
Studieretningsprojektet (SRP) i 3g 
Studieretningsprojektet er et stort projekt, som du skriver i løbet af foråret i 3g og forsvarer ved en 
mundtlig eksamen i maj/juni. Projektet fungerer som afslutningen på det, du har lært under DHO, 
SRO og i TF-forløbene.  
Opgaven skrives som udgangspunkt i to fag, hvoraf mindst ét fag er på A-niveau og mindst ét fag er 
et studieretningsfag. Man kan undtagelsesvist få lov at skrive i ét fag, hvilket kræver vejlederens 
godkendelse med en faglig begrundelse. Kontakt din(e) vejleder(e) meget hurtigt i processen, hvis 
du overvejer at skrive i kun ét fag. Se i øvrigt under Store skriftlige opgaver/SRP/fagkombinationer 
for uddybning af reglerne for fagvalg.  

 
Opgavens indhold  
Forside og 
opgaveformulering 

Du får som til DHO og SRO udleveret en skabelon, som fungerer som din 
forside. Du skal udfylde navn, klasse, fag (inkl. niveauer), antal anslag og 
den udleverede opgaveformulering.  
Vejlederne er ansvarlige for, at den endelige opgaveformulering bliver 
udformet på baggrund af de problemstillinger og den 
problemformulering, du har præsenteret for dem i løbet af 
vejledningsprocessen. 
 

Resumé Dit resumé skal præsentere din opgavens indhold i super koncentreret 
form. Du skal forklare, hvad formålet med din analyse/undersøgelse er, 
og derudover skal du beskrive, hvordan du har arbejdet (hvilke metoder), 
og hvad du er kommet frem til (dine konklusioner).  
Resumeet er helt anderledes end indledningen, fordi du afslører dine 
resultater (tænk på det som en plot spoiler).  
Resuméet skrives på dansk og må højst være 8-12 linjer. Det tæller med i 
opgavens samlede længde. 

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal stå særskilt på den første side efter resuméet. 
Den er en liste over dit projekts hoved- og underafsnit med angivelse af 
sidetal.  
 

Indledning Projektet indledes med en indledning. Her præsenterer du emnet og 
uddyber de centrale problemstillinger (opgaveformuleringens 
enkeltdele). Du kan desuden skrive, hvordan du vil løse opgaven (hvilke 
metoder du vil anvende), og hvordan du vil afgrænse opgaven, men 
undgå at skrive i ”jeg-form”.  
Skriv indledningen til sidst, så den passer til opgaven (du må fx ikke skrive, 
at du kommer ind på noget, som du så ikke kommer ind på).  
 

Selve besvarelsen Du skal nu besvare opgaveformuleringen i den rækkefølge, 
problemstillingerne er opstillet af dine vejledere.  
En typisk rækkefølge er: 

• Redegørelse 



• Analyse/undersøgelse 
• Vurdering og/eller diskussion. 

 
Hvis du er i tvivl om, hvad indholdet af disse kategorier er, kan du læse 
uddybende forklaringer i DHO- og SRO-vejledningerne. 
Vær opmærksom på, at forskellige fag har forskellige måder at spørge på, 
så din opgaveformulering kan sagtens afvige fra det ovenstående.  
 
Tjek løbende i processen, at du svarer på det, du bliver bedt om! 
 
Hvis du skriver i ét eller flere fremmedsprog, skal en del af det anvendte 
materiale være på de(t) fremmede sprog.  
 
Hvis du indsætter figurer undervejs i teksten, skal de forsynes med 
bogstav eller nummer og en kort tekst. Figurteksten sættes med mindre 
skriftstørrelse end brødteksten. Figurer skal placeres på den side, hvor de 
omtales i brødteksten. Du skal altså anvende figuren aktivt, så den ikke 
står alene. 
 

Konklusion Besvarelsen afsluttes med en konklusion, der skal fungere som en 
sammenfatning af projektets vigtigste pointer. Der må derfor ikke 
introduceres nye emner i konklusionen.  
Husk, at en evaluering af din personlige skriveproces ikke skal indgå! 
 

Litteraturliste Litteraturlisten skal stå på en side for sig selv efter konklusionen og 
omfatter al anvendt litteratur. Listen ordnes alfabetisk efter forfatterens 
efternavn (se i øvrigt dokumentet ”Opgaveskrivning generelt” for, 
hvordan du angiver forskellige materialetyper).  
Opbyg gerne litteraturlisten i forskellige materialekategorier, men kun 
hvis litteraturlisten har så stort et omfang, at det giver mening. 
 

Tabel- og figurliste Hvis du indsætter tabeller og figurer (andres eller nogle du selv laver) 
undervejs i opgaven, skal de alle forsynes med nummer og titel.  
Efter litteraturlisten indsætter du en samlet liste, hvor numre og titler er 
oplistet i den rækkefølge, de optræder i i opgaven.  
 

Bilag Eventuelle bilag indsættes efter litteraturlisten.  
Bilagsmaterialet tæller ikke med i det samlede sidetal. 
 

Formalia  
Omfang 15-20 sider à 2400 anslag 
Henvisninger og 
noteapparat 

Henvisninger undervejs i besvarelsen er helt centrale, fordi de fungerer 
som dine belæg for pointer og påstande.  



Alle henvisninger placeres nederst på siden som en fodnote (se 
dokumentet ”Opgaveskrivning generelt” for korrekt brug af 
henvisninger).   
 

Øvrige formalia Se dokumentet ”Opgaveskrivning generelt” 
Mundtlig prøve  
Prøven Prøven er en individuel prøve på 30 minutter (uden forberedelse) med 

deltagelse af én af dine vejledere og en ekstern censor. Du indleder med 
en præsentation på max 10 min. af opgavens problemstillinger og 
konklusion, og herefter indgår du i en faglig samtale med vejleder og 
censor med udgangspunkt i præsentationen og opgaven. Præsentationen 
skal indeholde basale videnskabsteoretiske overvejelser.  
 

Videnskabsteori  Du skal redegøre for og diskutere dine metodiske valg og fravalg i 
opgaven. Kom i den forbindelse gerne ind på alternative metoder til 
besvarelse af opgaven. 
Dit faglige pensum til denne del af prøven består af de teorisider/-slides, 
der er indgået i dine TF -forløb. 
 

Bedømmelse Ved bedømmelsen vurderer vejleder og censor dette: 
– om opgaveformuleringen er besvaret 
– relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder 
fra indgående fag 
– den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i 
indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 
– anvendelse af relevant materiale 
– den faglige formidling og fremstillingsform 
– den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
– faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af 
viden fra indgående fag 
– eksaminandens evne til at foretage metodiske og tværfaglige 
overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag. 
 

Evaluering I slutningen af prøven får du én samlet karakter, som er en 
helhedsvurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige 
præsentation.  
 

 


