
Studieretningsopgaven 
Klip fra læreplanen 
I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en 
studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét 
studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de 
fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige 
studieretningsopgave (ca. seks til otte sider).  
Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog 
mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.  

Klip fra vejledningen 
Blandt de flerfaglige forløb forud for studieretningsprojektet står studieretningsopgaven centralt i 
forberedelsen af eleverne. Dette forhold skal også stå centralt i evalueringen af den enkelte elevs 
studieretningsopgave, hvor fokus mere skal være på vejledning frem mod studieretningsprojektet 
end summativ evaluering af studieretningsopgaven. Det er således væsentligt, at evalueringen af 
studieretningsopgaven i meget høj grad peger frem mod studieretningsprojektet, og at eleverne 
bliver klar over og på baggrund af evalueringen reflekterer over, hvad de har gjort godt, og hvad de 
kan gøre bedre. Det er ligeledes væsentligt, at evalueringen af studieretningsopgaven gemmes, så 
den kan inddrages i arbejdet med studieretningsprojektet af både elev og vejleder(e). 
 
 

 2g SRO 21-22 
Dato: Aktivitet Indhold Ansvar 
Uge 47 
22.-26. 
november 

Valg af emne Underviserne i de to deltagende 
fag vælger emne for SRO’en. 

Vejlederne 
(melder det ud til 
eleverne)  

Uge 48 
 

Undervisning i og 
arbejde med emnet. 
Løbende vejledning. 
 

Vejledning omhandler: 
Vinkel på emnet, materiale, rød 
tråd i opgave 

Vejledere og 
elever  

Uge 49 
 

Undervisning i og 
arbejde med emnet. 
Løbende vejledning. 
 

Vejledning omhandler: 
Udkast til problemformulering 

Vejledere og 
elever 

Uge 50 
Mandag d 13. 
december 

Endelig afgrænsning Skrivedag med vejledning Elever 

Uge 50 
Tirsdag d. 14. 
december 
 

Opgavebesvarelse Skrivedag med vejledning Elever 

Uge 50 Opgavebesvarelse Skrivedag med vejledning Elever 



Onsdag d. 15. 
december 
 
Uge 50 
Torsdag d. 16. 
december 

Opgavebesvarelse  Skrivedag med vejledning Elever 

Uge 50 
Fredag d. 17. 
december 

Opgavebesvarelse Skrivedag med vejledning og 
endelig aflevering 

Elever 

Uge 51-1 Opgaven rettes Lærerne retter opgaven med 
fokus på at vejlede eleverne 
frem mod studieretnings-
projektet. 

Vejledere 

Uge 2 
Mandag og 
tirsdag d. 10. og 
11. januar 

Intern evaluering Mundtlig evaluering Vejledere og 
elever 

 


