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SRP-køreplanen
• Tirsdag, den 21. januar – kort orientering ved 

studievejlederne
• Uge 4-5 – generel orientering i klasserne ved fag- og 

teamlærere
• Mandag, den 27. januar – bordmøde i samlingssalen med 

alle faglærere. Foreløbig godkendelse af områdevalg.
• Onsdag, den 29. januar – indtaste fagvalg senest kl. 8.00
• Torsdag, den 6. februar – 1. vejledning kl. 13.40-18.00
• Mandag, den 24. februar – 2. vejledning kl. 8.00-17.00 

samt aflevering af færdig problemformulering
• Onsdag, den 11. marts – udlevering af opgave kl. 8.00



SRP-køreplanen
• Skrivedage:

• Onsdag, den 11. marts
• Tirsdag, den 17. marts
• Onsdag, den 25. marts – fredag, den 3. april

AFLEVERING FREDAG DEN 3. APRIL KL. 
17.00 I NETPRØVER.DK



Procedure ved sygdom
• Ved sygdom i forbindelse med vejledning kontaktes 

vejlederne hurtigst muligt.
• Hvis du bliver syg i skriveperioden, skal du STRAKS rette 

henvendelse til skolen.



Fra bekendtgørelsen

• Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, 
hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et 
studieretningsfag. Studieretningsprojektet skrives inden 
for et område og en faglig problemstilling, der giver 
mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har 
eller har haft. Projektets problemstilling behøver ikke at 
have lige stor vægt i forhold til de to indgående fag. 



Krav til fag-kombination
Valg af studieretningsfag Valg af andet fag

Studieretningsfag på A-niveau Frit valg på andet fag

Studieretningsfag på B-niveau Andet fag skal være et A-niveau-fag



Studieretningsfag?



Fra bekendtgørelsen
• Der gives samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet 

kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte 
område og den faglige problemstilling egner sig bedst til 
et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det 
enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. Til 
grund for godkendelsen skal lægges vejlederens skøn af 
områdets og den faglige problemstillings egnethed som 
henholdsvis fler- og enkeltfagligt projekt samt elevens 
mulighed for at inddrage metodiske og 
videnskabsteoretiske overvejelser i projektet. 



Enkeltfaglig SRP
• Det er en mulighed, men en undtagelse.
• Kun A-niveaufag med inddragelse af flere metoder.
• VÆR VARSOM



Formalia – opgavens indhold
• Forside og opgaveformulering – skabelon udleveres
• Resumé – 8-12 linjer på dansk
• Indholdsfortegnelse
• Indledning – præsentation af emne og centrale 

problemstillinger, evt. metoder og afgrænsning
• Besvarelsen – samme rækkefølge som 

problemstillingerne.
• Konklusion – sammenfatning af de vigtigste pointer
• Litteraturliste – al anvendt litteratur i alfabetisk orden, evt. 

i materialekategorier.
• Tabel- og figurliste – samlet oversigt i korrekt rækkefølge
• Bilag 



Formalia
• Omfang – 15-20 normalsider à 2400 anslag
• Henvisninger og noter – husk, at de fungerer som dine 

belæg! Brug fodnoter!



Formalia – mundtlig prøve
• Individuel prøve på 30 minutter med én vejleder og én 

censor
• Indledende præsentation på max. 10 minutter af problemstillinger 

og konklusion
• Faglig samtale med vejleder og censor

• Præsentation SKAL indeholde basale 
videnskabsteoretiske overvejelser – diskussion for/imod 
dine metodiske valg og fravalg.

• Bedømmelse
• Evaluering – samlet karakter baseret på helhedsvurdering 

af den skriftlige besvarelse og den mundtlige 
præsentation.
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