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Studieretningscasen (SRC) er en case 

Fokusområder for SRC 
Formålet med SRC er at træne eleverne i nogle grundlæggende kompetencer, så de bliver klædt på til at 

skrive deres studieområdeprojekt. Casen er en ramme, hvori eleverne individuelt laver hver deres 

problemformulering. Lærerne kan give eleverne et fælles datasæt. Eleverne skal lære at 

 Afgrænse et problem 

 Lave problemformulering ud fra en case og ud fra empiri 

 Udvælge, kombinere og anvende viden og metoder fra de indgående fag 

 Begrunde faglige og metodiske valg: Hvordan fandt de frem på svarene på spørgsmålene – og 

hvorfor valgte de disse metoder? 

 Vurdere kvaliteten af deres resultater 

Eleverne har forud for opgaven trænet den akademiske opgaveform og formalia i dansk-idéhistorie, så 

dette er der mindre fokus på denne gang. Eleverne får deres egen vejledning til SRC. 

Bedømmelseskriterier 
Elever skal ikke have karakter for den skriftlige del af deres studieretningscase (ligesom der heller ikke gives 

en karakter for den skriftlige del af SOP).  Studieretningscasen skal lærerne evaluere formativt. Vi har 

udarbejdet et feedbackark baseret på bedømmelseskriterierne for SOP’en fra læreplanen. Disse er: 

For den skriftlige opgave (SOP) 
 i hvor høj grad opgaveformuleringen er besvaret 
 undersøgelse og analyse af projektets problemstilling 
 relevant udvælgelse, kombination og anvendelse af viden og metoder fra de indgående fag 
 kombination af empiri og teori i behandling af problemstillingen 
 faglig dybde og perspektiv 
 projektarbejdets planlægning og begrundelser for faglige og metodiske valg 
 beherskelse af fremstillingsformen i en faglig skriftlig opgavebesvarelse. 

 

For den mundtlige præsentation (SOP) 
 den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner 
 faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet 
 forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til 

arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden 
 refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb. 
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Metode 
Der skal ikke være et skriftligt metodeafsnit i hverken SRC eller SOP, men til de mundlige prøver bliver 

eleverne bedømt på deres evne til at tale om fagenes metoder, dvs. hvordan de har arbejdet med 

empirien. De skal derfor have et sprog om SR-fagenes metoder til prøven i SRC: Eleverne skal forholde sig 

til, hvordan de anvender empirien, hvordan de har grebet deres undersøgelse an, og hvordan de fandt 

svarene på deres spørgsmål. Eleverne bliver forberedt på, at de til den mundtlige prøve fx skal kunne 

• diskutere naturvidenskabelig metode - hvornår er noget en hypotese 
• vide, hvordan man opstiller forsøg 
• hvordan laver man en fornuftig dataopsamling 
• hvordan vi opstiller fornuftige argumenter 
• forklare numerisk metode 
• forklare valg af bestemte undersøgelser 
• metoder til idégenerering, sortering og idéudvikling  

• trial and error-fremgangsmåde og systematisk erfaringsopsamling ved systematisk 

produktudvikling  

• undersøgelsesdesign med kontrolforsøg eller andre metoder til validering  

• miljøvurdering, livscyklusanalyse eller teknologivurdering  

 

Formkrav 
Længde: For at eleverne lærer at fokusere på det vigtigste, og lærernes rettebyrde ikke bliver for stor, så 

bør besvarelsen holdes på 6-8 sider. 

Referencer og litteraturliste laves som udgangspunkt ved hjælp af referencesystemet i Word. I forhold til 

typografi bruger vi Words standardindstilling, som er APA.  

Problemformulering 
Elevernes problemformuleringer skal have et hovedspørgsmål. De øvrige spørgsmål skal lede frem til 

besvarelsen af dette spørgsmål. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er casen, der afgør hvilke 

metoder der er relevante, og at de to indgående fag dermed kan indgå i meget forskellig grad.  

Problemformuleringen tager udgangspunkt i enten Blooms taksonomi eller Solo taksonomi. Det ideelle er, 

at den muliggør, at eleven kan bevæge sig op på taksonomiens højeste niveau. Det et klart formål med 

studieområdeprojektet er, at eleverne skal kunne reflektere over deres resultater og valg af metoder. Se 

evt. denne oversigt over solo ift. Bloom fra Århus universitet for at få inspiration. 

Information fra vejledningen for Studieområdeprojektet (SOP): 

”Problemformuleringer skal angive hvad der undersøges. Den kan formuleres forskelligt, men bør:  

 angive klart hvilket afgrænset hovedproblem der undersøges, og som projektet skal nå frem til at 

kunne besvare eller belyse i en konklusion  

 angive hvilke underspørgsmål eller lignende, som skal undersøges og analyseres, for at kunne 

konkludere på hovedproblemet.  

 Forventede metoder/materialer angives  

 

http://stll.au.dk/ressourcer/laeringsmaal-taksonomi-og-kursusbeskrivelser/solo/
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Vi kan skele til kravene til opgaveformuleringen 

 skal gøre det muligt for eleven at opfylde de faglige mål for studieområdeprojektet  

 rumme såvel fagspecifikke som tværgående problemstillinger med brug af de indgående fag  

 give mulighed for faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over undervisningen i 

mindst ét af projektets fag 

 være konkret og afgrænset  

 indebære, at de indgående fag anvendes på et passende niveau  

 være udformet således, at eleven har mulighed for at behandle opgaveformuleringen 

fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer ” 

 

Vejledningsperioden og struktur for vejledning 

Progressionsplan for de virtuelle vejledningsdage 

 Workshops: 

o Dag 1: 

 Præsentation af case 

 Etablering af feedbackgrupper på 3-4 elever pr. gruppe 

 Brainstorm, problemafgrænsning og vejledning i feedbackgrupper (3-4 pr. gruppe) 

– Lærer roterer mellem grupperne. 

o Dag 2:  

 Lærer repeterer: Word/formalia (opsætning, referencer, litteraturliste) 

 Elev afleverer skitse – Formålet er at sikre, at eleverne kommer i gang – Lærer 

opretter lectioaflevering til det. 

o Dag 3-5 

 Fælles intro til hvilke problemer, som er gode at få afklaret til vejledning 

 Individuel virtuel vejledning med vejledningstidspunkt for hver eneste elev (10 

minutter pr. elev) – Lærere udarbejder tidsplan 

 

Grundig intro til vejledning 
 
At vejlede i fagligt samspil  
Hvordan økonomiserer du med din tid, når du vejleder eleverne? Du kan for eksempel lade eleverne pitche 

centrale pointer for hinanden via skype. Du kan måske organisere feedbackgrupper blandt eleverne. Der er 

mange måder at få vejledning til at være en frugtbar proces. Nedenfor præsenteres en række konkrete 

gode råd om vejlederrollen i fagligt samspil. 

Spar tid - Med mange elever at vejlede er der både tid og kræfter at spare ved at bruge nogle af disse 

gode råd: 

 Kollektiviser dele af vejledningen 

 Lav en fast dagsorden for vejledningens indhold 

 Tilrettelæg vejledningen efter tidsrammerne 

 Fordel vejledningstiden retfærdigt mellem eleverne 

 Gør eleverne bekendt med antal vejledningstimer 
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 Stil præcise krav til eleverne om, hvad de skal have forberedt til hvert møde 

 Vis modeleksempler, så eleverne kan se, hvad du forventer 

 Opdel eleverne i feedbackgrupper, så de hjælper hinanden i vejledningsperioden 

 Lad eleverne forbedre hinandens forslag - brug kollaborativ skrivning 

 Lad eleverne hjælpe hinanden ved at pitche centrale pointer af deres opgave for hinanden via fx 

skype. 

Hvad kan elever forvente af en vejleder? 

Det er vejledernes hovedopgave at hjælpe eleverne til at sikre den røde tråd og gøre projekterne 

realiserbare. Vejlederen bør stille konkretiserende spørgsmål og komme med forslag – men ikke give ’facit’. 

Vejlederen skal vise respekt for elevernes personlige grænser og ejerskab til projektet. 

Forlang skriftligt oplæg til vejledningsmøderne senest 1 dag før mødet 

Mødedisciplin: læreren forlader Teams efter ca. 3. minutter, hvis eleverne ikke dukker op 

Lad eleverne skrive resumé fra møder i gruppen, hvor der er taget vigtige diskussioner og beslutninger: 

”Hvad skal du så fokusere på i din skrivning nu?” Få eleven til at svare og til at skrive svaret ned. ”Hvilke 

fokuspunkter vil du gerne have, at jeg kigger på næste gang? Skriv fokuspunktet ned…” Sørg for, at eleven 

er klar over næste skridt, og udstik en retning for eleven til sidst i vejledningen: ”Hvad skal du så arbejde 

med nu?” 

At opstille tydelige mål for eleven fra gang til gang og derefter at holde eleven op på målene: ”Hvad har du 

nået ift. det, vi talte om sidst?” 

Have fokus på formativ feed forward, hvor man fx anviser, hvordan eleverne kan komme videre: ”Når du 

anvender et citat, skal du introducere det og derefter samle op på det. Det gør du ved at…” 

Grænseflade elev/vejleder 

Eleverne skal have mulighed for at planlægge og administrere forløbet af deres egne projekter, men det er 

vejlederens ansvar at sikre, at vejledningsprocessen er klar, målrettet og bærer projektet fremad. 

Lad eleverne arbejde i en form, hvor de løbende dokumenterer processen for eksempel ved hjælp af en 

logbog. Det kan gøre det nemmere for eleven at overskue arbejdsgangen. 

Aftal med eleverne, hvilken grad af indblanding de ønsker og har brug for 

 at vejlederen deltager 

 at vejlederen tager beslutninger 

 at vejlederen rådgiver 

 at vejlederen blot informeres 

Kilde: Studieretningscase 

 

  

https://www.emu.dk/stx/studieretningsprojektet/vejlede-i-fagligt-samspil
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Feedbackark til studieretningscasen 
Elevnavn: 

Tjekliste Ca. vurdering  

Er opgaveformuleringen besvaret? Ja / delvist / nej 

Er der en relevant kombination af empiri og teori i 
problemformuleringen? 

Ja / delvist / nej 

Har eleven brugt empirien fornuftigt? Ja / delvist / nej 

Har eleven redegjort for, hvordan hen fandt frem 
til svar på sine spørgsmål? 

Ja / delvist / nej 

Viser opgaven faglig dybde og perspektiv ift. 
problemformuleringen? 

Ja / delvist / nej 

Besvarer konklusionen problemformuleringen? Ja / delvist / nej 

Er resultatet af undersøgelsen vurderet og 
perspektiveret i opgaven? 

Ja / delvist / nej 

Er formalia i orden (Forside, indholdsfortegnelse, 
referencer og litteraturliste – de sidste to er 
afgørende for god videnskabelig praksis)? 

Ja / delvist / nej 

2-3 vigtigste fokuspunkter at forbedre ift. at lave 
en bedre skriftlig SOP 

 
 
 
 
 

Anbefalinger til den mundtlige SOP – noteres til 
årsprøven 

 

Samlet karakter   
 

 

Den mundtlige SRC årsprøve 
SRC er på H.C. Ørsted Gymnasiet kombineret med en mundtligt årsprøve, som i år er virtuel. Ved årsprøven 

skal eleven have en samlet karakterbedømmelse for sin præsentation samt mundtlig feedback ift., hvad der 

kan gøres bedre næste gang. Samtidigt udleveres feedbackarket for SRC’en. Varighed af hele prøven er 20 

min. Så elevens egen præsentation bør max tage 5-7 minutter, så der er tid til en dialog. 

 

Forberedelse til elevernes mundtligt årsprøve i SRC 
 

Dansklærerne gennemgår, hvordan man fremlægger SRC mundtligt. (PowerPoint ligger i mappen på 

Teams) 

Eleverne får et forberedelsesark om studiemetoder 

”Til den mundtlige del af SOP skal du kunne forholde dig til din studiekompetence. Bedømmelseskriterium: 

”refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb” 
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Anvend dette skema på din SRC. Dels øver du dig i at reflektere over de anvendte studiemetoder. Dels ser 

du, hvad du skal gøre bedre til SOP.  

 

Gode råd til mig selv 

1. Planlægning: Har jeg brugt min tid fornuftigt? 

o På at opbygge viden – læse tekster, undersøge 

o På at skrive opgaven 

o På at rette den igennem: Svarer jeg på problemformuleringen? Hænger opgaven sammen – 

den røde tråd? Passer problemformulering og konklusion sammen? Er opgaven godt 

disponeret? Har jeg brugt fagenes metoder? 

o Har jeg tjekket opgaven for formalia? 

2. Læse: har jeg brugt de læsestrategier og notatteknikker, jeg har lært – eller skal jeg lige tænke mere 

på dette? 

3. Skrive: Har jeg brugt de skriveteknikker, jeg har lært? Er der dele af skriveprocessen jeg skal gøre 

mere ud af? 

4. Formalia: fik jeg tjekket formalia 

5. Har jeg styr på, hvad jeg skal vise til den mundtlige del af prøven? Har jeg øvet mig til at fremlægge 

min opgave? Har jeg øvet mig i at vise, at jeg har nået de faglige mål? 

Procesplan for SRC og årsprøven  
Før påske: Hanne har informeret om opgaven og de involverede læreres opgave 

 11/5 Fælles oplæg for elever og involverede lærere om formålet med studieretningscasen i form af 

et screencast. Efterfølgende spørgerunde for elever til både Hanne og SR-lærerne. 

 12-15/5 Dansklærerne Louise og Lotte underviser eleverne i at fremlægge casen 

 18/5 – 19/5 + 25/5 – 27/5: Undervisningstid (30 t, workshop, fælles vejledning, individuel 
vejledning, vejledning i skriveprocessen)  

 28/5 og 29/5: skrivedage – fordybelsestid (12 t)  

 29/5: Besvarelsen afleveres   

 Nogle dage til at rette opgaverne og lave feedback – ca. 30 min pr. opgave (INGEN karakter) 

 Virtuel time om den mundtlige præsentation og refleksion over fremtidig brug af studiemetoder.  

 4/6 + 8/6-9/6: Mundtlig prøver i SR-case - 20 minutter/elev  

 Elevevaluering af proces via spørgeskema i lectio 

 Lærerne besvarer evalueringsskema omkring SRC besvares, så vi kan se, hvordan det forløb at 

afvikle SRC virtuelt – og at vi kan forbedre os til næste år (som forhåbentlig er analog). 
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Eksempler på, hvad en metode er fra vejledningen 
Et fagligt mål for studieområdet (SO) : "forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og 

begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den 

opnåede viden". 

I SRC skal eleven vise, hvordan eleven har anvendt empirien, og hvordan eleven har fundet frem til sine 

resultater.  

I vejledningen om studieområdet står der fx dette om faglige metoder: 

"I fagene lærer eleverne ifølge de faglige mål forskellige metoder, som karakteriserer faget. Faglige 

metoder forstås som systematiske fremgangsmåder til undersøgelse af problemstillinger og spørgsmål 

inden for fagets område. Der kan være tale om både konkrete metoder og fremgangsmåder, f.eks. 

målemetoder, og mere principielle metodiske tilgange til at tilrettelægge en empirisk baseret undersøgelse. 

Eksempler på faglige metoder og tilgange fra forskellige fag kan f.eks. være:  

 tilrettelæggelse og gennemførelse af naturvidenskabelige eksperimenter eller feltundersøgelser på 

baggrund af model eller hypotese  

 dataanalyse i matematik med henblik på vurdering af statistisk signifikans  

 tekstanalyse i humanistiske fag, f.eks. kommunikationsanalyse og retorisk analyse med henblik på 

vurdering af budskab og holdning  

 idéhistoriske begreber og tilgange til samspil mellem ideer og de teknologiske udviklingstræk, etik, 

eksistensspørgsmål, kildekritik, historisk kontekst og videnskabsgrundlag  

 formulering af hypoteser, modeller, analyseskemaer ol. på baggrund af fagenes teorier eller viden 

og anvendelse af disse  

 simulering og fremskrivning ved hjælp af matematisk modellering  

 kvalitativ og kvantitativ metode i samfundsfag og kommunikation/it f.eks. til brugerundersøgelser  

 metoder til idégenerering, sortering og idéudvikling  

 trial and error-fremgangsmåde og systematisk erfaringsopsamling ved systematisk 

produktudvikling  

 undersøgelsesdesign med kontrolforsøg eller andre metoder til validering  

 miljøvurdering, livscyklusanalyse eller teknologivurdering  

I studieområdet anvendes udvalgte metoder fra fagene, og de kombineres med andre fags metoder. 

Forslag til forløb: Metoder i projektarbejde 

 

  

https://www.emu.dk/htx/studieomradet/metoder-i-projektarbejde/teori-og-metode-hvad-er-forskellen
https://www.emu.dk/htx/studieomradet/metoder-i-projektarbejde/teori-og-metode-hvad-er-forskellen
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Opgaveskabelon med fremgangsmåder til eleverne 
Udfyld undervejs i dit arbejde de steder, der er markeret med rødt.  

Begynd med problemformulering og litteraturliste. 

Forside: 
[Navn, klasse, Gymnasium, skoleår] 

[Titel] 

[Fagkombination + niveauer] 

[Antal tegn] 

 

Indledning 
[Forklar baggrunden for problemformuleringen – Hvilket emne arbejder du med, og hvad vil du gerne 

undersøge. ] 

Problemformulering 
[Formulér med et spørgsmål, hvad du vil undersøge i forhold til casen med de to fag, du har valgt. En god 

problemformulering lægger op til at inddrage metoder fra begge fag og rejser et reelt spørgsmål, dvs. et 

spørgsmål, du ikke i forvejen kender hele svaret på. ] 

Underspørgsmål 
[Hvert underspørgsmål skal helst virke umiddelbart relevant i forhold til problemformuleringen. Vær 

bevidst om at dine underspørgsmål befinder sig på forskellige taksonomiske niveauer. Det vil sige, at du 1) 

Hvad du skal redegøre for ift. at svare på problemformuleringen, 2) Hvad du skal analysere vha. dine faglige 

metoder, 3) en vurdering eller diskussion af resultaterne.] 

Empiri og metode 

Forklar, hvad dit fokus er. Skriv om, hvad du tager udgangspunkt i = din empiri. Skriv om, hvordan du (vil 
gribe eller) har grebet din undersøgelse an – hvordan du anvender empirien. Du skal her konkret vise, 
hvordan du (vil finde eller) har fundet frem til svarene på dine underspørgsmål.  Brug 
begrundelsesmarkører (For at…, Med henblik på at… , Derfor … da… fordi… … har jeg …)]  
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Et afsnit for hvert underspørgsmål med delkonklusioner  

Det er vigtigt, at omfanget af de enkelte afsnit er vægtet rimeligt – din lærer giver dig instrukser i, hvordan 

en fornuftig vægtning er. 

Samlet konklusion (max ½ side) 
[Sammenskriv de vigtigste pointer fra hver af dine delkonklusioner – Tjek at du har fået svaret på din 

problemformulering]  

Perspektivering  (max ½ side) 
[Her kan du perspektivere til, hvilken anden empiri og hvilke andre metoder, du kunne have bragt i spil i 

forhold til opgaven, og du kan reflektere over de studiemetoder, som du har brugt ift. at svare på opgaven.] 

Litteraturliste 
[Du skal lave en alfabetisk opstillet liste over anvendt litteratur og øvrigt materiale (film, musik osv.). Denne 

liste viser det materiale, du har arbejdet med, og du skal forvente at kunne blive spurgt ind til den ved 

mundtlig fremlæggelse eller eksamen. Litteraturlisten opbygges via referencesystemet i Word. Vi anbefaler, 

at du bruger standardtypografien, som hedder APA. ] 

 




