
Studieretningsprojekt

v/ studievejledningen 



- Alle skal udarbejde en SRP i 3g. Du skal fordybe dig i et selvvalgt område og skrive 
et projekt, der er udgangspunkt for en mundtlig eksamen.

- Udarbejdes typisk i to fag. Der er følgende krav til fag:
- 1 studieretningsfag
- 1 fag på A-niveau
- Hvis ét fag opfylder begge kriterier, kan du frit vælge mellem resten af 

dine fag (inkl. fag på c- eller b-niveau OG afsluttede fag). 

- Du kan undtagelsesvis skrive i kun ét fag. Her skal din vejleder spørges 
til råds. 



Tidsforbrug og tidspunkt

- SRP´en udgør 50 timers elevtid.

- Den udarbejdes over to sammenhængende uger fra fredag den 20.marts kl. 14.00 til 
fredag den 3. april kl. 14.00.



Optakten

- Du vælger selv de to fag.

- Området vælges i samråd med faglærerne (vigtigt! Da det er bindende). 

- I Lectio skal du taste dit valg af hhv. fag og område, samt taste din nuværende 
faglærer (se link på din forside).

- Du skal vælge fag senest fredag den 17. januar 2020, kl. 12.00. 

HUSK at vende det med dine faglærere inden du vælger fag



Vejledningsperioden

- Fra uge 4 og indtil opgaven er afleveret. 

- Skolen udpeger en eller flere vejledere – som udgangspunkt dine faglærere.

- Du skal selv udarbejde en problemformulering, som afgrænser, hvad der undersøges 
og analyseres, samt hvilke materialer og metoder, du forventer at inddrage.

- Problemformuleringen afleveres på Lectio senest fredag den 6.marts kl. 14.00 (OBS: 
en forudsætning for at måtte skrive SRP). 



Opgaveformuleringen

- Udarbejdes af vejlederne på baggrund af din problemformulering (kan inddrage 
innovation).

- Skal give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over 
undervisningen i mindst ét af projektets fag.

- Skal inddrage ukendte aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet 
under vejledningen og ikke indgår i din egen problemformulering.

- Skal, hvis der indgår to fag, rumme såvel fagspecifikke som tværgående 
problemstillinger



Skriveperioden

- Fredag den 20. marts 2020 – fredag den 3. april 2020

- De første 3 dage er der tilstedeværelsespligt på skolen, hvor der vil blive arrangeret 
obligatoriske samt frivillige vejledningsaktiviteter på skolen.

- Du har ret til vejledning i hele skriveperioden. Og relevante faciliteter, lokaler og udstyr vil 
være tilgængelige for dig i perioden.

- Fredag den 20. marts 2020 kl. 13.45 i festsalen får du information om formalia.

- Opgaveformuleringen kan hentes i netprøver.dk fredag den 20. marts 2020 kl. 14.00

- Vejlederne vil så vidt muligt være til stede i festsalen.



Opgavebesvarelsen

- Skal være på dansk (der kan dispenseres i særlige tilfælde. Men der vil blive stillet de 
samme sproglige krav i bedømmelsen). 

- Omfang: 15-20 normalsider á 2400 anslag inklusiv mellemrum

- Du skal aflevere projektet på Netprøver.dk senest fredag den 3. april 2020, kl. 14.00.

- Der kommer information i klasserne om, hvordan du bruger Netprøver.dk.

. 



Bedømmelsen

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 
mål.

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på: 
- Om opgaveformuleringen er besvaret. 
- Om der er foretaget relevant udvælgelse og anvendelse af materialer og metoder.
- Kombinationen af viden og metoder fra indgående fag. 
- Faglig indsigt og fordybelse
- Den faglige formidling og fremstillingsform. 



Bedømmelsen
Ved den mundtlige prøve  lægges vægt på: 

- Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner – maks. 10 min

- Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag. 

- Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske 
overvejelser i forbindelse med projektet og valg af indgående fag, herunder argumentation 
for eventuelt valg af ét fag. 

- Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation omfattende 
det skriftlige produkt og eksaminandens mundtlige præstation. 

- Hvis SRP´en omfatter innovative løsningsforslag indgår elevens evne til at udvikle og vurdere 
løsningsforslag i bedømmelsen.



Karakteren vægter dobbelt.



Vigtige datoer

- Fagvalg i Lectio: senest den 17.januar kl. 12.00. Husk at valg af fag, område og 
din nuværende faglærer skal fremgå.

- Aflevering af problemformulering på Lectio: den 6.marts kl. 14.00. 

- Skriveperioden: den 20.marts kl. 14.00 - 3.april kl. 14.00, hvor opgaven afleveres 
på Netprøver.dk.  



Link til Undervisningsministeriets vejledning: 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-
laereplaner-2017

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017

