
SRP, videnskabsteori og 
metoder 
 

Når du skriver dit studieretningsprojekt, testes du i en lang række færdigheder. Udover at 

have faglig indsigt i dit emne og viden om opgaveformalia, skal du også kunne gøre dig 

metodiske og basale videnskabsteoriske overvejelser.  

Hermed menes der, at du skal være bevidst om, hvordan man arbejder metodisk i de enkelte 

fag og hovedområder (humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab), og hvad der er 

særligt for de enkelte fag. Du skal desuden kunne reflektere over, hvad de forskellige fag og 

hovedområder hver især kan bidrage med i arbejdet med et emne, og hvad man opnår ved at 

anvende de forskellige hovedområders forskellige metoder og videnskabelige tilgange, fx 

hvilke muligheder og begrænsninger der er forbundet med at anvende metoder inden for de 

forskellige fag og hovedområder.  

Arbejdet med basal videnskabsteori kan desuden indeholde grundlæggende overvejelser om 

videnskabsetik og videnskabelige idealer. Fokus er dog de metodiske overvejelser og de 

enkelte fag og hovedområders metoder og karakteristika.  

 

Skriftlig opgave vs. mundtlig eksamen 

Medmindre du skriver en opgave, hvor metoden spiller en særlig rolle, er det ikke meningen, 

at din skriftlige opgave skal indeholde et særskilt metodeafsnit. Du kan eventuelt omtale 

metoder i din indledning, men ellers er det meningen, at du i opgaven anvender de korrekte 

metoder, og på den måde demonstrerer metodebevidsthed i den skriftlige del.  

Til den mundtlige eksamen i SRP er der både fokus på, hvad du har arbejdet med, og hvordan 

du har arbejdet med det, dvs. både indhold og metoder. En del af den mundtlige eksamen 

består således af at redegøre for de metodiske valg, du har truffet, og hvad de anvendte fag 

og metoder bidrager med i arbejdet med dit emne.  

Når du forbereder dig på den mundtlige eksamen og den del, der handler om metoder og 

videnskabsteori, skal du altså gøre dig tanker om følgende:  

 Hvilke metoder har jeg anvendt og med hvilket formål? 

 Hvad bidrager de anvendte fag, hovedområder og deres metoder med?  

 Hvilke begrænsninger og muligheder er der forbundet med de anvendte fag, hovedområder 

og deres metoder? 

 

FG’s metodekatalog 

På skolens hjemmeside finder du her et metodekatalog over alle fag, som udbydes på 

Frederikssund Gymnasium: https://frsgym.dk/metodeoversigter/ 

Metodeoversigterne indeholder en kort beskrivelse af hvert fag og en oversigt over hvert fags 

centrale metoder.  

 

https://frsgym.dk/metodeoversigter/

