
Plan for SRP 2020/2021: 
 

 

Efterår Akademisk skrivning   

6 lektioner i danskfaget med fokus på akademisk skrivning (træning til SRP). 

 
3. dec 2020 

SRP-optakt I 

1. lektion:  
 
SR-leder afholder lektionen og viser klassen de to screencasts 
 
08.15 - 08.40: SCREENCAST 1: Rammer for SRP v. LL og AV 
 
08.40 - 09.00: SCREENCAST 2: Opsummering af de flerfaglige forløb,  
                            DHO, SRO, og den Videnskabelige Basis Model v. NJ 
 
09.00 - 09.25: Opsummering af klassens flerfaglige forløb og portfolio v. SR-leder  
                            
2. lektion: Præsentation af SR-fag + dansk og historie 

Lektionen er inddelt i 4 sekvenser, hvor de to studieretningsfag samt dansk og 
historie præsenterer sig i hver sin sekvens à 15 minutter. 

3. lektion: Faggrunder  

Lektionen er delt i to dele: Den ene med studieretningslederne*, den anden med 
runder, hvor eleverne kan høre om øvrige fag, de har mulighed for at skrive SRP i.  

* Eleverne taler i grupper om, hvilke overvejelser de har pt. vedr. emne, fag og hvad de gerne vil 
have/har fået svar på.  

16. dec. 2020 SRP-optakt II 
 

2. lektion:  
 
3a, 3k og 3x: 
Videnskabsteoriforelæsning, der træner eleverne i at inddrage VBM 
3i og 3n, 3z: 
Opfølgning på SRP-optakt 1 og introduktion til problemformulering 
 
3. lektion:  
3i og 3n, 3z: 
Videnskabsteoriforelæsning, der træner eleverne i at inddrage VBM 
3a, 3k og 3x: 
Opfølgning på SRP-optakt 1 og introduktion til problemformulering 
 
4. lektion:  
Træning i udarbejdelse af problemformulering inkl. VBM 
 
5. lektion:  
Opsamling på arbejdet med problemformulering fx. fremlæggelse i grupper.  
Eleverne bliver henvist til vejledningsskabelon til Fagrunden (gul) d. 8.1.2021. 
Den ligger på Portalen fra elev til studerende.  

https://www.odder-gym.dk/portaler/fra-elev-til-studerende/flerfaglige-forloeb-paa-og/3g-srp-optakt/


8. jan 2021 Indledende vejledning 

Formalia mm 

Fællesforelæsning i AUD (?) med formalia 

Fagrunde 

Eleverne skal besøge forskellige fag og teste deres indledende ideer med 

udgangspunkt i deres skabelon.  

 

Formål: at afklare idéer af dit emne samt valg af fag.  

13. jan 2021 Valg af fag i Lectio 
Vælg dine 2 fag i Lectio og angiver foreløbig problemstilling. Normalt minimum 
et studieretningsfag og min 1 fag på A (kan være samme fag). 

25. jan 2021 1.Vejledning 
Medbring forslag til problemstilling samt en indledende materialesøgning. 

Vejlederne giver feedback. (Se skabelon til vejledning HER) 

20 min pr vejledning (Tidsrum 1. – 5. Lektion) 

5. feb 2021 2.Vejledning 
Medbring udkast til problemformulering samt grundigere materialesøgning. 
Vejlederne giver feedback  
15 min pr vejledning (Tidsrum 2. – 5. Lektion) 

24. feb 2021 Præsentation og aflevering af problemformulering 
Problemformuleringen afleveres i Lectio i forbindelse med vejledningen. 
15 min pr vejledning (Tidsrum 2. – 5. Lektion) 

Primo marts Studietime vedr. formalia 
SR-lederen afholder en studietime med fokus på formalia, arbejdsproces, 
forberedelse til vejledning og de sidste spørgsmål fra eleverne. (Dette er ikke en 
vejledning) 

9. mar 2021 Videnskabsteori 

Forelæsning om videnskabsteori v. NJ (AUD) 

10.-23. mar 
2021 

Skrivefase 
SRP afleveres senest tirsdag d. 23. marts kl. 15.00 i www.Netprøver.dk  

Maj Studietime 
Studieretningslederen afholder en studietime med fokus på den mundtlige 
eksamen og udarbejdelse af talepapir. (Dette er ikke en vejledning). 

Maj/juni Mundtlig eksamen 
Du præsenterer projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. 
Præsentationen har en varighed på op til 10 min. I fremlæggelsen og den 
efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske 
overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse. 

 

Sidst opdateret 13.1.2021/LL 

https://docs.google.com/document/d/1a0vZDgaI528rDZ9FuWEDSKKcFhPxoKLEaZArFFlqjZU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-JabNiTwyh7tr2gXa43FVDO1rDE-xAuI_WGMLfNk_jA/edit?usp=sharing
http://www.netprøver.dk/

