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SRP – studieretningsprojektet 

1. Formål 
Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe 
sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres 
studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker 
den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at 
udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at 
gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med 
studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de 
gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, 
disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling. 

2. Mål 
Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne: 

 demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder 
Faglig fordybelse betyder bl.a., at eleverne ved hjælp af fagenes metoder og teorier skal 
demonstrere evne til at bearbejde et stof inden for et afgrænset emne og dermed tilegne 
sig ny erkendelse, der kan bruges i en ny sammenhæng. 

 demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange 
og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse 

 beherske relevante faglige mål i de indgående fag 
I studieretningsprojektet arbejder eleverne med problemstillinger, der normalt rækker ud over det 
enkelte fag. Eleverne skal kunne anvende de faglige kompetencer, som er relevante i forhold til 
problemstillingen, og vise, at de kan udvælge og anvende de relevante metoder og nå målene for 
studieretningsprojektet. De skal demonstrere, at de har en faglig baggrundsviden, som de kan 
sætte ind i en ny sammenhæng. 

 udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 
Eleverne skal som udgangspunkt selv søge og udvælge relevant materiale, men vejlederne må 
naturligvis godt komme med gode råd og henvisninger. Det forventes ikke, at eleverne på forhånd 
har overblik over det ukendte stofområde og derfor helt på egen hånd kan finde og udvælge alt 
relevant materiale. 

 demonstrere evne til faglig formidling 
Eleverne skal kunne skrive en fremstilling, der anvender faglig teori og metode samt relevant 
fagsprog samtidig med, at den skal være sammenhængende og forståelig. Besvarelsen skrives til 
en interesseret læser, som skal kunne forstå sammenhængen og progressionen men ikke 
nødvendigvis forstå mere specielle faglige begreber eller sammenhænge. 
Eleverne skal vise, at de kan transformere fra det specielle og akademiske sprog, de kan finde i 
noget af deres materiale, til det faglige sprog, der normalt anvendes i gymnasiet. 

 besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse  
mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen 

 beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og  
litteraturfortegnelse) 
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3. Projektets rammer 
 
3.1 I 3. g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. 

Studieretningsprojektet udarbejdes i 3.g og har et klart studieforberedende sigte i forhold til at 
forberede eleverne på de arbejdsformer, de vil møde på videregående uddannelser. 

 
3.2 Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og faglig problemstilling, 

således at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-
niveau indgår i besvarelsen af projektet. Skolen skal i den forbindelse sikre, at 

kombinationen af fag underbygger den faglige fordybelse i fagene og området. 
I studieretningsprojektet skal indgå et studieretningsfag, eleven har på A-niveau. 
Studieretningsfaget behøver ikke at indgå i selve studieretningen på A-niveau, det afgørende er, at 
eleven har opgraderet faget til A-niveau. Eleven skal altså på tidspunktet, hvor 
studieretningsprojektet udarbejdes, have faget på A-niveau enten som studieretningsfag eller som 
valgfag. 
Det andet fag i studieretningsprojektet kan være et obligatorisk fag, et valgfag eller et 
studieretningsfag. 
Faget skal dog være på mindst B-niveau. Når studieretningsprojektet skrives på baggrund 
af to fag, kan et fag på C-niveau således ikke indgå i studieretningsprojektet. I forhold til tidligere 
kan flere fag uden for studieretningen nu indgå i studieretningsprojektet, for eksempel kan 2. 
fremmedsprog og naturvidenskabelige fag, engelsk og kunstneriske fag på mindst B-niveau indgå. 
Eleverne har ikke krav på at kunne skrive om hvad som helst. Falder fx et område ikke indenfor de 
valgte fag eller er i udkanten heraf, eller vurderer vejlederne, at de faglige mål med 
studieretningsprojektet ikke vil kunne opfyldes, må eleverne vælge at skrive i en anden 
fagkombination eller vælge et andet område. 
 
3.5 Et fag, der indgår i en elevs studieretningsprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven 
har eller har haft faget. 
 
3.6 Besvarelsen af studieretningsprojektet skal udarbejdes i løbet af to uger (10 skoledage). 
Opgaveformuleringen udleveres ved skriveperiodens start. 

Se oversigt over mulige fagkombinationer på hjemmesiden i UV-håndbogen under SRP 

4. Vejledning og opgaveformulering 
 
4.1 Skolen udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. 
Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. 
Skolen tilrettelægger vejledningen således, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens 
rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af 
væsentlige dele af elevens besvarelse. 
 
4.2 Eleven vælger i samråd med sin(e) vejleder(e) område og faglig problemstilling for 
studieretningsprojektet. 
Området og de faglige problemstillinger skal - inden for såvel fagenes kernestof 
som supplerende stof - afgrænses på en sådan måde, at der kan udformes en 
opgaveformulering, der sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, 
som tidligere er blevet afleveret og rettet. 
Eleven vælger fag, område og faglige problemstillinger i samråd med vejlederne. Dog skal 
vejlederne i sidste ende godkende elevens valg. 
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4.3 Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. 
Opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på det stof, der er indgået i den enkelte elevs 
undervisning. 
Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet 
i det eller de indgående fag eller har forbindelse hermed. 
Flere elever må gerne vælge samme område, men opgaveformuleringerne skal være 
individuelle og dermed forskellige. 
 
4.4 Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejledere. 
Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og 
der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst 
ét af fagene. Opgaveformuleringen skal 

 

 være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves 
af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven 

 og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet 
drøftet med eleven under vejledningen 

 gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet 

 være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven 
fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet 

 have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den 
endelige besvarelse 

 tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden 
skriveperioden 

 
Faglig fordybelse kan være, at: 

 eleven demonstrerer evne til selvstændigt at sætte sig ind i nye faglige områder 

 eleven begrunder de valgte metoder og diskuterer andre fremgangsmåder 

 eleven begrunder og forklarer materialevalg 

 eleven analyserer et emne/empiri med udgangspunkt i teori 

 eleven vurderer og analyserer empiri fra eksperimentelt arbejde eller feltanalyser 

 eleven i besvarelsen forklarer og perspektiverer de fundne sammenhænge 

 eleven inddrager litterær analyse og kritik, analyse af faglitteratur eller 
kommunikationsanalyse 

 eleven inddrager værker fra et forfatterskab eller en given periode i en perspektiverende 
sammenhæng 
 

4.5 Ved studieretningsprojekter, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de 
anvendte kilder være på det / de fremmede sprog 
 
4.6 Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Skolen kan dog godkende, at den helt 
eller delvist udarbejdes på engelsk, tysk eller fransk. Hvis et eller flere fremmedsprog 
indgår, kan skolen endvidere godkende, at opgavebesvarelsen helt eller delvist udarbejdes 
på et af de pågældende sprog. 
Det er imidlertid vigtigt samtidigt at gøre opmærksom på, at "Hvis opgavebesvarelsen helt eller 
delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som 
hvis den var skrevet på dansk", og at det i sig selv ikke regnes som positivt ved bedømmelsen, at 
besvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog. Eleverne skal derfor være 
særdeles fortrolige med sproget. 
 
4.7 Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på engelsk. 
Et resumé er en koncentreret og relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed, og det skal 
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have en sproglig udformning, der ikke er meningsforstyrrende. 
Et resumé bør i koncentreret og sammenhængende form præsentere opgavebesvarelsens 
vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås 
uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på 10-20 linjer, 
og det anbringes mest logisk lige efter titelsiden. Resuméet bør indeholde en præsentation af 
undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold), de væsentligste resultater og 
konklusioner. 

5. Bedømmelse 
5.1 Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, 
i hvilket omfang eksaminandens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for 
studieretningsprojektet. 
Hvis opgaven er skrevet i kun ét fag, indgår tillige i vurderingen, i hvilket omfang 
besvarelsen demonstrerer eksaminandens beherskelse af specifik faglig fordybelse. 
 
5.2 Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene 
til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk. 
Der skal være overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og besvarelsen, herunder de 
afgrænsninger og krav, der indgår i denne. Også i forhold til besvarelsen af opgaveformuleringen 
er der tale om en helhedsvurdering, hvorfor de enkelte elementer i opgaveformuleringen ikke på 
forhånd kan tillægges en særlig vægt. 
Nogle opgavebesvarelser indeholder mange bilag. Bilagene er i sig selv ikke genstand for særskilt 
vurdering, men vurderes alene i forhold til, hvordan de er anvendt, inddraget og behandlet i 
opgavebesvarelsen. 
Ved bedømmelse af besvarelser, hvori fremmedsprog indgår, bedømmes det, om eleven formår at 
tildele det fremmedsprogede kildemateriale en fyldestgørende rolle i besvarelsen. Der skal citeres 
relevant fra det fremmedsprogede kildemateriale, og citaterne skal kommenteres og anvendes 
hensigtsmæssigt i besvarelsen. Hvis fremmedsprog indgår i et studieretningsprojekt, skal en del af 
de anvendte kilder være på de(t) fremmede sprog. Er der ikke benyttet kildemateriale på de(t) 
pågældende fremmedsprog, er der tale om en ikke tilstrækkelig besvarelse. Hvor tungt det skal 
veje i bedømmelsen, afhænger bl.a. af opgaveformuleringen. 
Ved bedømmelse af besvarelser, hvori der indgår eksperimentelt arbejde, skal der tages hensyn 
til, hvordan det eksperimentelle arbejde inddrages. Anvendelsen af det eksperimentelle arbejde i 
besvarelsen må som helhed bedømmes ud fra en realistisk vurdering af den tid, eleven har haft til 
at udføre og bearbejde det eksperimentelle arbejde. 
Opgavebesvarelsen skal altid indeholde et kort resumé på engelsk. Er der ikke udarbejdet et 
resumé, er der tale om en ikke tilstrækkelig besvarelse. Bedømmelsen af resuméet eller et 
manglende resumé indgår i helhedsvurderingen af besvarelsen. 
 
Tips 
1. Vær opmærksom på, at du anvender fagsproget (fx fagord og -vendinger) for de fag, som 
dit studieretningsprojekt tager udgangspunkt i, og at anvendelsen af fagsproget er korrekt. 
2. Benyt de indbyggede muligheder som brugen af de moderne tekstbehandlingsprogrammer 
giver dig for at lave fx indholdsfortegnelse, litteraturliste og fodnoter. Så skal 
du ikke opdatere disse – og sparer dermed tid – når du retter din opgavebesvarelse igennem. 
3. Læs endvidere om studieretningsprojektet i UV-håndbogen. Find siden ved at logge på 
hjemmesiden og vælge Undervisning -> UV-håndbog -> PQRS -> Studieretningsprojekt. 
Alternativt kan studieretningsprojektet findes under Fag. Læs også om skriftlige opgaver 
– minileksikon i UV-håndbogen. Der er samme krav til opbygning, dokumentation osv. 
som til 2.g dansk/historie opgaven og til 2.g studieretningsopgaven 

 


