
SRP-

OPGAVEN 



Reglerne 

Hvem skriver opgaveformuleringen? 

Må den komme som en overraskelse?

Er der særlige krav til indholdet i opgaveformuleringen?

• Skal indeholde faglige mål i begge fag og fordybelse i mindst det ene.

• Skal indeholde tværfaglige mål.

• Skal indeholde noget ukendt.

• Skal gøre det muligt at leve op til målene med SRP.

• Bør indeholde en angivelse af forventet omfang.



Opfordre dine vejledere til,

at lave en opgaveformulering der,

- lever op til reglerne 

- indeholder progression 

- giver dig mulighed for selvstændighed 

- tydeligt angiver det forventede omfang   



men ansvaret er også dit: 

• Vær den udfarende kraft med hensyn til område og fag.

• Forsøg at være original i valg af område og vinkel.

• Deltag aktivt i hele vejledningsprocessen. 

• Prøv selv at find materiale. 

• Arbejd løbende med at sammenkoble fagene.

• Undgå en parallelopgave. 



Strukturen

• Abstract

• Indledning

• Enkeltfaglige og tværfaglige afsnit

• Konklusion

• Litteraturliste 

Udformes som en samlet opgave. Problemformuleringen 

skal ikke læses som en række spørgsmål, der skal 

besvares efter tur. Opgaven skal samlet set besvare 

problemformuleringen og de fundne svar opsummeres i 

konklusionen. Undgå en parallelopgave.



Genren 

• En akademisk opgave 
• Argumenterende

• Redelig

• Objektiv 

• Sammenstiller flere kilder

• Kildekritisk 

• Indeholder henvisninger 

• Indeholder en fyldestgørende litteraturliste 

• Sprog og omfang
• Klare og præcise sætninger 

• Minimer sproglige fejl

• Minimer gentagelser 

• Ingen snik-snak/tomgang

• Egen tekst

• Brug standarter for naturvidenskabelig/ matematiske formler

• Overhold reglerne for omfang

• Brug bilag med omtanke



En dårlig en…

Vindmøller (Mat A og Fys B)

Der ønskes en kort redegørelse for den historiske udvikling af vindmøller. 

Udled Bernoullis ligning til beskrivelse af luftstrømmen omkring en mølles 

vinger. 

Beskriv hvilke kræfter, der virker på en mølles vinge. 

Udled Betz lov for maksimaleffekten. 

Sammenlign teoretiske værdier med virkelige vindmøllers værdier.

Du skal udføre eksperimenter med en lille vindmølle. 

Du skal foretage relevante målinger og databehandling og sammenholde de 

fundne resultater med de teoretisk forventede. 



Og nogle, der er bedre…



Eksempel 1

Keplers love (Matematik A og Fysik A)

 
                                           

 

 
 

Studieretningsprojekt 3.g 
 

Skoleåret 2012/2013 
 

Navn: 

          Nikolaj Ingemann von Holck           

Klasse: 

3c 

Studieretningsfag: 

Ma A, Fy B, Biotek A/Ke B 

 

 

Fag 1 (niveau): Matematik (A) 

 

Fag 2 (niveau): Fysik (B) 

  

Område: Keplers love 

 

 

Opgaveformulering: 

Med$udgangspunkt$i$Newtons$gravitationslov$skal$du$diskutere$planeternes$baner$og$
udlede$Keplers$love.$
$
Dele$af$den$nødvendige$matematik$skal$gøres$til$genstand$for$en$mere$dybtgående$
matematisk$behandling.$Særligt$ønskes$en grundig redegørelse og bevis for løsningsformlen 

for lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter. 

 

Besvarelse$skal$indeholde$en$løsning$af$følgende$opgave:$En$satellit$skal$fra$en$
lavtliggende$cirkulær$bane$med$højden$250$km$over$jordoverfladen$til$en$cirkulær$bane$i$
højden$2500$km$via$en$elliptisk$Hohmann$bane.$Hvor$stor$er$den$største$og$mindste$fart$i$
denne$ellipsebane,$og$hvor$lang$tid$tager$turen.$
 

 

Omfang$15$–$20$normalsider$eksklusive$figurer$og$bilag.$
 

 

Vejleder:     Telefon: 

Steffen Samsøe                                                              36481408 

Esben Wendt Lorenzen                                                    40274213 

 

Opgaven skal afleveres i 4 eksemplarer senest torsdag d. 20. december kl. 12.00 på skolens kontor. 
"Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere 

bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og 

uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven." 
 

________________________________________________________________________________  

Elevens kvittering for modtagelsen af opgaveformuleringen. 

Torsdag d. 6. december kl. 14.00.      

    _____________________________    



Eksempel 2
Matematikfilosofi og Peter Høghs ”Rejse ind i et mørkt hjerte” 

(Mat A og Da)

 
                                           

 

 
 

Studieretningsprojekt 3.g 
 

Skoleåret 2013/2014 
 

Navn:  
 
Erik Lange 

                    

Klasse: 

3e 

Studieretningsfag: 

Mu A, Ma B, Sa B 

 

 

Fag 1 (niveau): Matematik A 

 

Fag 2 (niveau): Dansk A 

  

Område: Matematikfilosofi og Peter Høegs ”Rejse ind i et mørkt 

hjerte” 

 

 

Opgaveformulering: 
 

Der ønskes en redegørelse for matematikeres forsøg på at skabe konsistente og fuldstændige 

systemer med særlig fokus på Hilberts program. Relevante paradokser fra mængdelæren skal 

inddrages. Desuden skal indholdet og konsekvenserne af Gödels sætninger forklares. 

I forlængelse heraf ønskes en analyse og fortolkning af Peter Høegs novelle ”Rejse ind i et 

mørkt hjerte” fra samlingen Fortællinger om natten (1990) med særligt fokus på, hvilken 

betydning det har for hovedpersonen David, at han får indsigt i konsekvenserne af Gödels 

resultater. Også motivet lys versus mørke bedes inddraget.  

Ydermere ønskes en diskussion af Peter Høegs anvendelse af matematikfilosofi i et litterært 

værk. 

 

Opgaven skal have et omfang på 15-20 normalsider. 
 

 

Vejleder:     Telefon: 

   Esben Wendt Lorenzen 40274213 

   Gitte Tilling  60616750  
 

 

Opgaven skal afleveres i 4 eksemplarer senest fredag d. 20. december kl. 12.00 på skolens kontor. 
"Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere 
bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og 

uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven." 

 

_________________________________________________________________________ _______ 

Elevens kvittering for modtagelsen af opgaveformuleringen. 

Fredag d. 6. december kl. 10.40      

    _____________________________    



Eksempel 3
Populationsmodeller for fisk (Mat A og Bio A)



Ideer til SRP – Mat-Da

• Formidlingsopgaver

• Metaforteori i dansk og matematik 

• Inger Christensen og det gyldne snit 

• Peter Høgh og matematikkens filosofi 

• Daniel Kehlmann og begrebet Gausskrumning 

• Rainman og Blackjack



Ideer til SRP - Mat-his

• Om Achimedes

• Om Descartes 

• Opdagelsesrejser og sfærisk geometri 

• Renæssancen og løsningen af tredjegradsligninger 

• Opdagelsen af differentialregningen 

• Fermats sidste sætning, Sofie Germain og kvinders rettigheder  

• Kolera epidemier og SIR-modellen

• Kodebrydning og Zimmermanntelegrammet 

• Brydningen af Enigma

• Chi2-test og vietnamlotteriet i USA

• Falklandskrigen og spilteori 

• RSA og retsagen mod Phil Zimmermann


