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Skema til bedømmelse af SRO 2021 (det skriftlige produkt) 

NAVN:          Karakter: 
Vurdering af: Over middel Middel Under middel 
Besvarelse af opgaveformuleringen. 

- Taksonomiske niveauer 
 

Fagligt niveau - fag 1 
 

 

Fagligt niveau - fag 2  

Det faglige samspil mellem fagene. 
- Er der en rød tråd i opgaven? 

 

Metoder og metodiske overvejelser  

Den sproglige udformning  
- Er den klar, præcis og ensartet 

gennem hele opgaven?  
- Anvendes fagbegreber? 

 

Formalia 
- Resumé, indholdsfortegnelse 
- Litteraturliste, kildehenvisninger, 

noteapparat 
- Citater/tabeltekster/figurtekster/

forklaring af formler 
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Skema til bedømmelse af SRO 2021 (Den mundtlige fremlæggelse)  

KRAV Over middel Middel Under middel 

Besvares opgaveformuleringen på et 
tilstrækkeligt højt fagligt niveau - fag 1 
 
 

 

Besvares opgaveformuleringen på et 
tilstrækkeligt højt fagligt niveau - fag 2 
 
 

 

Kan eleven reflektere over faglige metoder? 
 
 
 

 

Kan eleven indgå i en dialog: diskutere, 
generalisere, perspektivere, problematisere…? 
 
 

 

Ovenfor har du en oversigt over dine vejlederes evaluering af SRO (det skriftlige produkt og fremlæggelsen). 

Det er vigtigt, at du også selv evaluerer din SRO-proces og reflekterer over, hvad du skal gøre igen eller gøre om, næste gang du skal 
skrive en større skriftlig opgave (SRP i 3.g). Du skal skrive dine refleksioner i det her dokument, som du afleverer i Lectio umiddelbart 
efter den mundtlige evaluering. Overvej følgende, efter at du har fået dine vejlederes evaluering til den mundtlige 
fremlæggelse: Hvad har du lært af at skrive SRO (skriv mindst tre ting)? 

● Hvad er lykkedes bedst i din arbejdsproces omkring SRO? Og hvad er lykkedes bedst i den endelige opgave (ifølge dig selv, og 
ifølge dine vejledere?) 

● Hvad har overrasket dig mest omkring SRO (positivt og negativt)? 
● Hvad skal du have særligt fokus på at forbedre i dit arbejde med SRP (ifølge dig selv. Og ifølge din vejleder)? 
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Skriv dine refleksioner nedenfor og aflevere hele dokumentet i Lectio og brug dem ved næste års SRP. 

 
SKRIV DINE REFLEKSIONER HER: 

Sådan afleverer du i Lectio:
1) Åbn Lectio mappen "Egne dokumenter" og klik på "Ny fil". Et nyt vindue åbner.  
2) Find dit selvevalueringsdokument ved at browse og vælg filen. 
3) Når filen er valgt, scroller du ned ad siden til "Tilknytninger".  
4) I boksen "Tilføj tilknytning til dokument" vælger du din klasses lærere;  

(hvis du er elev i 2y, vælger du altså gruppen "alle 2y-lærere") 
Klik på TILFØJ 
Nu er din selvevaluering tilgængelig for alle klassens lærere og selvfølgelig også dig selv - klar til at tage op næste gang du skal 
skrive en større skriftlig opgave. 


