
Studieretningsopgaven  
Vejledning 
 

Formålet med studieretningsopgaven 

Studieretningsopgaven (SRO) er den anden af de tre store skriftlige opgaver, som du skal 

skrive i gymnasiet. I 1g skriv du dansk-historieopgaven, og i 3g skal du skrive studieretnings-

projektet (SRP).  

De større skriftlige opgaver er alle en del af de flerfaglige forløb, som i alt består af syv forløb, 

hvor det syvende er den afsluttende SRP i 3g. Formålet med disse forløb er at gøre dig klar til 

at skrive SRP i 3g. I hvert flerfagligt forløb trænes du faglige, metodiske og studietekniske 

kompetencer, som der bygges ovenpå i hvert forløb.  

Studieretningsopgaven er det femte flerfaglige forløb. Ligesom dansk-historieopgaven er 

studieretningsopgaven en slags træningsopgave, hvor du lærer, hvad det vil sige at skrive en 

større skriftlig opgave på gymnasialt niveau.  

Studieretningsopgaven indeholder en skriftlig opgave og en mundtlig prøve, som består af en 

præsentation af opgaven og en samtale herom.  

 

Faglige mål og kompetencer 

I SRO-forløbet skal du vise, at du: 

- selvstændigt kan sætte dig ind i et nyt stofområde, herunder selv afgrænse et emne  

- kan udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 

- har faglig indsigt og viden om metoder i de anvendte fag 

- kan finde, anvende og dokumentere brugen af kilder 

- har viden om krav til opgaveskrivning, herunder opgavestruktur med fokus på de 

taksonomiske niveauer samt citatteknik, fodnoter, litteraturliste mm.  

- mundtligt kan formidle din opgave og føre en faglig samtale herom. 

 

Indhold og tidsplan  

Opgaven skrives med udgangspunkt i en opgaveformulering, som dine lærere har udleveret.  

Du skal skrive i to studieretningsfag, og har du mere end to studieretningsfag, kan du vælge 

mellem flere fagkombinationer.  

Udover opgaveformuleringen og materiale, som dine lærere udleverer, forventes det desuden, 

at du selv søger og anvender supplerende litteratur til opgaven.  

Opgaven skrives individuelt, ligesom den mundtlige del også er individuel. 

Selve opgaven skrives i starten af eksamensperioden, hvor der afsættes fem skrivedage til 

opgaven. 

Den mundtlige prøve ligger i eksamensperioden i juni og fungerer som en mundtlig årsprøve.   

 

Omfang og krav til formalia  

Opgaven skal være ca. 8 normalsider eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og 

eventuelle bilag. En normalside er 2400 anslag inklusiv mellemrum.  

Opgaven skrives med 1½ linjeafstand med en standard skrifttype, fx Times New Roman punkt 

12 eller Verdana punkt 10.  



 

Opgavens indhold 

Opgaven indeholder følgende:  

1. Forside 

2. Resume 

3. Indholdsfortegnelse 

4. Indledning 

5. Selve opgaven (Redegørelse, analyse, diskussion/perspektivering/vurdering) 

6. Konklusion 

7. Litteraturliste 

8. Eventuelle bilag 

 

I skriveskabelonen, som du anbefales at bruge, er indholdet i opgaven uddybet.  

 

Vejledninger til formalia og informationssøgning 

På skolens hjemmeside kan du finde vejledninger til formalia ifm. større skriftlige opgaver og 

informationssøgning.  

På denne side kan du få hjælp til informationssøgning: 

https://frsgym.dk/informationssoegning/ 

Her kan du få hjælp til, hvordan du fx laver en indholdsfortegnelse eller en litteraturliste: 

https://frsgym.dk/stx-stoerre-skriftlige-opgaver/ 

Her kan du læse om, hvordan du skriver et resume: https://frsgym.dk/filer/Hvordan-skriver-

man-et-resume.pdf 

 

Den mundtlige prøve 

Til den mundtlige årsprøve skal du fremlægge hovedpointerne i din opgave og indgå i en faglig 

samtale med dine lærere om opgaven. Efter den mundtlige prøve får du en samlet karakter for 

den mundtlige og skriftlige præstation. Bedømmelsen er en samlet vurdering af, i hvilken grad 

du har opfyldt de faglige mål og kompetencer beskrevet på side 1. Dog vægtes den skriftlige 

del højest i forhold til den endelige karakter.   

Lærerne skal desuden sørge for, at du har en skriftlig begrundelse for din karakter for både 

den skriftlige og mundtlige prøve. Den skal du bruge til at reflektere over dine erfaringer fra 

forløbet, så du ved, hvad du skal være særlig opmærksom på fremadrettet ifm. FF& og SRP i 

3g.  

Den mundtlige årsprøve er uden forberedelse og varer 24 minutter inklusiv votering.  

 

Sygdom og snyd 

Studieretningsopgaven er en del af eksamen i 2g, og bliver du syg i skrivedagene, så du ikke 

kan aflevere din opgave, skal du straks give skolens kontor besked. Du skal desuden aflevere 

en lægeerklæring, som dokumenterer din sygdom.  

Hvis man tages i at snyde, dvs. fx skrive af fra andres arbejde, kopiere afsnit fra bøger eller 

internettet, få en anden til at skrive opgaven, hente en besvarelse på internettet eller 

lignende, risikerer man efter en samtale at blive bortvist fra prøven. Dette indebærer, at man 

skal skrive en ny opgave og desuden modtager en skriftlig advarsel om, at gentagelsestilfælde 

i andre fag kan medføre bortvisning fra skolen.  

Jf. skolens studie-/ordensregler: http://www.frsgym.dk/studie-og-ordensregler.   
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