
Studievejledning

Studieteknik i forbindelse med SRP 



Dagens program

1.  Vejledningsperioden

2.   Projektskrivningsperioden

3.  Manual i opgaveskrivning



Nyttige webadresser

Bliv inspireret af andres SRP-opgaveformule-
ringer – fx her:

https://www.eg-gym.dk/scripts/stprojekt/srpalle.aspx

https://www.eg-gym.dk/scripts/stprojekt/srpalle.aspx


OBS

I har tidligere skrevet: DHO og SRO  og nu…

SRP = En opgave, hvor I går fag-fagligt i dybden med et 
emne og forholder sig til forskellige metoder. 



1. Vejledningsperioden

Fra nu til titlen udleveres d.20.3.



1. Vejledningsperioden
Mål for perioden:

• Få overblik over emnet
• Find & skim materiale: Tidsskrifter og bøger
• Brug litteraturlister til at finde nyt materiale
• Brug opslagsværker (leksika, encyklopædier m.m)

• Afgræns og præcisér fagområdet
• Sammen med vejleder(e) – undgå overraskelser!
• Når afgrænsningen er klar læses målrettet



1. Vejledningsperioden
Opgave-/problemformulering

• Udkast til din problemformulering (vend med vejleder):
Typisk vil det være en 3-trins-raket

- Redegørelse
- Analyse
- Diskussion/ vurdering/ perspektivering
Aflevering i Lectio d.6.3.kl.14.00

• Lærernes opgaveformulering bliver lavet på baggrund af 
din problemformulering.



1.Vejledningsperioden
Lav tidsplan 

Find skemaet på hjemmesiden



1. Vejledningsperioden
Et muligt mål for hver uge…

• Find litteratur og sørg for adgang til materialet i 
skriveperioden.

• Skim materialet 
• Lav udkast til problemformulering (vis vejleder).
• Lav udkast til disposition (drøft med vejleder). 



1. Vejledningsperiode
Hvordan skal man læse?

• Det meste (kernen) bør være læst inden skriveugen
• Fra oversigt (fx i grundbog) til indsnævring
• Husk at tage noter/ brug post it-sedler (husk især kilder)



Dagens vigtigste besked

Gode møder med vejleder 
= bedre opgave



2. Projektskrivningsperioden
Starter i festsalen, når opgaven kan hentes på 
netprøver.dk fredag d.20.3.kl.14.00.

Læs opgaveformulering (& bilag) igennem 

Vejlederne er i festsalen: Spørg - hvis der er noget, du ikke 
forstår eller er i tvivl om



2.Projektskrivningsperioden
Lav en tidsplan (brug ugeskemaet)

• Aflys evt. fritidsarbejde
• Inddrag evt. weekender
• Koordiner med familien
• Sørg for at fastlægge fritid på forhånd

Slut dagen før: torsdag d.2.4. & redigér endeligt



2.Projektskrivningsperioden

• Aflevering senest fredag d.3.4. kl.14 på netprøver.dk –
dvs. kl.13.00!!

• OBS: opgaveformuleringen/ kontrakten skal uploades på 
netprøver.dk som ekstramateriale.



2.Projektskrivningsperioden
Lav en disposition 

HUSK
• Dispositionen er ca. = indholdsfortegnelsen
• Brug vejledernes opgaveformulering (typisk 3-trins-raket) 

til at lave dispositionen
• Sammenhold jævnligt dispositionen med 

opgaveformulering - får du svaret på alt?



2. Projektskrivningsperioden
At skrive er at tænke…

• Gå i gang, hvor du synes, det er lettest

• Skriv - og derefter redigér (ej speeder og bremse på én 
gang)

• Læs (læg bogen væk), skriv
Læs (læg bogen væk) og skriv igen….



Husk flerfagligheden

Glem ingen af de 2 fag og de forskellige metoder…



Krisen er sikker !!



3.Manual i opgaveskrivning

Se  hjemmesiden: 
https://www.esbjerggymnasium.dk/srp



Husk! 

Dine omgivelser har pligt til at forkæle digJ


