
 

Køreplan for studieretningsopgaven (SRO)  
 
Studieretningsopgaven (SRO) er den anden af i alt tre større skriftlige opgaver i gymnasiet. Man 
skriver opgaven i to af sine studieretningsfag på bagrund af et parallelt forløb eller et tværfagligt 
forløb i de to studieretningsfag. Opgaven skal have et omfang på 6-8 sider, og den skrives 
individuelt.  
 
Det faglige grundlag 
I to af klassens studieretningsfag arbejdes der forud for skrivedagene med et fagligt forløb – 
parallelt eller tværfagligt, som danner grundlag for studieretningsopgaven. I forløbet skal der 
arbejdes med materiale, forsøg osv., som giver eleverne mulighed for at kunne skrive opgaven.  
 
Skrivedagene 
Eleverne har tre skrivedage til at udfærdige deres SRO. Skrivedagene ligger sammenhængende i 
perioden 24/5-4/6, men det kan pga. forskellige andre hensyn til variere fra klasse til klasse præcis 
hvilke dage opgaven skrives i. Der skal gives mulighed for vejledning af de to 
studieretningsopgavelærere ved starten af skrivedagene.  
 
Senest uge 20  
Klassens engelsklærer underviser eleverne i at skrive abstract. Det er vigtigt, at eleverne 
introduceres til formålet med abstractet, at de undervises i strukturen i et abstract, og at de får 
nogle centrale formuleringer til brug i abstract.  
 
Første skrivedag: 
Lærerne sørger for, at opgaveformuleringen udleveres til eleverne kl. 8.00. Det kan foregå i 
klassen og via Lectio.  
 
Studieretningsopgaven afleveres i Lectio på tredjedagen kl. 23:30.  
 
HUSK: Du kan se uddybende forklaringer i dokumenterne: ”Vejledning til SRO” og ”Praktiske råd 
vedrørende udformningen af SRO”, hvor du også kan få mere at vide om formalia, fx fodnoter, 
citater osv. Du finder dokumenterne her:  
 
http://www.roedkilde-gym.dk/dk/stx-uddannelsen/skriftlighed/sro-studieretningsopgave/ 
  

Delkompetencer i fokus i SRO 
Særlige delkompetencer for SRO er:  
 
På tekstniveau 

http://www.roedkilde-gym.dk/dk/stx-uddannelsen/skriftlighed/sro-studieretningsopgave/


 
  • Overordnet argumentation i opgaven 
  • Klart og korrekt sprog igennem hele opgaven 
  • Logisk struktur/opbygning  
 
 
 
 
På afsnitsniveau  

• Klart formål med det enkelte afsnit med brug af emnesætninger  
• Ét afsnit - ét underemne  
• Sammenhængende argumentation i det enkelte afsnit  

Formalia  
• Abstract på engelsk (15-20 linjer) placeres umiddelbart efter forsiden 
• Klar og ensartet afsnitsinddeling: enten ny linje med ca. 1 cm indryk eller spring en 
linje over 2 
• Omfang: 6-8 normalsider (ekskl. forside, abstract, indholdsfortegnelse, 
litteraturliste, bilag, figurer). En normalside tæller 2400 anslag inkl. mellemrum, 
kommaer, fodnoter osv.  

Taksonomisk niveau  
• Fagenes taksonomiske niveauer skal tydeligt i spil (redegørelse, analyse, diskussion, 
perspektivering)  

Fagligt indhold  
• korrekt fagsprog  
• faglig bredde, faglig dybde og faglig relevans  
• faglig metode  

 
Delkompetencer i fokus videreført fra DHO På tekstniveau  

• Disponering af opgavens enkeltdele og delemner  
• Sammenhæng mellem indledning og konklusion  
• Overgange fra afsnit til afsnit  

På afsnitsniveau  
• Opbygning af afsnit med brug af nøglesætninger  
• Sproglige forbindelser  
• Sammenhæng  

Formalia  
• Dokumentation: brug af citater, fodnoter/henvisninger og kildeoplysninger  
• Formalia i layout:  

o Forside  
o Indholdsfortegnelse (autogenereret i tekstbehandlingsprogram)  
o Afsnitsoverskrifter  
o Litteraturliste  
o Sidetal  
o Sidehoved  



 
Taksonomisk niveau  

• Redegørelse  
• Skriftlig kildekritisk analyse (særligt for historie)  
• Tekstanalyse (særligt for dansk) 

 


