
Studievejledning

Studieretningsprojektet



Formalia
Alle elever skal udarbejde SRP i 3.g.

Skal udarbejdes i 2 fag: 

1 studieretningsfag på A-niveau 

1 fag på mindst B-niveau (fra hele elevens fagrække).

Udgør 50 elevtimer.

• Udarbejdelsen skal ske i løbet af 2 uger (fredag d.7/12 –
fredag d.21/12), hvor der ikke afholdes anden 
undervisning. 



Optakten
Eleven vælger selv de 2 fag.

Området vælges i samråd med faglærerne.

Valg af fag og opgaveområde (skrives i 
”bemærkningsfeltet”) skal ske over Lectio senest onsdag 
d. 3.oktober kl.12.00.

Vi prøver sammen i Lectio?



Vejledningsperioden
Efter valg af fag & emne i Lectio (onsdag d.3/10) 
udpeger skolen en eller flere vejledere (ikke 
nødvendigvis din egen lærer).

Selvstændighedsprøve: Du har selv ansvaret for at 
kontakte vejlederne (sammen indkredser I emne og 
opgaveformulering).



Projektperioden
Vejlederne må vejlede i hele projektperioden (inkl. 
skrivefasen).

Relevante faciliteter, lokaler og udstyr skal være 
tilgængelige for eleven i projektperioden. 



Opgaveformuleringen
Udarbejdes af vejlederne. Info i festsalen fredag d.7/12 
kl. 11.45. Opgaven kan tilgås i netprøver.dk kl.12.00.

Skal indeholde såvel fagspecifikke som tværfaglige krav.

Kan ikke direkte bygge på stof, der er indgået i 
undervisningen.

Skal angive, hvad der kræves af eleven herunder 
omfang (vejledningen anførte tidligere 15 - 20 sider).

Skal tage hensyn til elevens overvejelser, og indeholde 
aspekter, der ikke er blevet drøftet med eleven 
(detaljerede dele af besvarelsen må ej kunne udarbejdes på 
forhånd).



Opgavebesvarelsen
Skal være på dansk.

Skal ved opgaver, hvori fremmedsprog indgår, indeholde 
kilder på det/ de pågældende sprog (husk citater herfra)



Bedømmelsen
Projektet skal demonstrere jeres evne til selvstændigt at
sætte jer ind i nyt fagligt stof. I bliver bedømt ud fra
nedenstående punkter:

Er opgaveformuleringen besvaret?
Er der en rød tråd?
Er der udvalgt relevant stof?
Er dokumentationen i orden?
Er opgaven skrevet i et forståeligt sprog?



Karakteren
vægter dobbelt!



Inspiration / eksempler på titler

http://www.emu.dk/soegning/SRP?f%5B0%5D=field_om
raade%3A5468

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

http://www.inspirationnord.dk

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


Plan for studieretningsprojektet
Uge 36-40: Orientering i fagene ved lærerne

n Orientering om SRP i studieretningsfag på A – niveau og andre fag

Uge 37: Orientering om opgaven generelt og formelt
n Orienteringen gives af studievejlederen

Uge 40 – senest onsdag d 3.10 kl.12.00: Valg af fag og opgaveområde
n Skal ske på Lectio (husk at få en snak med faglærerne inden du vælger!)

Uge 43 – 49: Vejledningsperiode
n Opgavevejledning (visse dele kan evt. laves som fælles vejledning) mellem vejledere og elev
n Vejledning i opgaveskrivning ved studievejlederen (uge 43)

Uge 49 – fredag d 7.12: Opgaveformulering
n Opgaveinfo i festsalen kl. 11.45
n Opgaven kan tilgås via netprøver.dk fra kl.12.00

Uge 51 - fredag d 21.12: Aflevering af projekt 
Studieretningsprojektet afleveres på netprøver.dk senest kl. 12.00 



Læreplan og vejledning findes 
her:

Læreplan: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil7

Vejledning: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-
uddannelser/Studieretninger-%20og-fag/Fag-paa-
stx/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF10/Vejledninger%20til%20laereplaner/Stx/1010
08_STX_Studieretningsprojektet_Vejledning2010.ashx

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-%20og-fag/Fag-paa-stx/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF10/Vejledninger%20til%20laereplaner/Stx/101008_STX_Studieretningsprojektet_Vejledning2010.ashx


Så er der tid til spørgsmål….


