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Uge 37 
Onsdag d. 10. september  

Obligatorisk informations- og inspirationsmøde om SRO/AT-5. 

Uge 47 
Mandag d. 17. november 

Orientering om mulige emner i en lektion med involverede lærere. 
Udlevering af blanket til prioriterede emnevalg. Det er tilladt at 
offentliggøre opgaveformuleringerne. 

Uge 47 
Onsdag d. 19. november 

Eleverne indgiver ønsker om emner til én af lærerne. Lærerne meddeler 
den endelige fordeling på emner samt opgaveformuleringer til kontoret 
senest fredag. 

Uge 48 
Tirsdag d. 25. november  
4. – 5. lektion 

Der vejledes i en lektion. Lærerne introducerer fælles til opgaveformalia 
og vejleder derefter i grupper med samme emne. Vejledningen bør 
fokusere på opgavens opbygning, og eleverne kan fx udarbejde en 
disposition for opgaven. 

Uge 49 
Tirsdag d. 2. december  
4. – 5. lektion + en anden 
dag  

Der arbejdes i to lektioner med analyse af materiale, eksperimenter, 
spørgeskemaer mm. Desuden kan man arbejde med responsgivning og 
formativ evaluering. 

Uge 50 
Tirsdag d. 9. december  
4. – 5. lektion 

Der arbejdes i en lektion med formativ evaluering i grupper. Desuden 
udleveres forsider til eleverne. 

Uge 50 
Torsdag d. 11. december – 
Fredag d. 12. december 

Undervisningsfrie skrivedage. 

12. december senest 
kl. 13.30 

Opgaven afleveres på kontoret i to eksemplarer med de udleverede 
forsider som den første side. Opgaverne printes ud hjemme og afleveres 
hæftet og underskrevet på sidste side (før litteraturlisten). Desuden sendes 
opgaven til en af dine vejlederes Urkund-adresse, der er angivet på den 
udleverede forside. 

Uge 2 – Uge 4 
Mandag d. 5. januar – 
Tirsdag d. 20. januar 

AT-5 afvikles:  
I den første lektion tilbageleveres SRO-opgaverne. Der gives kollektiv og 
individuel feedback samt karakterer for disse. 
Efterfølgende arbejdes med at omformulere opgaveformuleringen fra SRO 
til en AT-problemformulering samt skrivning af synopsis. I de sidste 
lektioner fremlægges med gruppe- og lærerrespons. 

23. januar Sidste frist for indskrivning af karakterer for SRO og studierapport for 
AT-5 i Lectio 

	  


