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Opgavens formål: 

Formålet med studieretningsopgaven i 2.g er at træne udarbejdelsen af 
studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, dvs.: 

1. At udvikle en selvstændig evne til gennem skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, 
sammenfatte og formidle en flerfaglig problemstilling. 

2. At skrive en større opgave, hvor der lægges vægt på, hvordan du har fremstillet et sagsforhold, og 
hvordan du teknisk har udarbejdet opgaven (formalia). 

3. At træne brug af fagenes metode og basal videnskabsteori. 

4. At træne den mundtlige formidling af en større skriftlig opgave. 
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Opgaveformulering 
Studieretningsopgaven i 2.g tager udgangspunkt i fagenes undervisning (modsat SRP i 3g hvor eleven 
selv kan vælge område). Opgaveformuleringen udfærdiges af lærerne. Den vil rumme fagspecifikke krav, 
dvs. at der skal være et fagligt fokus, og den vil rumme mere tværgående faglige krav. Endvidere vil 
opgaveformuleringen være konkret og afgrænset. Den kan være opdelt i flere underspørgsmål med 
angivelse af de taksonomiske niveauer. 

Opgaven skrives i mindst et studieretningsfag og et andet fag, der både kan være på A, B eller C-
niveau. 

Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave. 

Vejledning i opgaveskrivning 

1. Kollektiv vejledning i opgaveskrivning af SRO-lærere 
2. Basal videnskabsteori af VT-lærere eller SRO-lærere. 

Da opgaven overvejende tager udgangspunkt i gennemgået stof i fagene, vil 
undervisningen lægge op til hvordan fagenes metode m.m. kan indgå i opgaven. I 
tidsrummet frem til udleveringen af opgaveformuleringen vejledes eleverne af de 
indgående fags lærere og eventuelt besøg af VT-lærere i et modul. 

3. Materiale- og informationssøgning, formalia, plagiat, kildekritik, referencer, 
noter, litteraturliste ved studiebibliotekar. 

Opgavens emne: Jeres studieretningslærere vælger emnet til studieretningsopgaven. 

Udlevering af opgaveformulering: Mandag den 16. december uploader lærerne opgaveformuleringen 
på VGIntra/SRO. 

Skrivedage: Tirsdag den 14. og onsdag den 15. januar. I skrivedagene kan du bruge studiesalen som 
skrivested. 

Aflevering: Senest onsdag den 15. januar kl. 23.59 på VGIntra. Opgaven skal afleveres som Word-fil. 

Besvarelsen 
Opgaven skal udarbejdes på dansk.   
Den egentlige tekst i den færdige besvarelse må maksimalt have et omfang svarende til  
6-8 A4-sider med 1½ linjeafstand i tekststørrelse 12 med 2400 anslag på hver side. Indholdsfortegnelse, 
noter, litteraturlister, grafer, tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag tæller ikke med i 
beregningen af sideantallet, selvom de er placeret i teksten. En overskridelse af de 6-8 sider vil påvirke 
bedømmelsen.  

Resumé på dansk 
Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resume på dansk. Resuméet er en mini-udgave af 
opgavebesvarelsen og bør i koncentreret, men sammenhængende form præsentere besvarelsens 
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vigtigste elementer og resultater. Det skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås 
uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Omfang: 15-20 linjer. Resuméet anbringes lige efter titelsiden. 
Resuméet bør indeholde undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold) samt de 
væsentligste resultater og konklusioner.  

Evaluering 

Besvarelsen bedømmes af de indgående fags faglærere. Herefter vil der være en mundtlig prøve den 26. 
eller 27. marts af ca. 15 – 20 minutters varighed. 

Du præsenterer opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Herefter vil fremlæggelse 
af din besvarelse være en dialog mellem dig og dine vejledere om opgaven. I fremlæggelsen skal indgå 
fagenes metode og basal videnskabsteori. Din karakter vil være en helhedsbedømmelse af den skriftlige 
opgave og den mundtlige præstation. 

Snyd 
Det betragtes som snyd, hvis man kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet 
og uploader opgaven som ens eget produkt.  
Man må heller ikke afskrive eller låne en anden skriftlig opgave og aflevere den, som om man selv havde 
skrevet den. 
Man må ikke få en anden til at skrive sin opgave eller dele heraf. Det er ikke tilladt at kopiere (plagiere), 
afskrive afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse.  
Det betragtes som plagiat at bruge andres materialer, hvad end det er tekst, bøger, opgaver, billeder, 
grafer, lyd, film, musik eller andet, hvis der mangler korrekt kildehenvisning eller hvis der ikke er citeret 
korrekt. 

I alle fag kræves det, at du på én eller anden måde inddrager og forholder dig til resultater, andre er 
kommet frem til eller til fremstillinger af et emne, andre har skrevet. Det er derfor nødvendigt, at du 
anvender andres arbejde i din egen sammenhæng, men det er snyd, hvis du ikke tydeligt gør 
opmærksom på det, når det sker!  
Du skal lave dine kildehenvisninger og referencer vha. fodnoter. Disse kan med fordel sættes automatisk 
af Word, vælg Indsæt -> Reference -> Fodnote.  
Alternativt kan du lave henvisninger i teksten ved at indsætte en parentes efter den relevante tekst. I 
parentesen skrives forfatterens efternavn(e), årstal og sidetal. Du kan kun benytte parenteser i teksten, 
hvis din vejleder tillader det.  

I tilfælde af sygdom 
Såfremt du bliver syg i skriveperioden, skal du straks underrette kontoret på telefon: 45832141. 

Praktiske råd vedrørende udformningen: 

Forside: Navn, klasse, dato, skole, fag, vejledere og titel. 
Sidetal: Fortløbende sideangivelse for hele opgaven. 
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Resumé: Sættes efter forsiden. Sørg for korrekt dansk. 
Indholdsfortegnelse: Ordnet opstilling af de selvstændige hovedafsnit, underoverskrifter (evt.), 
litteraturliste, noter og henvisninger samt bilag med angivelse af sidetal. Skal placeres på en side for sig 
(tælles ikke med i de 6-8 sider). 
Indledning: Her præsenteres emnet og opgavens problemformulering. Samtidig gives en redegørelse for 
disponeringen af stoffet og evt. målet med opgaven.  
Opgavens hovedafsnit: Det er en god idé at lade de enkelte afsnit være tydeligt afgrænsede og forsynet 
med underoverskrifter. 
Væsentligt for opgavens helhedspræg er overgangsafsnit. Tag læseren ved hånden, og fortæl, hvad der 
skal komme i det følgende. Delkonklusioner kan med fordel benyttes ved afslutningen af større afsnit for 
at lette læsningen og for at holde den røde tråd klar. 
Konklusion/afslutning/sammenfatning: Det er vigtigt, at du afslutningsvis samler op. Konklusionen skal 
gå på de "resultater" du er nået frem til gennem dit arbejde med stoffet. Bring ikke pludseligt nye emner 
ind i opgaven på dette sted. 

Litteraturliste: 
En litteraturliste er en samlet oversigt over alt benyttet materiale, som placeres til sidst i opgaven. Her 
skal læseren af opgaven kunne se, hvilket materiale du har anvendt. Det er derfor vigtigt, at den er 
korrekt og overskuelig. Listen ordnes alfabetisk efter efternavn. Nedenfor kan du se, hvordan du korrekt 
angiver forskellige typer værker. Disse regler bygger på anbefalinger i Lotte Rienicker og Peter Stray 
Jørgensens ’Den gode opgave’ og de internationale regler fastlagt af APA (American Psychological 
Association). 

BØGER: 
En bog skrevet af en forfatter: 
Andersen, Ib (2008): Den skinbarlige virkelighed – om valg af samfundsvidenskabelige metoder. 4. udg. 
Frederiksberg, Samfundslitteratur. 

En bog skrevet af flere forfattere:  
Abild Andersen, Birgit m.fl. (2012). At lære: en håndbog i studiekompetence (2. udg.). Frederiksberg: 
Samfundslitteratur. 

ARTIKLER: 
En artikel i et tidsskrift: 
Riis, Johannes (2011). Jakob var en masai: fra Blixen til Ejersbo. I: Kritik, vol. 44 (199), s. 81-88. 
En artikel i en avis: 
Rasmussen, Hans Henrik (2010, 21. august). Er manden bag Facebook til at stole på? I: Information, 
Sektion 2, s. 28-29. 

INTERNETMATERIALE:  
Henvisninger til hjemmesider: Når du i din opgave bruger stof, som du har hentet på nettet, skal du 
registrere kilden, ligesom når det drejer sig om bøger eller artikler i papirformat. Digitalt materiale er 
foranderligt, det er derfor vigtigt at dokumentere kildens oplysninger:  
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Forfatter/Ophav (år/seneste opdatering). Titel: undertitel (udgave). Lokaliseret d. xx.xx.xxxx på URL: xx 
Henvisninger til uddrag fra hjemmesider med forskellige typer af indhold:  
Når du kun bruger et uddrag fra en hjemmeside, eks. fra en online-avis/online-tidsskrift, skal du huske 
følgende elementer til litteraturlisten:  
 
ONLINE-TIDSSKRIFT: 
Artiklens forfatter/ophav (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./år(nr). omfang/sider. Lokaliseret d. 
xx.xx.xxxx på URL: xx 
 
ONLINE-AVIS: 
Artiklens forfatter/ophav (år/evt. dato). Artiklens titel. Avisens titel, sidetal. Lokaliseret d. xx.xx.xxxx på 
URL: xx 
 
UDDRAG AF HJEMMESIDE: 
Uddragets forfatter/Ophav (år/seneste opdatering). Uddragets titel. Hjemmesidens forfatter/redaktør, 
hjemmesidens titel (evt. udgave). Lokaliseret d. xx.xx.xxxx på URL: xx 
 
Den korrekte URL er i dette tilfælde adressen på den aktuelle artikel du bruger.  
Henvisninger til youtube-videoer: 
Videoens ophav [online brugernavn] (Dato for indlæg). Videoens titel. Lokaliseret d. xx.xx.xxxx på URL: 
xx 

Noter: 
Hvis du skal lave en notehenvisning, angives det med et nummer ved afslutningen af den sætning, noten 
gælder. Noterne skal nummereres fortløbende. Noten skal placeres nederst på de relevante sider.  

Hvornår skal der være notehenvisninger? 
Disse bruges:  
a) når man viderebringer viden eller oplysninger, der ikke forudsættes alment bekendt,  
b) når man videregiver forfattersynspunkter fra den læste litteratur,  
c) når man citerer. Husk altid at citater sættes i citationstegn! 
Henvisningsnoter laver du sådan: 
1) Ved den første henvisning til et værk angives værkets forfatter, dets fulde titel, udgivelsessted, forlag 
og udgivelsesår samt naturligvis sidetallet for henvisningen. 
2) Ved anden henvisning til samme værk bruges en valgt forkortelse, sædvanligvis forfatteres efternavn 
+ udgivelsesår + sidetal.  
3) Ved to på hinanden følgende henvisninger til samme værk skrives "samme" + sidetal. Det ser f.eks. 
sådan ud: 
ad 1: Strunge, Michael. Billedpistolen. København: Borgen, 1985, s. 8.  
ad 2: Strunge, 1985, s. 17.  
ad 3: samme s. 22.  
Standardforkortelser: side = s. 37, side + følgende side = s. 37f., side + følgende sider = s. 37ff.  

Bilag: 
Tabeller, noder, artikler, skemaer og lignende, der danner baggrund for hele opgaven, kan indgå som 
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bilag. Bilagene nummereres, så der kan henvises til dem. De placeres bagerst i besvarelsen og tælles 
ikke med i de 6-8 sider. Hvis I vedlægger bilag, skal der henvises til disse i opgaven, ligesom de skal 
fremgå af indholdsfortegnelsen. 
 
 

Husk at udfylde VGlog! 
 
 
  
 

 


