
Flerfaglighed 
og 
videnskabsteori 
FØRER FREM TIL SRP I 3.G



Hvorfor flerfaglighed? Hvorfor kombinere fagene?

• MERE NUANCERET VIDEN OM ET GIVENT EMNE, ET PROJEKT
• STØRRE OPMÆRKSOMHED PÅ DE ENKELTE FAG OG HOVEDOMRÅDERNES FORSKELLIGE ARBEJDSMÅDER OG 

STYRKER OG SVAGHEDER
• STØRRE EVNE TIL FLERFAGLIG TILGANG I FREMTIDEN
• STØRRE REFLEKSION I DET HELE TAGET!



Egenrefleksion om FF-forløb:

1.Vælg et af billederne fra forrige side.

2. Hvilke 2 fag kunne du bruge til at 
belyse problemstillingen?

3. Hvad kunne området og
problemformuleringen være?



Flerfaglige forløb (FF) Flerfaglig viden, faglig metode, basal videnskabsteori

Videnskabsteori (VT) De tre fakulteter, fagenes ligheder og forskelle,
begrebspar fra Vidensmønstre, argumentation/begrundelse, modeller, love, 
teorier

Skrivning (SK) 1. Kreativ/levende skrivning, genrer, skriveprocesser
2. Akademisk skrivning: opgavestruktur + formalia
3. Journalistik, målgrupper, stil-lejer, sproglig korrekthed
4. Faglig formidling, videnskabelige artikler

Basal informationssøgning (BI). Research m.v. Internetkilder og bibliotek.dk, VGIntra, opgavestruktur, henvisninger, 
søgemetoder, plagiat, multitasking (digitale forstyrrelser), kildekritik, fake news, 
skriveværksteder

Kollektiv vejledning (KV). At gå til vejledning, 
at reflektere over egen læring

Individuel vejledning, kollektiv vejledning (KV), peer-feedback, ansvar for egen 
læring, dokumentation, portfolio (MinVGLog)

Projektledelse Tidsplaner, faseplaner, handlingsplaner

Innovation, kreativitet Kombinere, udforske, transformere …

Problemformulering /projektbeskrivelse Fra problemformulering/projektbeskrivelse til opgaveformulering. Inddragelse af 
”Opgavefemkanten” (Rienecker): skabelon med spørgsmål til opgaveprocessen.

Mindset Fra performancekultur til læringskultur: motivation, Growth Mindset, mod til 
fejltagelser, fokus på læring …



”TRE FAGLIGE HOVEDOMRÅDER”/fakulteter: 

NATURVIDENSKAB, 
HUMANIORA OG 
SAMFUNDSVIDENSKAB

Samf
Nat

Hum



Hovedom-
råderne:

Egenrefleksion:

Hvor hører de 
fag I kender 
fra gymnasiet 
mon til?

genstandsfelt genstandsområde

naturvidenskab Naturen Naturen fra det mindste til det største:
Stof, bevægelse, kræfter og energi
Stoffernes opbygning og stofforandringer som følge af ydre 
påvirkning
Levende væseners opståen, udvikling og vekselvirkning med den 
øvrige natur
Abstrakte strukturer, tal og figurer
Data og dataprocesser

humaniora Mennesket Alt det der hører mennesket til:
Historie og hverdagskultur
Litteratur, kunst og æstetik
Bevidsthed og erkendelse
Sprog, medier og kommunikation
Værdier og etik

samfundsfag Samfundet Menneskers vilkår og samværsformer:
Økonomi
Politologi
Sociologi 



De 
flerfaglige 
forløb på 

VG

 1g:
 FF1: DHO dansk - og historieopgaven
 2g
 FF2: Miniprojektbeskrivelsen. To fag arbejder 

sammen om et flerfagligt forløb (Må ikke 
være dansk og historie)

 FF3: SRO, studieretningsopgaven. Det ene fag 
skal være et studieretningsfag. Det andet fag 
kan være både et A, B eller C-fag.

 3g
 FF4: Projektbeskrivelsen. To fag arbejder 

sammen.
 FF5: SRP, studieretningsprojektet.



De større skriftlige opgaver
i STX
En del af de flerfaglige opgaver 



FF1: DHO – Dansk og historieopgaven i 1g 

Tidspunkt: maj – juni 1g

Fag: Dansk og historie. ”Det moderne
gennembrud”
Optakt: Obligatorisk forløb mellem dansk og
historie minimum 10 timer pr. fag
Produktkrav: 6 – 8 sider

Genre – type af skriftlighed: Akademisk
skriftlighed/faglig skrivning (læreplan)
Emne: 1800 – tallet
Fokus: Flerfaglighed og udarbejdelse af
opgaveformulering og efterfølgende besvarelse. 
De to fags metoder.

Prøveform/evaluering: Mundtlig. 10 minutters
præsentation af opgaven.  Evaluering af
arbejdsproces.
Elevevaluering - VGlog: Elevens egne notater til
processen og indhold. 



FF3: SRO – studieretningsopgaven

Tidspunkt: December - Januar i 2g

Fag: Mindst et studieretningsfag og et andet fag.
Optakt: Flerfagligt undervisningsforløb mellem de to SRO-fag
Produktkrav: 6-8 sider, individuel besvarelse.

Genre – type afskriftlighed: Akademisk skriftlighed/faglig
skrivning. Beskrivelse til teamet!!!!
Emne: Bestemt af de to fags faglærere
Fokus: Flerfaglighed. At arbejde med stillede
opgaveformuleringer med efterfølgende besvarelse. De to fags 
metoder og basal videnskabsteori. Model til processen vedr. 
problemformulering. Opgavefemkanten. Akademisk skrivning
(flere muligheder)

Evaluering FF/: Mundtlig fremlæggelse i dialog med vejledere. 
Evaluering af arbejdsproces. Skabelon til elever og lærere.
Elevevaluering: Elevens egne notater til processen og indhold. 
Elevportefølje? Skabelon til lærere og elever.



Vejledning:
1. Fællesvejledning. DHO og SRO – studieretningsopgaven. 

Informationssøgning, rammer mv.
2. Opgavefemkanten kaldet Projektbeskrivelsen
3. Videnskabsteori.
4. Vejledning i DHO og SRO. De to deltagende fag.
5. Skriftlig fællesvejledning – pjece og på VGintra: 

Informationssøgning, veje til den gode opgaveformulering, 
krav til den gode opgave, de formelle krav til DHO og SRO mv.

6. Vejledning i den mundtlige dialog: Faglærere, 
Fællesvejledning  og Videnskabsteori .



Projektbeskrivelse og VGlog:
Til SRP skal I aflevere en projektbeskrivelse, som lærerne så laver opgaveformuleringen på 
baggrund af. At lave projektbeskrivelse skal I øve i FF2 og FF4

- Hvad vil vi undersøge i fagene?
- Hvorfor vil vi undersøge dette?
- Hvilken empiri, data, type af materiale vil vi anvende – primær tekster/kilder 
(indsæt materialeliste)?
- Hvordan vil vi undersøge dette? (fagenes metoder og teorier og hvilke begrebspar vil 
være oplagte at bruge i opgaven).
- Vurdér, hvilke styrker og svagheder der er ved jeres undersøgelse og jeres metoder 
(inddrag videnskabsteoretiske overvejelser og begreber fra Vidensmønstre).
- Hvad regner vi med at finde ud af?
- Fremgangsmåde – hvordan vil vi gribe opgaven an?





FF5: SRP – studieretningsprojektet

Tidspunkt: Marts – April (samlet varighed 50 timer, 10 
skoledage)

Fag: Som hovedregel to fag. Mindst ét A-fag og
mindst ét studieretningsfag. Fag som eleven har eller
har haft. Projektets problemstilling behøver IKKE at 
vægte de to fag ligeligt. SRP kan skrives i ét A-fag i
helt særlige tilfælde. 

Optakt: DHO, SRO og VG´s flerfaglige projekter med 
fagenes metoder og basal videnskabsteori

Produktkrav: 

Eleven afleverer projektbeskrivelse til faglærerne, der 
ud fra denne udarbejder en opgaveformulering. 15 –
20 normalsider (2400 enheder). SRP kan indeholde
innovative løsningsforslag.

Mundtlig eksamination: Eksaminationstid 30 min. 
Censor og lærer drøfter inden hvilke problemstillinger, 
der skal tages op under dialogen. Eleven præsenterer
projektet i ca. 10 min. Med efterfølgende dialog. I 
denne dialog skal der indgå metodiske og basal 
videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante
for projektets gennemførelse. 

Der gives én karaktér ud fra en helhedsvurdering af
det skriftlige produkt og den mundtlige eksamination.



Vejledning SRP (20 timer i alt):
1. Fællesvejledning . SRP – studieretningsprojekts rammer, 

formelle krav og indhold.
2. Vejledning i informationssøgning hos studiebibliotekar. 
3. Videnskabsteori
4. Vejledning: De faglige vejledere. Vejledning op til 

opgaveskrivningen (fastsættelse af tid). Vejledning under 
opgaveskrivningen. Kodeord: Selvstændighed og 
ansvarlighed. Vejlederne må ikke være bedømmere under 
vejledningen.

5. Skriftlig fællesvejledning – pjece og på nettet: 
Informationssøgning, veje til den gode opgaveformulering, 
krav til den gode opgave, de formelle krav til SRP mv.

6. Vejledning i den mundtlige prøveform. Talepapir, dialog mv. 
Faglærere, Fællesvejledning og Videnskabsteori.



Informationssøgning:

AZ vil flere gange i forløbet
informere jer om muligheder og baser 
til informationssøgning. Der vil være
informationssøgnings-værksteder til
SRP-processen, og I skal gøre brug af
biblioteker og jeres faglæreres viden.

Prøv og så vores VG Kosmos
https://intra.virum-
gym.dk/VGIntra/KompetencePortalK
osmos.aspx

https://intra.virum-gym.dk/VGIntra/KompetencePortalKosmos.aspx


Videnskabsteori



Begrebsparrene i 
Vidensmønstre
1. Teoretisk og praktisk
2. Diakron og synkron
3. Empirisk og formel
4. Kvantitativ og kvalitativ
5. Eksperimentel og observationel
6. Kausal, intentionel og funktionel
7. Idiografisk og nomotetisk
8. Faktuel og normativ

- En værktøjskasse til at klassificere, 
karakterisere og diskutere den viden, I 
skaber …

https://vidensmoenstre.systime.dk/
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