
Studieretningsopgaven (SRO) i 2g 
Studieretningsopgaven er en træningsopgave til studieretningsprojektet, som skrives i 3g. Opgaven 
skrives i mindst ét studieretningsfag koblet med et andet fag og opgaven forsvares ved en mundtlig 
årsprøve. 

 
Opgavens indhold  
Forside og 
opgaveformulering 
 

Opgaveformuleringen skal placeres i tekstfeltet på forsiden. Forsiden 
udleveres som en elektronisk skabelon af dine vejledere. 
Vejlederne er ansvarlige for at opgaveformuleringen bliver udformet, 
men der skal være en vis grad af valgmulighed for eleverne enten i form 
af flere mulige opgaveformuleringer eller i en bred opgaveformulering. 
 

Resumé Dit resumé skal præsentere din opgavens indhold i super koncentreret 
form. Du skal forklare, hvad formålet med din analyse/undersøgelse er, 
og derudover skal du beskrive, hvordan du har arbejdet (hvilke metoder), 
og hvad du er kommet frem til (dine konklusioner).  
Resumeet er helt anderledes end indledningen, fordi du afslører dine 
resultater (tænk på det som en plot spoiler).  
Resuméet skrives på dansk og må højst være 8-12 linjer. 

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal stå på en side for sig selv på den første side 
efter resuméet. Den er en liste over din opgaves hoved- og underafsnit 
med angivelse af sidetal. Husk at opdatere indholdsfortegnelsen som det 
sidste, så sidetallene passer. 
 

Indledning Opgaven indledes med en indledning. Her præsenterer du dels det 
overordnede emne og dels de aspekter af emnet, du kommer ind på 
undervejs. Du kan også forklare, hvordan du vil løse opgaven – altså 
hvilke metodiske valg du har truffet, men undgå at skrive i ”jeg-form”.  
Du bør også komme ind på, hvordan du vil afgrænse opgaven.  
Skriv indledningen til sidst, så den passer til opgaven.  
 

Selve besvarelsen Efter indledningen begynder din besvarelse af den stillede opgave. 
 
Redegørelse: Er en ordnet, forklarende fremstilling af et emne. 
Redegørelsen skal være loyal, saglig, systematisk og redelig, og den må 
ikke indeholde subjektive udsagn. Redegørelsens påstande skal 
dokumenteres ved hjælp af noter. Pas på afsmitning, dvs. ubevidst 
kopiering af den anvendte litteraturs ordlyd. 
 
Analyse (kan i nogle fag hedde undersøgelse): Ved en analyse opløser 
man en tekst eller genstand i dens bestanddele for derefter at se, 
hvordan disse dele forholder sig til hinanden, og hvad de betyder for 
tekstens udsagn som helhed. En analyse skal bruges til at sige noget 



væsentligt om teksten eller genstanden; det er derfor ikke altid 
nødvendigt at inddrage alle iagttagelserne. 
En analyse er en saglig fremstilling, der bruges som argumentation for de 
fortolkende udsagn, man kommer med. 
 
Vurdering og/eller diskussion: At vurdere vil sige at tage stilling til værdien 
af noget. Man kan vurdere synspunkter og argumenter og dermed tage 
stilling til, om de er holdbare. Man kan også vurdere forskellige 
muligheder for fortolkning og forklare, hvorfor man vælger én fortolkning 
og afviser en anden. Uanset hvad man skal vurdere, kræver det en 
selvstændig personlig stillingtagen - med faglig argumentation.  
At diskutere vil sige at se en sag fra flere sider. Når man diskuterer, vejer 
man forskellige synspunkter op mod hinanden og forklarer, hvorfor nogle 
synspunkter og nogle argumenter er mere holdbare end andre – også her 
hviler dine påstande og pointer på en faglig argumentation.  
 
Vær opmærksom på, at forskellige fag har forskellige måder at spørge på, 
så din opgaveformulering kan sagtens afvige fra det ovenstående.  
 
Hvis du indsætter figurer undervejs i teksten, skal de forsynes med 
bogstav eller nummer og en kort tekst. Figurteksten sættes med mindre 
skriftstørrelse end brødteksten. Figurer skal placeres på den side, hvor de 
omtales i brødteksten. Du skal altså anvende figuren aktivt, så den ikke 
står alene. 
 

Konklusion Besvarelsen afsluttes med en konklusion, der skal fungere som en 
sammenfatning af opgaven. Der skal derfor ikke introduceres nye emner i 
konklusionen. Konklusionen kan rumme en afsluttende vurdering, 
ligesom perspektiveringer af forskellig slags med fordel kan inddrages i 
konklusionen. 
 

Litteraturliste Litteraturlisten skal stå på en side for sig selv efter konklusionen. 
Litteraturlisten skal omfatte den anvendte litteratur, og listen ordnes 
alfabetisk efter forfatterens efternavn.  
Opbyg gerne litteraturlisten i forskellige materialekategorier, men kun 
hvis litteraturlisten har så stort et omfang, at det giver mening. 
Se dokumentet ”Opgaveskrivning generelt” for præcise anvisninger over 
opstilling af litteraturliste.  
 

Bilag Eventuelle bilag indsættes efter litteraturlisten.  
Bilagsmateriale vil oftest være materiale, som ikke er tilgængelig for 
vejlederne (f.eks. forsøgsvejledninger, materiale fra forsøg, undersøgelse, 
interviews, statistik). 
 

Formalia  



Omfang 6 – 8 sider à 2400 anslag 
 

Øvrige formalia Se dokumentet ”Opgaveskrivning generelt” 
 

Mundtlig prøve  
Prøven Den mundtlige del af din studieretningsopgave, foregår ca. en måned 

efter afleveringen af opgaven. Prøven er en individuel prøve på 20 min 
med deltagelse af dine vejledere.  
Du indleder med en præsentation på 6-8 min. af opgavens pointer og 
konklusion. Præsentationen skal desuden indeholde videnskabsteoriske 
overvejelser. 
 

Videnskabsteori  Du skal redegøre for dine metodiske valg og fravalg i opgaven. Kom også 
gerne ind på alternative metoder til besvarelse af opgaven. 
Dit faglige pensum til denne del af prøven består af de teorisider/-slides, 
der er indgået i TF-forløbene i 1g og 2g. 
 

Bedømmelse Ved bedømmelsen af din SRO lægger vejlederne vægt på: 
– om opgaveformuleringen er besvaret 
– relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder 
fra indgående fag 
– den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i 
indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
– anvendelse af relevant materiale 
– den faglige formidling og fremstillingsform 
– den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
– faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af 
viden fra indgående fag 
– eksaminandens evne til at foretage metodiske og tværfaglige 
overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag. 
 

Evaluering Ved bedømmelsen får du én samlet karakter samt et fremadrettet 
evalueringsark i forhold til den skriftlige del, som du skal bruge i 
forbindelse med SRP-skrivning i 3g.  
 

 
 


