Den større skriftlige opgave i HF 2019
Vejledningsplan for elever

Vejledning før skriveperioden
Perioden fra uge 2 til uge 5
I uge 2 - 2020
Administrationen orienterer om den større skriftlig opgave og udleverer en generel vejledning samt en blanket.
Du vælger – i samråd med faglærerne – fag og det område, hvori opgaven ønskes udarbejdet.
Senest tirsdag d. 3.02.2020: Du skal aflevere en blanket med det/de valgte fag på kontoret. Skolen udpeger
herefter vejledere og vejledningen kan nu i gang. Som forberedelse til vejledningen skal du gøre følgende:
1. Opret et google-docs og kopier dette dokument ind. Giv din/-e vejleder/-e adgang til dokumentet.
Dette kommer til at fungere som en slags logbog, dvs. at det er et arbejds- og hjælperedskab, som er
med til at synliggøre processen for din vejleder og dig selv og desuden fastholde tidsplanen.
2. Begynd at bruge dokumentet nu: Tænk over, hvorfor du har valgt det konkrete fag og emne, samt
hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med konkret og prøv nu at formulere dette på skrift. Skriv
ca.10 linjer. Dette drøftes til første vejledning
3. Herefter bruges dokumentet under hele vejledningen frem til du afleverer din færdige SSO-opgave 

Perioden fra den 24/02-20/3-20

Senest mandag d. 24.02.2020
Eleverne afleverer blanket med det valgte område på kontoret.
Bemærk: Blanketten skal udfyldes med blæk/holdbar skrift.
Blooms taksonomiske model:
Ud fra Blooms model kan man typisk
opstille en opgave bestående af tre trin:
1. Redegørelse
2. Analyse
3. Vurdering/diskussion/perspektivering

Overvej følgende, inden du går til vejledning:
 Hvilken litteratur og hvilket materiale (film/tekst/kilde/eksperiment/forsøg/beviser) vil
du gerne arbejde med?
 Hvis du har valgt en bestemt sag (fx i historie), hvad er så vinklen på denne sag?
 Hvad er formålet med dit projekt?
 Andet?
 Under vejledningen:
 Skriv noter her i googledocs:




Senest mandag d. 16.03.2020 skal din vejleder uploade din problemformulering

Vejledning for skriveperioden

 Fredag d. 20. marts: Kl. 8.45-9.00: Fælles intro til opgaven.
 Kl. 9.00: Hent opgaven i Netprøver. Du har nu mulighed for at spørge ind til problemformuleringen:
1. Læs problemformuleringen igennem for dig selv og overvej, hvordan du forstår opgaven
– skriv evt. nogle stikord eller spørgsmål.
2. Opsøg din vejleder og stil spørgsmål, så du er sikker på, at du har forstået opgaven rigtigt.
3. Dernæst skal du arbejde med problemformuleringen og til sidst have udarbejdet en disposition.
4. Følg de næste opgaver trin for trin 
 Indsæt din problemformulering her:



Kl. 9.15-10.30: Omskrivning af problemformulering
 Omskriv problemformuleringen med egne ord (skriv en sammenhængende tekst):





Kl. 10.30-11.15: Udarbejdelse af disposition
 Lav nu på baggrund af ovenstående en disposition til hele opgaven:
 Resumé (på dansk)
 Indledning…






 Litteraturliste
Næste vejledning: tirsdag den 24.3.2020. Forbered inden vejledningen følgende:
 Indledning: skal være påbegyndt eller færdig i grove træk
 Redegørelse: skal gerne være færdig
 Analyse: skal gerne være påbegyndt
 Litteraturliste: husk at opdatere løbende
 Henvisninger: husk at lave disse løbende
 Spørgsmål? Notér alt det, du er i tvivl om, og ikke selv har kunnet finde svar på…Tag også
stilling til, hvilke dele af din tekst, din vejleder skal læse under vejledningen.
Sidste vejledning: torsdag den 26.3.2020
 Analyse: skal gerne være færdig – vis uddrag af dette 
 Diskussion/Vurdering/Perspektivering: skal gerne være påbegyndt
 Konklusion: evt. stikord eller nøgleord, som skal anvendes…
 Litteraturliste: er denne på plads nu?
 Henvisninger: har du lavet nok henvisninger?
 Spørgsmål? Notér alt det, du er i tvivl om, og ikke selv har kunnet finde svar på…Tag også
stilling til, hvilke dele af din tekst, din vejleder skal læse under vejledningen.
Aflevering: Senest fredag den 27.03.2020 kl. 09.00 skal opgaven være uploadet!
Upload din opgave på Netprøver – og gerne i lidt god tid. Et eventuelt teknisk sammenbrud
ændrer ikke afleveringstidspunktet.
God arbejdslyst!

