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Om	SRO	
 
I løbet af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb – SRP 5. Dette flerfaglige forløb afsluttes med en 
studieretningsopgave (SRO). SRO’en er således et skriftligt arbejde baseret på to fag, hvoraf 
mindst det ene er et af dine studieretningsfag.  
SRO udgør, lige som DHO’en fra 1.g, en forberedelse til studieretningsprojektet i 3.g.  
 
I SRO skal der afleveres en individuel besvarelse af en flerfaglige opgave, som dine 
lærere/vejledere udarbejder. Forløbet afsluttes med en mundtlig årsprøve, hvor du 
fremlægger din besvarelse og herefter har en dialog med dine lærere/vejledere om 
besvarelsen.  
 
I 3.g, når du skal lave SRP, skal der også indgå to fag – hvoraf mindst ét er på A-niveau 
og mindst ét er et studieretningsfag. 
 
 

Ø Rammer for valg af emne/område i SRO 
o Lærerne planlægger de overordnede rammer vedr. emner/områder. De af 

lærerne afgrænsede emner og områder har en sådan karakter, at der er 
mulighed for at I enten selvstændigt eller i grupper kan udarbejde en 
problemformulering med tilhørende underspørgsmål. 

 
Ø Individuel besvarelse 

o Opgaven er individuel – der kan ikke afleveres gruppebesvarelser.  
 

Ø Opgaveformuleringen 
o For 3.g-studieretningsprojektet gælder, at det er lærerne, som med 

udgangspunkt i en problemformulering fra eleven, laver opgaveformuleringen.  
o Det samme gælder for 2.g-studieretningsopgaven, men der er ikke krav om, at 

I skal have individuelle opgaveformuleringer. Opgaveformuleringerne laves med 
udgangspunkt i jeres inputs til problemformulering og underspørgsmål fra både 
vejledningsarket og vejledningerne.  

 
Ø Vejledning og skrive-vejledning 

o Med udgangspunkt i vejledningsarket er der vejledning og der er afsat tid til 
vejledningen i Lectio. Efter udleveringen af opgaveformuleringen og inden 
skrivedagene er der en vejlednings- og skrivedag med begge lærere/vejledere.  

 
Ø Fordybelsestid 

o Der afsættes i alt 20 fordybelsestimer til studieretningsopgave. Heraf er to af 
timerne afsat til aflevering af SRO-vejledningsarket. Aflevering af 
vejledningsarket oprettes af dine SRO-lærere. Der afsættes to skrivedage til 
hvor du hjemme arbejder med opgaven og skriver. 

 
Ø Aflevering 

o Opgaven afleveres elektronisk i Lectio senest den dato der er nævnt i 
køreplanen. Eventuel aflevering af print til studieretningslærerne 
aftales med lærerne.  
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SRO-køreplan 2020/21 

 

 

NB: Såfremt der er behov for yderligere aftaler og deadlines i forbindelse med arbejdet, 
aftales det mellem lærere og elever.  
  

 

 

 

 
Oktober-december 
SRP 5 

SRO-lærerne melder rammerne for SRO ud - fagkombinationer og 
emner/områder mv.  Der orienteres også om formalia, faglige mål, 
køreplan, deadlines og vejledning.  

Vejledningsarket præsenteres og gennemgås. 

SRP 5 er en del af den faglig optakt til SRO. SRO er oprettet med 18 + 2 
fordybelsestimer hhv. for selve besvarelsen og for SRO-
vejledningsarket.  

Uge 51/52 
 

Aflevering af SRO-vejledningsarket til SRO-lærerne med angivelse af 
input til opgaveformulering og underspørgsmål mv.  
 
Vejledning: Der vil være afsat ca. 3 lektioner i Lectio til vejledning i 
forbindelse med arbejdet med problemformulering og med 
vejledningsarket.  
Frist for aflevering af vejledningsark fastsættes af lærerne. 

Uge 3 
Onsdag d. 20. januar 

Senest udlevering af opgaveformulering. Opgaveformuleringerne 
sendes/udleveres af vejlederne. 

 
 Uge 3 el. 4 

En dag 
 

Skrive- og vejledningslektioner med begge vejledere/lærere   
skemalægges i Lectio.  

Uge 4 
Torsdag og fredag d. 
28.- 29. januar 

 
Skrivedage - ingen anden undervisning. Eventuel individuel og/eller 
gruppevis vejledning i skivedagene aftales med vejlederne. 
 

Uge 4 
Fredag d. 29. januar 

Studieretningsopgaven afleveres senest kl. 21.00 i Lectio.  
Eventuel aftale om aflevering af print af opgaven laves med klassens 
studieretningslærer. 

 
 
Uge 6 + 8 

 

 
Mundtlig feedback i form af vejledningskonsultationer med begge 
vejledere. 10 minutter pr. elev mens der er anden undervisning. 
Lærere koordinerer den mundtlige feedback.  

 
Uge 8 /mandag  
To lektioner 

 
To lektioner med oplæg om og udarbejdelse af talepapir og resume.  

Uge 8 (+ 9) 
Som udgangspunkt 
25. – 26. februar  
(der kan være nogle 
få årsprøver placeret 
i uge 9) 

Mundtlig årsprøve i SRO med eksaminationstid på ca. 24 minutter. Der 
gives ingen forberedelsestid. 
Ved den mundtlige årsprøve præsenteres besvarelsen og 
efterfølgende er der samtale om besvarelsen mellem vejledere og 
elev. I præsentationen og/eller samtalen inddrages problemstillinger, 
vigtige konklusioner samt metodiske og videnskabsteoretiske 
overvejelser.  
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Ø Om selve opgaven 

o Nedenstående rammer er generelle og helt overordnede og har 
primært vejledende karakter. Elever og lærere kan med 
udgangspunkt i disse rammer aftale særlige regler og rammer for 
studieretningsopgaven. 

 
o Omfang 

6-8 sider inkl. indledning og konklusion (men eksklusiv 
indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlagte bilag). 

o Opgavens skal indeholde 
§ Forside eller forblad med opgaveformulering 
§ Indholdsfortegnelse 
§ Indledning, hvor opgavens emne præsenteres 
§ Redegørelse, analyse mv.  
§ Konklusion og evt. perspektivering 
§ Litteraturliste med nøjagtige kildeangivelser 
§ Evt. egenproducerede bilag 
§ ”Refleksion over metode og videnskabsteori" skal afleveres som bilag 

 
o Indhold 

Begge fag skal tilgodeses i opgaven, og man skal demonstrere, at man kan 
kombinere forskellige faglige tilgange og metoder.  

o Sprog 
Opgaven skrives på dansk. 

o Formalia 
På skolens skriveportal kan der læses om opgavens formalia: 
http://www.gymnasiet.dk/elev-paa-sg/hjaelp-vejledning/skriveportalen/ 
 

 
 

Ø Evaluering 
o Studieretningsopgaven er individuel. Opgavebesvarelsen evalueres af dine 

lærere i de indgående fag i en mundtlig årsprøve. Der gives feedback på 
besvarelsen.  

o Efter den mundtlig årsprøve gives én samlet karakter ud fra en 
helheldsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af opfyldelse af de faglige 
mål.  
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