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Studieretningsprojektet – elevinformation 

 
Det siger bekendtgørelsen: 
 
Målet med studieretningsprojektet er, at I skal kunne: 
 

– Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte jer ind i nye faglige områder 
– 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 
– Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 
– Demonstrere evne til faglig formidling 
– Besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem 

opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen 
– Beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, kilde- 

og litteraturfortegnelse). 
 
 
Valg af fag  
Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 fag: et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af 
et andet fag på mindst B-niveau. 
 
Valg af område 
Det er en god ide at gøre sig forestillinger om et område, inden man fokuserer på fag. I næste 
omgang kan man tage stilling til, hvilke fag der vil kunne dække området bedst muligt.   
Det er ikke forbudt at arbejde videre med et område, som du tidligere har behandlet skriftligt, 
men der er netop tale om at ”arbejde videre”. Dvs. det er forbudt at genanvende skriftlige 
besvarelser eller dele heraf. 
Flere elever må gerne arbejde med det samme område, men I skal have forskellige 
opgaveformuleringer. 
 
Opgavens indhold 

 Et resume (abstract) på engelsk på 15-20 linjer. Det skal give et koncentreret, 
sammenhængende indblik i de vigtigste elementer i din opgave. Det placeres lige efter 
titelsiden. 

 En indledning, hvor du præsenterer din problemstilling 

 Selve opgaven (Corpus) med redegørelse, analyse og vurdering 

 En konklusion, dvs. en præsentation af de vigtigste elementer i hele din opgave 

 De ”tekniske afsnit”: indholdsfortegnelse, litteraturhenvisninger, litteraturliste, bilag mv. 
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Omfanget af besvarelsen skal normalt være 15-20 sider, men kan variere alt efter fag og typen af 
den stillede opgave. Spørg dine vejledere til råds hvis du er i tvivl. En side er 2400 anslag. 
Opgaven besvares på dansk, men den kan dog helt eller delvis besvares på engelsk, tysk eller 
fransk, hvis det på forhånd er aftalt med skolen. Kravene til den sproglige udformning er de 
samme, som hvis man skrev på dansk.  
 
 
Optakt til opgaveugerne 
Allerede i slutningen af september skal du vælge hvilke fag du vil skrive i, og vi forventer at du 
bruger tid inden da til, i samarbejde med dine lærere, at afklare hvilke områder og fag du er 
interesseret i at arbejde med.  
Begynd allerede på dette tidspunkt at læse relevant litteratur mv.  
Efter du har valgt fag bliver du tildelt 1-2 vejledere. Deres opgave er at hjælpe dig til at præcisere 
hvad din opgave skal rumme, at give gode råd til litteratursøgning o. lign. og til opgaveprocessen i 
det hele taget. Det er også dine vejledere, der skriver din opgaveformulering på baggrund af de 
samtaler I har haft til vejledningsmøderne. 
Der vil være to skemalagte vejledningsmøder. Derudover vil du kunne indgå aftaler med dine 
vejledere om yderligere vejledning. Din vejleder vurderer om der er behov for at I mødes, eller om 
I eksempelvis kommunikerer via Google Docs. Regn med at dine vejledere stiller krav til din 
forberedelse til vejledningsmøderne. 
 
 
Opgaveugerne (fra 6.-20. december) 
Opgaven skrives hjemme, men du er naturligvis velkommen til at sidde på skolen. Skolens 
faciliteter er til din rådighed inden for normal skoletid. Hvis du skal lave laboratorieforsøg, skal du 
aftale tidspunkt med din faglærer. 
 
Hvis du skal lave eksperimentelt arbejde ”uden for huset”, er det vigtigt, at der er en klar aftale 
om, at du kan få plads, når du har brug for det. 
 
I enkelte tilfælde kan det eksperimentelle arbejde begynde før opgaveugerne, fx vækstforsøg i 
biologi.  
 
Udlevering af opgaven 
Din opgaveformulering er tilgængelig i Netprøver d. 6/12 kl. 14.00. Hvis der er noget i 
opgaveformuleringen, du er i tvivl om skal du så hurtigt som muligt kontakte dine vejledere og få 
tvivlen afklaret, så du kan komme godt i gang med arbejdet. 
 
Aflevering af opgaven 
Aflevering af opgavebesvarelsen foregår digitalt i Netprøver.dk i pdf-format som ved skriftlig 
eksamen. Den udmeldte tidsfrist SKAL overholdes! Det er en skriftlig eksamen! 
 


