneNoteklassenotesbog (2. hf).

SSO-bazar
SSO-bazaren afholdes ligeledes tirsdag d. 23. oktober. Den dag skal du besøge 2 fag og høre, hvad mulighederne er for at skrive en SSO i netop disse
fag. Selv hvis du er ret sikker på, hvilke(t) fag du vil skrive i, skal du høre, hvad
andre fag byder på af muligheder. Vores erfaring er, at en del vælger om,
selvom de næsten havde besluttet, hvilke(t) fag de ville skrive i.
En lærer fra faggruppen præsenterer fagets muligheder, viser eksempler på
tidligere opgaver (også tværfaglige) og svarer på dine spørgsmål.
Valg af fag
Senest mandag d. 5. november skal du have valgt det eller de fag, som du vil
skrive SSO i. Valget foregår via LudusWeb, og du kan finde en vejledning til,
hvordan du skal gøre på skolens hjemmeside under ”Kursist på VUC” eller i 2.
hf-klassens fælles OneNote-klassenotebog.
To fokus-fredage
Der er mødepligt til to fokusfredage, som begge drejer sig om at skrive SSO.
Fredag d. 9. november vil der være fokus på SSO-formalia, valg af emne og
materialesøgning.
Fredag d. 25. januar vil der være fokus på akademisk skrivning og arbejdet
med din egen SSO.
Vejledningssamtaler
Vejledningsfasen er den vigtigste periode i hele SSO-forløbet. Du får tildelt
vejleder(e) senest fredag d. 9. november. På et skemalagt tidspunkt i uge 46
bliver du indkaldt til en vejledningssamtale med din(e) vejleder(e). Hvis du
ikke fysisk møder til denne samtale, kan du ikke forvente, at du får lov til at
skrive en SSO.
2. vejledningssamtale finder sted fredag d. 21. december, og 3. vejledningssamtale i uge 3. Der er mødepligt hver gang, og du vil også få en læse- eller
skrivelektie for til hver gang, sådan at din(e) vejleder(e) kan give dig feedback, og du kan komme videre i processen. Det er dig, der har ansvaret for, at
processen skrider planmæssigt fremad.
Det er i vejledningsfasen, du for alvor kan trække på din(e) vejleder(e), og
det er her, du skal have afgrænset det faglige område, som din opgave skal
dreje sig om. Jo mere du får læst og tænkt og skrevet notater, og jo mere du
bruger din(e) vejleder(e), jo bedre en opgave får du i sidste ende lavet. Din(e)
vejleder(e) hjælper dig med selv at tænke videre; dybere eller perspektiverende.
Emnet skal du have valgt og skrevet i LudusWeb senest torsdag den 29.
november.

