
 
 

Til eleven om studieretningsprojektet (SRP)  

HVILKEN ROLLE HAR JEG SOM ELEV? 

• Du forventes at have læst i SRP-pjecen og have orienteret dig på skolens skriveportal om formalia og andre krav 

til SRP.  

• Ansvaret for indsamling af materialer er dit! Vejlederen kan her bruges som sparringspartner. Vejlederen kan 
bedst hjælpe dig, hvis du selv har overvejet, hvad du vil og hvorfor, og hvad du er i tvivl om. 

 
HVAD SKAL JEG FØR VEJLEDNINGEN? 

• Indsamle så meget relevant materiale som muligt og gerne komme i gang med at studere det nærmere. 

• Skrive alle dine overvejelser om projektet samt spørgsmål til dine vejledere ind i ”Vejledningsark #1” og sende 
det til vejlederne senest kl. 10 dagen inden 1. vejledning. 

 
HVAD SKAL JEG UNDER 1. VEJLEDNING? 

• Medbringe computer til noter og gerne det materiale, du overvejer at anvende (ikke nødvendigvis alle de bøger, 
du har lånt). 

• Skrive noter undervejs i ”Vejledningsark #2” (forslag til materiale, problemformulering, analytiske vinkler, mulige 
teorier og forsøg mv.). 

 
HVAD SKAL JEG MELLEM DE TO VEJLEDNINGSRUNDER? 

• Læse dine noter igennem fra vejledning#1 og lægge en plan for dit videre arbejde. 

• Arbejde videre med dit projekt, så du bliver endnu klogere på, hvad du gerne vil. 

• Færdiggøre ”Vejledningsark #2” og sende det til dine vejledere senest kl. 10 dagen før 2. vejledning.  
 
AFLEVERING AF PROBLEMFORMULERING  

• Efter 2. vejledning skal du aflevere din problemformulering (uploades til Lectio). Benyt arket 
”Problemformulering”. Du SKAL aflevere din problemformulering for at kunne skrive din SRP og komme til 
mundtlig eksamen.  

• På baggrund af din problemformulering udarbejder dine vejledere din endelige opgaveformulering, som 

udleveres ved skriveperiodens start. Husk på, at jo bedre du formidler, hvad dit projekt skal gå ud på, jo tættere 

herpå kommer din opgaveformulering! 

VEJLEDNINGEN I PROJEKTPERIODEN 

• I projektperioden kan du få vejledning til formalia, til opgavens disposition, eller til om du bør uddybe visse dele 
af besvarelsen og meget mere. 20 timer af projektperioden kan bruges på SRP-café, vejledning mm.  

• I projekterioden er der skemalagt én midtvejsvejledning med begge vejledere.  

• SRP-café: Der er i hele projektperioden SRP-café, hvor forskellige faglærere er til rådighed. Der vil desuden være 
forskellige SRP-relevante workshops. Du kan være i SRP-caféen lige så meget du vil. 

• Husk at vejlederne i projektperioden ikke kan bedømme eller godkende noget af det, du har skrevet. 

• Husk at følge med på SRP-hotline i First Class 
 

HVAD ER MIN VEJLEDERS ROLLE? 

• En vejleder er en diskussionspartner, med en bred faglig viden, men ikke nødvendigvis specialviden om dit emne. 

• Vejlederen hjælper dig med dit projekt, men er ikke drivkraft i processen. 

• Vejlederen stiller spørgsmål til dit projekt og din proces, der gerne skulle hjælpe dig videre og giver gode råd. 

• Vejlederen møder forberedt op til vejledningen – derfor er vejledningsarkene vigtige. 
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