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STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP)
GENERELLE REGLER


Det overordnede mål for studieretningsprojektet er selvstændigt arbejde med faglig
fordybelse og formidling af en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i
tilknytning til en studieretning. Forskellige faglige tilgange og metoder skal anvendes og
kombineres.



SRP er en individuel opgave, som udarbejdes på CG i 2 sammenhængende uger (49-51)



Ang. fag: Normen er at SRP skrives i to fag: et studieretningsfag på A-niveau (som I har på
det tidspunkt hvor I skriver SRP) samt et andet fag på mindst B-niveau (kan være et
studieretningsfag eller et ikke-studieretningsfag; kan være et fag I har afsluttet). Fag på Cniveau kan ikke indgå, når SRP skrives på baggrund af to fag. SRP kan undtagelsesvis
skrives i ét fag – der skal være et studieretningsfag på A-niveau – eller et 3. fag kan
inddrages (niveaukrav ikke specificeret). I begge tilfælde skal I begrunde jeres ønske i en
skriftlig ansøgning til rektor, og I skal argumentere for hvorfor I bedre kan opfylde målene
for SRP med kun ét fag/3 fag. Alle fag der indgår i SRP, skal indgå på det højeste niveau I
har haft faget. Uanset antal fag skal der stadig inddrages flere faglige tilgange og metoder.



Et studieretningsfag på B-niveau løftet til A-niveau kan indgå i SRP som et A-niveaufag,
dog ikke hvis det – undtagelsesvis – er eneste fag; i så fald skal dette være et
studieretningsfag "født" på A-niveau.



Studieretningsprojektet skal skrives på dansk, men kan helt eller delvist skrives på et
fremmedsprog – dette skal skolen dog godkende. OBS: Kravene til sproglig korrekthed er
ens, uanset hvilket sprog man skriver på.



Studieretningsprojektet skal indeholde et kort (10-20 linier) resumé (”abstract”) på engelsk.
Dette indgår i helhedsbedømmelsen og vurderes sprogligt, men mest som formidling.



Omfanget af studieretningsprojektet er der ikke fastsat sidetal på i Bekendtgørelsen, og det
kan variere fra fag til fag. En uofficiel norm er 15-20 sider à 2400 enheder (anslag inkl.
mellemrum). I opgaveformuleringen, som vejlederne laver, skal der angives forventninger
til opgavens omfang.



Skolen udpeger vejleder(e), om muligt, men ikke nødvendigvis, jeres egen lærer. Vi vil
tilstræbe at mindst én vejleder bliver egen lærer. Der må vejledes i hele perioden indtil
opgaven er afleveret.



SRP kan ikke direkte bygge på det stof I har arbejdet med i undervisningen, og direkte
genanvendelse af egne besvarelser må ikke anvendes. I kan dog godt udarbejde SRP i
forlængelse af arbejdet i fagene.



Eksperimentelle fag: man kan godt lave større/længerevarende forsøg inden skriveugerne,
men man får ikke præciseret hvordan det eksperimentelle arbejde skal inddrages før i
opgaveformuleringen. Hvis en præcisering er nødvendig for at udføre det eksperimentelle
arbejde, må SRP-skriveugerne anses for at være påbegyndt, og så skal opgaveformuleringen
udleveres samtidig med at det eksperimentelle arbejde foretages. Dette dog først fra d. 8.
nov. Mindre forsøg bør laves i skriveugerne.
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SRP-TIDSPLAN 18-19
Mandag d. 10. sep.: fælles orientering kl. 13.15-13.45 i Kantinen (½ time, BT), derefter går 3.g til
sædvanlig time resten af modulet og taler om SRP-muligheder
Tirsdag d. 11. sep. – fredag d. 21. sep. (uge 37+38): faglærerne orienterer i egne timer
Fredag d. 21. sep.: eleverne har deadline kl. 10.30 for aflevering af SRP-valg af fag og foreløbigt
område i Lectio.
Tirsdag d. 2. okt.: SRP-vejledere udmeldes i Lectio
Onsdag d. 24. okt.: 3.g har ½ SRP-forberedelsesdag fra kl. 12. SRP-opgave 1 sendes til vejledere
med deadline kl. 16.
Tors d. 1. nov. – fredag d. 2. nov.: Centralt planlagt SRP-vejledningsdage
Torsdag d. 15. nov.: 3.g har ½ SRP-forberedelsesdag fra kl. 12. SRP-opgave 2 sendes til vejledere
med deadline kl. 16.
Mandag d. 19. nov. – tirsdag d. 20. nov.: Centralt planlagt SRP-vejledningsdage
Fredag d. 30. nov. kl. 12: Lærerne afleverer SRP-opgaveformuleringer i Lectio
SRP-skriveuger fra torsdag d. 6. dec. kl. 14.15: kort orientering i Pigesalen, derpå udlevering af
opgaveformulering – OBS: medbring computer.
Tors d. 20. dec. kl. 14.15: aflevering af studieretningsprojektet i netprøver.dk

VALG AF FAG OG OMRÅDE
I er selvfølgelig i ret stort omfang styret af hvilke fag I har mulighed for at bruge i jeres SRP, MEN
vi vil alligevel opfordre til at I prøver at tænke område før I tænker fag; altså: 1) hvilket område
interesserer mig, og 2) hvilke af mine mulige fag kan dette område bedst høre under.

