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SRO	på	MG,	marts-april	2022	
(redigeret	januar	2022/STX-udvalget)	

Kære 2.g’er 

Det er nu tid til at arbejde med SRO – Studie-Retnings-Opgaven der gennemføres i perioden midt marts til 
midt april 2022. 
Her kommer lidt information om opgaven og opgaveprocessen. 

 

SRO	i	korte	træk…	

- SRO er en flerfaglig opgave (to fag), der udarbejdes i marts-april 2022. I opgaveprocessen indgår 

følgende trin: 

1. Lærerne præsenterer klassen for det valgte SRO-emne og den tilhørende materialesamling 

2. På det grundlag ønsker du en fagkombination blandt de mulige 

3. Sammen med andre, der har samme fagkombination som dig, udarbejder du derefter en 

problemformulering 

4. På grundlag af gruppens problemformulering udarbejder lærerne en opgaveformulering. 

5. Du besvarer opgaveformuleringen (individuelt) og afleverer din besvarelse 

6. Som en del af dine mundtlige prøver til sommer indgår, at du (individuelt) skal fremlægge 

indholdet af din SRO (mundtlig årsprøve) 

På de følgende sider kan du læse om, og få hjælp til: 

Oversigt – hvad skal ske og hvornår 

SRO – Hvad skal indgå, og hvordan bliver jeg bedømt 

Mere om SRO 

Hjælp til problemformulering 

Vejledning 

SRO - Aflevering af det skriftlige produkt - krav til form og indhold 

SRO – den mundtlige prøve (årsprøve) 
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Oversigt	

	
Hvornår	

	 	
Hvilket?	

Uge	10	 	 Introduktion	til	SRO	
En	af	dine	studieretningslærere	præsenterer	dig	for	SRO-forløbet	–	
det	valgte	emne	og	materialesamlingen.	
	

	

Uge	10,	
Fredag	kl.	12:00	
	

	 Sidste	frist	for	at	ønske	fagkombination	
(foregår	via	spørgeskema	i	Lectio)	
	

Uge	11,	onsdag	 	 Du	får	besked	om	din	fagkombination	og	hvem,	du	skal	arbejde	i	
gruppe	med	i	forbindelse	med	udformning	af	problemformulering	
	

Uge	11,	fredag	 	 Almindelig	undervisning	er	aflyst	i	to	af	dagens	moduler,	og	i	grupper	
arbejder	eleverne	med	deres	problemformulering.	
	

Uge	12,	mandag	 	 Almindelig	undervisning	er	aflyst	i	1.	–	2.	modul.	Du	og	din	gruppe	
færdiggør	arbejdet	med	problemformulering,	og	afleverer	den.	
	

Uge	12-13		 	 Lærerne	udarbejder	opgaveformuleringer	
	

	
Uge	14	
Tirsdag	d.	5/4	
		

	 	
Opgaveformuleringerne	offentliggøres	efter	endt	undervisning	(ca.	
15:20)	
	

Uge	14,	onsdag	 	 Skrivedag	-	Eleverne	arbejder	med	deres	SRO	på	skolen	-	vejledning.	
Du	skal	arbejde	på	skolen,	og	hver	klasse	får	et	lokale	til	rådighed.	
Dine	vejlederne	giver	dig	besked	om,	hvornår	de	vil	være	at	træffe	til	
vejledning	i	løbet	af	dagen.	
	
	

Uge	14,	torsdag	
	

	 Skrivedag	–	eleverne	arbejder	på	skolen	eller	hjemme	efter	aftale	med	
de	to	faglærere.	Hver	elev	skal	have	talt	med	begge	sine	vejledere,	før	
de	må	gå	hjem.	
	

Uge	14,	fredag	 	 Skrivedag	–	eleverne	arbejder	hjemme.	Mulighed	for	virtuel	
vejledning.	Lærerne	laver	selv	aftaler	med	deres	elever	om	”online-
tidsrum”. 

	 	 	
Uge	14,	fredag	
Senest	kl.	16	
	

	 Du	afleverer	SRO.	Aflevering	foregår	elektronisk	via	Lectio.	
	

Maj-juni	 	 Mundtlig	prøve	-	Fremlæggelse	af	SRO	
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SRO	-	Bedømmelseskriterier	

Hvilke krav er der til dig? Hvad skal du vise i din opgave? Hvad bedømmes du på? 
 
Individuel opgave 
 
Du skal skrive en opgave i 2 fag – det ene skal være 
et studieretningsfag, det andet skal være et af dine 
øvrige fag (skolen har udpeget, hvilke du kan vælge 
mellem. 
 
Du får udleveret en opgaveformulering, som er 
udarbejdet af dine faglærere. 
Opgaveformuleringen er udarbejdet på grundlag af 
den problemformulering, som du og din gruppe 
har lavet. 
 
 
Du skal forberede dig og modtage vejledning 
 
Du skal planlægge en arbejdsproces med mange 
delelementer (vejledning, informationssøgning, 
læsning af faglitteratur) 
 
Samlet tidsforbrug: 27 timer 
 

 
Genrebevidsthed og disposition: 
Du skal vise, 

- at du kan besvare en opgaveformulering ved at redegøre, 
analyserer og fortolke/vurdere 

- at du kan fordybe dig i et centralt fagligt emne, på tværs af 
fagene 

- at du kan inddrage faglig viden, teori og metode fra begge fag 
- at du kan skabe sammenhæng mellem fagene og fastholde 

fokus på emnet 
- at du behersker opgavens tredeling: Indledning med indskrevet 

opgaveformulering, hoveddel og konklusion 
Sproglig korrekthed 
Argumentation: Du skal kunne argumentere ved hjælp af relevante faglige 
begreber fra begge fag og underbygge vha. dokumentation, fx citater, 
figurer, illustrationer mv. 
 
Opgaveteknik/formalia: 
Der skal være: 

1. forside med opgaveformulering 
2. resumé – placeres på en side for sig selv 
3. indholdsfortegnelse og sidetal 
4. indledning til opgaven (skal ikke være en gentagelse af 

opgaveformuleringen) 
5. overskrifter og underoverskrifter, der sammenfatter opgavens 

hoved- og underpunkter 
6. Citat og notesystem 
7. konklusion 
8. litteraturliste 
9. bilag 

 
Besvares opgaveformulering - helt eller delvist? 
 
Er stoffet behandlet tilstrækkeligt dybdegående i begge fag? 
 
Fremgår det, hvorfor begge fag er nødvendige for at besvare 
opgaveformuleringen, og inddrages fagenes metoder? 
 
Er der en rød tråd i opgaven? 
 
Er den sproglige udformning præcis og ensartet gennem 
opgaven, og anvendes der faglige begreber i passende grad? 
 
Lever din opgave op til formalia? (fx noteapparat, 
indholdsfortegnelse og litteraturliste) 
 
Og ved den mundtlige prøve: 
Får du præsenteret centrale elementer af din opgave på et 
tilstrækkeligt højt fagligt niveau? 
 
Viser du faglig indsigt, og kan du diskutere, perspektivere og 
problematisere din opgavebesvarelse? 
 
Demonstrerer du viden om fagenes metoder, og får du koblet 
fagene tilstrækkeligt? 
	
Du får en samlet karakter. I denne karakter vurderes du på 
det ovenstående samt i hvilket omfang, du har levet op til 
kravene omkring vejledning. 
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SRO	–	hvorfor	og	hvordan	

SRO indgår i træningen til SRP i 3.g. 

Det overordnede mål med studieretningsprojektet, SRP, er at styrke elevens almendannelse og 
studieforberedende kompetencer. Det skal ske ved i løbet af det treårige forløb at gennemføre et antal 
flerfaglige forløb, hvor der er særligt fokus på det faglige samspil mellem fagene og fagenes metoder, og 
SRO indgår som en del af denne forberedelse. 

	
Faglige	krav	i	SRO	

I henhold til skolens studieplan for de flerfaglige forløb skal der i SRO være særligt fokus på træning af at: 

● Udforme problemformulering i grupper 
● Fremsøge materiale på egen hånd 
● Behandle en flerfaglig problemstilling, herunder udvælge og bearbejde det stof, som du vælger at 

inddrage 
● Formidle en flerfaglig problemstilling både skriftligt og mundtligt 
● Inddrage overvejelser omkring faglige metoder 

 

Hvordan	laver	man	en	problemformulering?	

En problemformulering består af ét hovedspørgsmål uddybet af et eller flere underspørgsmål, som dog 
aldrig må fjerne fokus fra hovedspørgsmålet. 
I problemformuleringen afgrænser du din vinkel på emnet – hvad det helt præcist er, du vil finde ud af. Du 
kan også konkretisere, hvordan (med hvilken fremgangsmåde) du har tænkt dig at arbejde hen imod en 
besvarelse. 

Problemformuleringen er projektets røde tråd: Oplysninger der ikke bidrager til at besvare de spørgsmål, 
du stiller i problemformuleringen, har ingenting at gøre i projektet/opgaven. 

● Din tekst skal hele tiden passe til din problemformulering – skriv kun tekst der direkte er et led i 
besvarelsen af din problemformulering.  

● Dit undersøgelsesmateriale skal forholde sig til din problemformulering. 
● I konklusionen skal du besvare din problemformulering. 

En problemformulering er god, når den:  

● er fagligt relevant - eventuelt relevant på tværs af flere fag.  
● er interessant for dig!  
● har et klart fokus og kan danne baggrund for en disposition. 
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● lægger op til, at du analyserer, diskuterer og vurderer – frem for kun at referere og redegøre for 
dit emne.  

● er til at konkludere på. 
● er sproglig præcis.  
● er kort 

Hvordan kommer jeg/I i gang med at lave en problemformulering 

1. Stil (måske) 10-20 Hv-spørgsmål til dit/jeres emne.  
Du/I kan evt. indkredse dit/jeres problem med disse spørgsmål: 
● Jeg/vi har observeret at:  
● … hvad der undrer, fordi … 

● Det vil jeg/vi undersøge for at: 
o Forklare 
o Fortolke 
o Argumentere for 
o Vurdere 

● Det vil jeg/vi gøre med denne fremgangsmåde … 

2. Orienter dig i emnet/materialesamling.      
Brug opslagsbøger (leksika og lign.), kig i bøger og søg på nettet efter tekster der kan være med til 
at besvare dine spørgsmål. 
Vær opmærksom på, at du skal lave en grundigere informationssøgning, når du har din 
problemformulering klar, og du skal begynde at skrive din opgave eller dit projekt.  

3. Besvar dine hv-spørgsmål med foreløbige svar.     
Drop spørgsmål der kun kan besvares med ja eller nej. 
Drop spørgsmål der ikke giver mulighed for at udtrykke holdninger for eller imod.  

4. Brug de bedste af spørgsmålene til at sammenskrive én problemformulering.   
En problemformulering er optimalt set én sætning – et spørgsmål evt. inddelt i flere led – der er 
ledetråden for hele opgaven. Under denne ene problemformuleringssætning, vil det dog ofte være 
nødvendigt at have et par afklarende og uddybende kommentarer eller/og underspørgsmål.    

5. Start problemformuleringen med et åbent spørgsmål.  
Altså typisk ”hvorfor” eller ”hvordan”. Undlad spørgsmål man kan svare ja/nej til. Sammenlign 
spørgsmålene: "var der apartheid", ”hvad er apartheid” og ”hvorfor opstod apartheid”. 
 

6. Ret problemformuleringen til efterhånden som du/I arbejder dig ind i din opgave eller dit 
projekt. 

Det kan blive nødvendigt at justere problemformuleringen, hvis du/I undervejs i projektet støder på nye 
oplysninger, der ændrer fokus. 
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Gruppens problemformulering skal afleveres i Lectio, senest mandag d. 21/3 2022, kl. 12. 

Krav til arbejdet: 

Ca. 1 A4-side, hvor I skal oplyse: 

• Navne på gruppemedlemmer 

• Fagkombination 

• Emne 

• Problemformulering – med underspørgsmål 

• Materialer/tekster, der skal indgå, herunder også forslag til ukendt materiale. 

• Hvilke faglige metoder I vil bruge 

• Forslag til perspektivering 

	
	
Hjælp	i	processen	-	Vejledning	

Ligesom i forbindelse med DHO er der også i SRO indregnet tid til vejledning. 

Vejledning kan være vejledning i form af enten elev-elev, gruppe-lærer – eller elev-lærer-feedback – 
fuldstændig som du prøvede det i forbindelse med DHO. Vejledningen sker som en del af processen, så 
dine lærere er skemalagt i nogle af de timer, hvor du arbejder med opgaven, mens du i andre timer, sidder 
alene (evt. med din gruppe) og arbejder. 

Vejledningen kan både omhandle faglige problemstillinger, fx hvis du har læst noget, som du ikke helt 
forstår, og det kan omfatte selve arbejdet med opgavebesvarelsen, fx hvilken rækkefølge afsnittene skal 
komme, hvad skal med i litteraturlisten, hvordan undgår jeg at blive anklaget for snyd, når jeg nu gerne vil 
have det her bestemte citat med i min besvarelse osv. 

Der er planlagt vejledning både i forbindelse med arbejdet med problemformuleringen og i forbindelse 
med selve opgaveskrivningen. 
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Aflevering	af	din	SRO-besvarelse	–	krav	til	omfang	og	indhold	

Fredag d. 8. april, senest kl. 16:00 skal din SRO-besvarelsen afleveres. Du afleverer i Lectio, hvor SRO er 
oprettet som en digital prøve (eksamen) – dvs. du afleverer elektronisk (foregår via din Lectio-forside) – 
begge lærere skal rette besvarelsen. 

Besvarelsens	forventede	omfang	skal	være	ca.	6-8	sider,	ekskl.	Forside,	resumé,	indholdsfortegnelse,	
litteraturliste, bilag m.m.  

Bemærk, at en side svarer til 2400 anslag inkl. mellemrum. Besvarelsens omfang skal altså være mellem 
6*2400 = 14.400 enheder og 8*2400= 19.200 enheder. De 6 til 8 sider er altså 6-8 siders ren tekst, og det 
antal sider, du afleverer, vil derfor afhænge af, i hvor høj grad din besvarelse indeholder grafer, 
illustrationer og lignende. 

Resuméet placeres umiddelbart inden indholdsfortegnelsen. Resuméet skal skrives på dansk og er en 
koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Resuméet fylder typisk 10-20 
linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentligste resultater og 
konklusioner. 

 

Mundtlig	prøve	i	SRO	

Som	en	del	af	dine	eksaminer/årsprøver	til	sommer	indgår	en	fremlæggelse	af	din	SRO-besvarelse.	

Prøven	varer	24	minutter	pr.	elev	(inkl.	votering).	I	prøven	deltager	dine	to	vejledere.	

Prøven	inkluderer:	

- En	fremlæggelse	af	din	besvarelse	(oplæg	fra	dig	varer	max.	8	minutter)		
- Dialog	med	vejledere	om	din	besvarelse	og	din	fremlæggelse	
- Evaluering	rettet	fremad	mod	SRP	

Du	kan	læse	mere	i	skolens	”Gode	råd	til	fremlæggelse	af	SRP/SRO”.	

Bedømmelseskriterierne	for	hhv.	det	skriftlige	produkt	og	den	mundtlige	prøve	kan	ses	i	skemaet	på	
sidste	side.	

Der	gives	én	karakter	samlet.	Bedømmelsen	er	en	helhedsbedømmelse	af	den	skriftlige	og	mundtlige	
præstation.	Der	gives	ikke	delkarakterer	for	henholdsvis	den	skriftlige	og	den	mundtlige	præstation.	I	
stedet	skal	bedømmerne	forholde	sig	til	det	samlede	indtryk	af	opgaven,	der	står	tilbage	efter	den	
mundtlige	prøve. 


