Københavns åbne Gymnasium
Information om studieretningsprojektet i 3.g
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Vejledning
Dato
7. okt.
25.okt

Blok

Emne
Du har valgt fag og
overordnet emne
Du møder vejledere og
du skal komme videre
med emnet

10. nov

Vejledning

13.dec

Vejledning

Fokuspunkter til næste møde:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

De vigtigste informationer om studieretningsprojektet
Studieretningsprojektet indgår med 50 timer i din uddannelsestid og skrives i
år fra den 6. december til den 20. december.

Rammer for studieretningsprojektet:
Projektet udarbejdes i et studieretningsfag på A-niveau og et andet fag på
mindst B-niveau. A-niveaufaget kan være et studieretningsfag du har på Aniveau eller et studieretningsfag du hæver til A-niveau. Det andet fag kan være
et fag du har eller har afsluttet på B-niveau. Du bruger faget på det højeste
niveau du har det.
Du kan undtagelsesvis skrive din opgave i ét fag på A-niveau eller i tre fag,
hvis du vil have et c-niveau med. I disse tilfælde skal du skrive en ansøgning
til rektor, og det er rektor der afgør om dit/dine fag opfylder målene for
studieretningsprojektet.
Du vil som hovedregel få dine faglærere som vejledere, men i enkelte tilfælde
kan vi være nødt til at udpege en lærer du ikke har. Sammen med din vejleder
indsnævrer du dit emne. Det er vigtigt, at du har gjort dig klart hvilke faglige
problemstillinger, du vil beskæftige dig med og har forelagt dem for din
vejleder.
Formål med studieretningsprojektet:
Studieretningsprojektet skal forberede dig på de arbejdsformer, du vil møde på
videregående uddannelser. Du har tidligere skrevet en da-hi opgave og en
studieretningsopgave. Studieretningsprojektet er den sidste af de tre studieforberedende opgaver du skal lave. Det er vigtigt at du i de tidligere opgaver
har arbejdet med de formelle krav til en større opgave (noter, litteraturliste,
henvisninger etc.)
Formålet med studieretningsprojektet er at give dig lejlighed til selvstændigt
og dybdegående at arbejde med et selvvalgt område i tilknytning til din
studieretning og til at udvikle evnen til gennem skriftlig fremstilling at
udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og
dermed forstærke den faglige fordybelse i de indgående fag. Du skal kunne
formidle dit stof i det faglige sprog der normalt anvendes i gymnasiet.

Opgaven er individuel og må ikke kun skrives i stof der er gennemgået, men
må gerne bygge videre på klassens arbejde med området.
Hvis du har valgt at skrive i et fremmedsprog, skal der indgå kilder på dette
sprog.
Opgavebesvarelsen skal skrives på dansk, men skolen kan, efter ansøgning,
give tilladelse til at opgaven skrives helt eller delvist på engelsk, tysk eller
fransk. Kravene til den sproglige formulering er de samme, som hvis opgaven
var skrevet på dansk. Så du skal være helt sikker på at mestre sproget på et
højt niveau. Du skal ansøge i god tid.
Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på engelsk, et såkaldt
abstract. Det er vigtigt at dette resumé er en miniudgave af opgaven og
præsenterer opgavens vigtigste elementer. Det bør indeholde opgavens
problemstilling, de væsentligste resultater og konklusioner. Resuméet vil som
regel kunne rummes på 15-20 linjer. Det bedømmes ikke særskilt, men indgår
som en del af helhedsindtrykket af besvarelsen, både m.h.p. den sproglige
korrekthed og indholdet. Anbringes logisk lige efter titelside.
I vejlederens opgaveformulering bør der stå hvor mange sider det forventes at
opgavebesvarelsen fylder.

Vejledning:
Vejledningen starter med orientering ved faglærerne i uge 38. I løbet af de
næste par måneder vil der være 3 vejledningsblokke hvor begge dine vejledere
vil være til stede. Den 25. oktober vil du møde alle vejledere og du skal
sammen med dem indkredse dit emne, så det passer til de fag du skal skrive i.
Den 10. november og den 13. december er der vejledning med dine vejledere.
For at vejledningen skal give mening for alle, er det yderst vigtigt, at du møder
til de skemalagte vejledningsblokke, og det er ligeså vigtigt, at du har
forberedt dig til mødet. Derudover kan du altid aftale at mødes med din
vejleder. I skal aftale hvordan I vil kommunikere, det kan være over nettet
eller pr. telefon eller på skolen. Du kan få vejledning i hele perioden, aftal
også hvordan du kan kontakte dine vejledere i skriveperioden. Her må dine
vejledere gerne læse dele af din opgave, med henblik på at hjælpe dig videre,
men de må ikke bedømme din opgave eller dele af den. De må heller ikke give
specifik faglig hjælp. Husk: Jo mere og jo bedre du bruger din vejleder, jo
mere styr får du på din opgave. I opgaveugerne vil der være workshops her
hvor du kan få hjælp, brug tilbuddet!

Bedømmelse af opgaven
Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i
forhold til de fastsatte mål for studieretningsprojektet.
Disse mål er:
Eleverne skal kunne:
• Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye
faglige områder
• Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige
faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige
fordybelse
• Beherske relevante faglige mål i de indgående fag
• Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
• Demonstrere evne til faglig formidling
• Besvare en opgave fyldestgørende, herunder at der er
overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og
opgavebesvarelsen
• Beherske fremstillingsformen i en skriftlig opgave (citater, noter,
kilde- og litteraturfortegnelse
Karakteren vægter x 2
Hvis du bliver syg i skriveperioden, vil der være sygeeksamen i
vinterferien. Du skal have en lægeerklæring. Du skal begynde forfra
med en ny opgavetitel. Hvis du bliver grebet i snyd, kan du risikere at
skulle skrive en ny opgave næste år.
Læs på www.stopplagiat.nu om ”afskrivning”.

God arbejdslyst
Nina

