
Herning HF og VUC, Brorsonvej 2, 7400 Herning  

SSO-OPSKRIFTEN 
I SSO-opskriften kan du læse om de forskellige ’ingredienser’, som du skal bruge for at lave 

din større skriftlige opgave i forbindelse med din HF, og hvad kravene til ’ingredienserne’ er.  

”Alle dele er lige vigtige for at lave den perfekte 

kagedej” 

Indhold 

 Hvad er en SSO egentligt for noget? 

 Hvad skal jeg gøre?  

 Opskriftens ingredienser:  

o Layoutet i opgaven 

o Forsiden 

o Resumé 

o Indholdsfortegnelsen 

o Indledningen 

o Selve opgaven  

o Illustrationerne, tabellerne og billederne 

o Citaterne 

o Noterne 

o Konklusionen 

o Litteraturlisten 

o Bilagene 

 Læs korrektur på din opgave 

 Gode links  

 Kildehåndtering i historie 
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Hvad er en SSO egentligt for noget?  

For at gennemføre en HF, skal du skrive en SSO. Det er en større skriftlig opgave, der 

undersøger en konkret faglig problemstilling vha. fagligt stof og faglige metoder og har til 

formål at styrke den faglige fordybelse, det selvstændige arbejde og ikke mindst har den et 

studieforberedende sigte. Ja, hvad betyder det så egentligt?  

Det betyder, at SSO’en er en individuel skriftlig opgave, som skal skrives på baggrund af en 

faglig problemformulering med dertilhørende problemstillinger. Du skal for at besvare denne 

opgave anvende metoder og teorier fra din undervisning. 

Valg af fag: Du skal selv vælge det(/de) fag, du gerne vil skrive ud fra. Vælger du kun et fag, 

skal dette være på B-niveau. Vælger du to fag, må det ene godt være på C-niveau. Dette 

skal vælges i Forms på en fastsat dato, som kan findes i køreplanen til SSO.  

(Skolen anbefaler, at du skriver i ét fag, da det er mest hensigtsmæssigt).  

Vejleder: Du får tildelt en vejleder, som du har tre vejledningsgange med. Du skal i 

fællesskab med din vejleder indkredse dit emne. Inden hver vejledningsgang skal du udfylde 

et vejledningsark som en forberedelse til vejledningen. Du kan finde de tre ark på følgende 

link  

Problemformuleringen: Din vejleder laver en problemformulering til dig, som du får 

udleveret og derefter har syv dage til at skive din SSO på baggrund af.  

Skriveugen: Der vil være et skriveværksted på skolen, hvor du kan sidde og skrive din 

opgave samt sparre med dine medstuderende og få svar på eventuelle spørgsmål af 

faglærere. Skolen anbefaler, du udnytter skriveværkstedet som et supplement i din 

skriveprocess. 

Aflevering: Opgaven skal afleveres i Netprøver.dk.  

Opgavens omfang: mellem 10-15 sider å 2400 anslag (med mellemrum).  

OBS: forside, indholdsfortegnelse, abstract, litteraturliste og bilag samt tabeller og 

illustrationer tæller IKKE med i omfanget.  

https://studiekompetencer.dk/faglige-kompetencer/4-semester/sso-forberedelse/
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Hvad skal jeg gøre? 

Initiativ: Du skal gøre dig nogle tanker om, hvad du gerne vil skrive om inden for dit valgte 

fag. Dertil er det en rigtig god ide at påbegynde din research, så du har en baggrundsviden 

om dit emne. Tal med dine lærere om dit emne og lyt til deres råd. Det er ligeledes en rigtig 

god ide at begynde at tage notater til dit emne, så du får oparbejdet en viden, der kan hjælpe 

dig med at skrive opgaven i dine egne ord.  

Research: Find nogle materialer, du kan bruge i din opgave! Det kan være alt fra statistikker, 

bøger, interviews og artikler. Lav en informationssøgning på internettet og gå på biblioteket 

og book en bibliotekar til at hjælpe dig.  

Vejledningen: Sørg for at være forberedt til vejledningen. Selve vejledningen er skemalagt af 

din vejleder og varer omkring 20 minutter. Det er din vejleders ansvar at skemalægge 

vejledningerne. Det er vigtigt, at du er forberedt, så du kan få mest ud af tiden med din 

vejleder. Brug vejledningsarkene her 

Tidsfrister: Det er vigtigt, at du overholder tidsfristerne, da det er en eksamen! Dertil vil du 

aftale individuelle tidsfrister med din vejleder, som det selvfølgelig også er vigtigt at 

overholde.  

Sygdom: Bliver du syg og kan ikke aflevere din SSO, skal du kontakte din læge for at få en 

lægeerklæring, som du selv betaler for. Derefter skal du kontakte receptionen på 

telefonnummer 96 27 62 00. Lægeerklæringen skal afleveres i receptionen, når du igen er 

tilbage på skolen.  

 

 

 

https://studiekompetencer.dk/faglige-kompetencer/4-semester/sso-forberedelse/
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TJEK DIN SSO  

Forside  

Side 1: Resumé  

Side 2: 
Indholdsfortegnelse  

 

Side 3: Indledning   

Selve opgavens brødtekst   

Litteraturliste   

Eventuelle bilag  

 

De forskellige elementer vil blive uddybet herunder i forhold til indhold og krav.  
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Layoutet i SSO’en  

Brug følgende tjekliste til at sikre et formelt og overskueligt layout i din opgave.  

 

Skrifttype Times New Roman 

Skriftstørrelse 12 

Linjeafstand 1,5  

Sidehoved med navn, titel og fag 

Sidetal 

 

Overskrifter skal gerne være i større skriftstørrelse end brødteksten – brug evt. Words egne 

standard.  

Underoverskrifter med fed, men ikke i større skriftstørrelse – igen brug evt. Words egne 

standard.  

Det er ikke et krav at oplyse dine anslag, da disse vil blive tjekket af Urkund, som opgaven 

automatisk sendes til ved aflevering.  

Forsiden  

Forsiden er egentligt bare det ark, hvorpå du får udleveret din problemformulering i 

Netprøver.dk. Men det er en god ide at tjekke denne efter, så du er helt sikker på, at ingen 

informationer mangler.  

Ønsker du at lave din egen individuelle forside må du gerne dette, men denne skal komme 

efter den udleverede forside i selve afleveringen.  
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Forside skal indeholde følgende  

Selve opgaveformuleringen, som du har fået 
udleveret af din vejleder 

 

Din vejleders navn  

Dit eget navn  

Dit kursistnummer  

Resuméet 

Et resumé kan først skrives til sidst, når du selv har overblik over hele opgaven.  

Et resumé i en SSO er – som ordet indikerer – et resumé af HELE din besvarelse, og skal 

derfor indeholde din problemformuleringen, hvordan du har valgt at besvare den (metode / 

teorivalg) og selve svaret på problemformuleringen. Resuméet er altså en sammenfatning af 

hele din opgave, som den interesserede læser kan orientere sig i inden læsningen.  

Resuméet skal skrives på dansk (også i SSO’er skrevet i faget engelsk). Resuméet fylder 

typisk 10-20 linjer og skal stå på en side for sig selv i opgaven. Resuméet indgår i 

bedømmelsen af din opgave. Brug tjeklisten herunder for at sikre, at du har det hele med.  

De tre hovedpunkter i 
et abstrakt   

Formål – Hvorfor? Hvad er problemformulering for opgaven og hvorfor 
vil du undersøge dette?  

Metode – Hvordan?  Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det?  

Resultat og konklusion – Hvad 
fandt du ud af? 

Hvad resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad 
har du konkluderet i din opgave? 
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Indholdsfortegnelsen  

Dette er en oversigt til læseren over din opgaves indhold. Det svarer overordnet set til en 

disposition over opgaven. Alt i indholdsfortegnelsen skal være identisk med overskrifterne i 

opgaven og have sidenumre på.  

Til word-dokumenter kan du hente en manual til indholdsfortegnelsen her 

Indledningen 

En indledning er en præsentation af opgaven og dens indhold til din læser. Din indledning 

skal indeholde din problemformuleringen og en beskrivelse af, hvordan du vil besvare denne 

i din opgave.  

Det er en god ide at skrive indledningen til sidst eller rette den til løbende, så den passer til 

opgavens indhold.  

Selve opgaven 

Selve opgaven skal skrives i et klart og præcist sprog, så din læser ikke er i tvivl om, hvad du 

mener. Du skal også strukturere opgaven med underoverskrifter og en tydelig progression. 

Dette vil komme tydeligt til udtryk i din indholdsfortegnelse.  

Illustrationerne, tabellerne og billederne  

Lad vær med at tage noget med, fordi det ser pænt ud! Dine billeder, tabeller eller 

illustrationer skal være med, hvis du bruger dem til noget – ellers ikke. Vurdér materialets 

vigtighed og spørg dig selv: ville det give mere mening at have dette som bilag? 

Husk altid at have kildeinformation under dine illustrationer, tabeller og billeder! 

 

 

https://support.office.com/da-dk/article/Video-Introduktion-til-indholdsfortegnelser-0AF555B1-FA51-4790-BE03-53F022CC086A
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Citaterne  

Hvis du ønsker at citere noget, så marker citatet med ”…” (anførselstegn). Er citatet over 3 

linjer, så skal du lave et indryk i dokumentet og markere citatet med kursiv.  

Citer altid nøjagtigt det, der står. Du må ikke lave om i citatet. Hvis du udelader ord i din 

citering, så skal du markere det med en parentes (…) der i sætningen, hvor ordet/ordene er 

udeladt. Har din kilde en stavefejl, markerer du dette med at skrive [sic!] efter ordet.  

Husk altid fodnoter på dine citater – og ikke parentes med sidetal og linjetal!  

Hvordan citerer jeg filmmateriale?  

Anvender du filmmateriale og vil bruge citater derfra, skal du først vurdere, hvorvidt der er 

tale om et verbalt citat, en situation, en scene eller anden reference i materialet. 

Verbalt citat: her transskriberer du citatet og angiver minuttallet for stedet i materialet. 

Situation eller scene: her anvender du et skærmdump og angiver minuttallet i materialet.  

Anden reference i materialet: her anvender du parafrase så tekstnært så muligt og angiver 

minuttallet i materialet.  
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Noterne 

Det er vigtigt, at du har fodnoter med i din SSO. Det anses for en mangel, hvis du ikke har!  

En fodnote kan være en forklaring til det, du skriver eller en henvisning til din kilde. Det er 

vigtigt, at du har en fodnote på, hver gang du giver en ny information, som du har et andet 

sted fra.  

Bruger du en information igen, som du har haft fodnote på tidligere i opgaven, så behøver du 

ikke skrive fodnoten igen.  

Noteform Eksempel 

Som fodnote nederst på siden Dagen efter går han hjem til hende1 

Læg venligst mærke til at selve fodnoten skal indeholde følgende (se nederst på siden for 

eksemplet): Forfatterens efternavn, årstal og sidetal 

 
Konklusionen 

Det her er opgavens vigtigste afsnit, da det er her, du besvarer din problemformulering.  

Konklusionen er en sammenfatning af alt det, du har skrevet i dine foregående afsnit – 

allerhelst med et højere abstraktionsniveau (helikoptersyn).  

Et forslag til en god afsluttende øvelse i din skrivning:  

Print din problemformulering og konklusion ud og læg dem side om side. Læs dem så 

igennem og tjek efter, at du svarer udtømmende på din problemformulering i din konklusion.  

                                            

 

1 Rifbjerg 1999, 43 
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Litteraturlisten  

Dette er en liste over, hvilke kilder og materialer du kan have brugt i din opgave. En 

litteraturliste skal altid være alfabetisk, og du skal altid skrive forfatterens efternavn først i 

kildeangivelsen.  

Genrer Skal indeholde Eksempel 

Bog/roman Forfatterens navn, titel 
i kursiv, forlagets 
hjemsted/by og 
udgivelsesår 

Ørsted, Peter, Arven Fra Rom, 
København: Columbus, 2000 

Artikel i et 
tidsskrift 

Forfatterens navn, 
artiklens navn i 
gåseøjne (”…”), 
tidsskriftets navn i 
kursiv efterfulgt af 
nummer, år samt 
sidetal på artiklen 

Jensen, Hans, ”Romerrigets Fald”, 
Antikke Studier, nr. 2, 1993, s. 14-21 

Avisartikel Journalistens navn, 
artiklen titel i 
gåseøjne, avisens titel 
i kursiv samt dato for 
udgivelse  

Petersen, Albert, ”Koks i 
moderniteten”, Politiken, 15.12.2009 

Artikel fra 
internettet uden 

forfatternavn 

Titlen på artiklen samt 
link og datoen, hvor 
du har set artiklen 

”Romantikken”, 
https://faktalink.dk/titelliste/roma 
(14.01.2019)  

Artikel fra 
internettet med 

forfatternavn 

Forfatterens navn, titel 
på artiklen i gåseøjne, 
bogtitel/hjemmeside i 
kursiv, link og dato, 
hvor du sidst har set 
artiklen 

Jensen, Albert, ”Besatte Områder”, 
Leksikon for det 21. århundrede, 
http://www.leksikon.org/art.php?n=3640 
(25.12.2018) 

Artikel i antologi 
(en bog med 

artikler af flere 

Forfatterens navn, 
artiklens titel i 
gåseøjne, navnet på 
den, der har redigeret 

Pedersen, Bjarne, ”Ulydige Unge”, i 
Lars Jensen (red.) Nutidens ungdom i 

https://faktalink.dk/titelliste/roma
http://www.leksikon.org/art.php?n=3640
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Genrer Skal indeholde Eksempel 

forskellige 
forfattere) 

bogen efterfulgt af 
(red.), bogens titel i 
kursiv, forlagets 
hjemsted/by samt 
udgivelsesår og 
sidetal 

et kritisk lys, København: Gamle 
Pædagoger, 2005, s. 10-20 

Kilde i en bog Kildens titel i 
gåseøjne, ordet ’i’ og 
forfatterens navn til 
bogen, semikolon og 
bogens titel i kursiv, 
forlagets hjemby, 
forlagets navn, årstal 
og sidetal 

”Senatsdekret om told” i Peter Ørsted: 
Arven fra Rom, København, Columbus, 
2000, s. 87 

OBS: har du at gøre med en bog, artikel eller hjemmeside med flere forfattere, kan du nøjes 

med at skrive navnet på den første forfatter efterfulgt af (m.fl), som betyder ’med flere’.  

Bilag 

Hvis du anvender statistikker, casestudies, interviews eller andet længere materiale kan du 

med fordel vedlægge det som bilag til din opgave, da censor og vejleder dermed har adgang 

til materialet.  

Internetsider, du har anvendt, skal ikke vedlægges, med mindre de indgår som en del af din 

problemformulering og derfor analyseres tekstnært.  
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Læs korrektur på din opgave  

Når du skriver en større opgave, så er det vigtigt at læse korrektur på opgaven. Men hvad vil 

det sige at læse korrektur? 

Korrektur er en gennemlæsning af udkast, så fejl kan rettes inden endelig aflevering. Det vil 

altså sige, at du skal sikre dig, at din opgave ikke indeholder nogle gentagelser, uforståelige 

passager og er klar og tydelig i sproget. Dertil skal du sikre dig, at der ikke er nogle 

grammatiske fejl såsom komma, andre tegn og selve stavningen i opgaven.  

I forhold til stavningen så er stavekontrol og/eller Retskrivningsordbogen din bedste ven i din 

opgaveskrivning. Er de uenige er det altid Retskrivningsordbogen der vinder!  

Komma er desværre sjældent nogens bedste ven, men kommasætningen er yderst vigtig i 

din opgave, da det er den, der guider din læser. Du kan læse om de to former for 

kommasætning her 

I din korrekturlæsning kan du med fordel benytte denne tjekliste:  

Tjekliste til korrekturlæsningen 

Har forsiden de korrekte informationer? 

Svarer indholdsfortegnelsens sidetal med afsnittenes sidetal? 

Har du forklaret opgavens problemformulering i indledningen? 

Er alle illustrationer eller lignende og bilag relevante og velbegrundede? 

Er alle dine citater korrekt citeret og med korrekte kilder? 

Er dine fodnoter korrekte? 

Er layout overskueligt og konsekvent? 

https://dsn.dk/retskrivning/sproghjaelp-1/Komma%20-%20basisreglerne.pdf
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Tjekliste til korrekturlæsningen 

Besvarer konklusionen din problemformulering? 

Er litteraturlisten korrekt? Og er den dertil overskuelig? Og alfabetisk? 

Er dit sprog forståeligt og præcist? 

Er dine sætninger for lange? Hvis ja, så kort dem ned.  

Er kommaerne sat korrekt? 

Bruger du mange gentagelser af ord? Hvis ja, så forsøg at variere dem lidt.  

Er der stavefejl? Så ret dem.  

Og vigtigst af alt:  

Har du besvaret din problemformulering? 
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Gode links  

På vores egen hjemmeside kan du finde hjælp og tips til SSO’en. Klik her 

På emu.dk kan du ligeledes få nogle gode ideer og inspiration til SSO. Klik her  

Er du interesseret i at læse om SSO’en i Undervisningsministeriets læreplan for HF, kan du 

klikke her og kigge nederst på siden. Her kan du både læse om de faglige mål samt hvad du 

bliver bedømt på baggrund af.  

 

 

https://studiekompetencer.dk/faglige-kompetencer/4-semester/sso-forberedelse/
https://www.emu.dk/modul/st%C3%B8rre-skriftlige-opgave-sso
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017

