
Solrød Gymnasium, december 2018 

Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g er en del af de flerfaglige forløb i STX 

Studieretningsopgaven i 2. g  - Hvad gør vi på Solrød Gymnasium?  

 

1. Studieretningsopgaven ligger i 2.g, og besvarelsen afleveres onsdag kl 12 i uge 6, 2019. 

Opgaven udfærdiges indenfor mindst ét studieretningsfag i klassen + et andet fag. Skolen 

udpeger fagene. Det er lærerne i de to fag, der udarbejder opgaveformuleringen, som er fælles 

for hele klassen. Opgaveformuleringen skal lede frem mod studieretningsprojektet i 3.g og 

skal indeholde de tre taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse, diskussion/vurdering). 

 

 

 

Studieretningsopgaven er i følgende fag med følgende vejledere: 

 

Klasse Fag 1 Fag 2 Lærer 1 Lærer 2 

2a MU/EN EN/ SP MP/JA  JA/FT 

2b SA EN FH TS 

2c SA EN JP FN 

2d SA EN Meh CB 

2e SA EN SO CB 

2x DA BT KK HBO 

2y MA BT Jo JT 

2z MA Fy PS TP 

2u BI Hi BTH BA 

     

 

 

2. Der afsættes 16 fordybelsestimer til besvarelse af studieretningsopgaven.  

Hele mandag den 4.2.19 + tirsdag den 5.2.19 + onsdag den 6.2.19 til kl. 12 (derefter Harders  

Cup). 

 

3. Besvarelsen er individuel. 
 

4. Omfanget af besvarelsen angives til 6 – 8 sider. 
 

5. Opgaveformuleringen skal lede frem mod studieretningsprojektet i 3.g og skal indeholde de tre 

taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse, diskussion/vurdering. 
 

6. Studieretningsopgaven skal omfatte et flerfagligt forløb og inddrage basal videnskabsteori og 

faglig metode fra de to fag. 
 

7. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med, at eleven fremlægger sin besvarelse og i 

den efterfølgende dialog med vejlederne modtager feed forward til besvarelsen af SRP i 3. g. 

 

 



Feed forward-evalueringen sker for alle 2.g klasser, torsdag og fredag i uge 9 efter flg model: 

a. Ledelsen udarbejder en evalueringsskabelon, som de to tilknyttede vejledere udfylder 

efter gennemlæsning af elevens besvarelse - før evalueringsdagen. 

b. På evalueringsdagen deler vejlederne sig på hver sin halvdel af klassen og medbringer 

udfyldte skabeloner til samtalerne. 

Eleven fremlægger kort sin besvarelse for en vejleder, og den efterfølgende dialog 

danner grundlag for vejlederens mundtlige feed forward, der fastholdes med noter til 

enkelte punkter i skabelonen (skabelonen ligger elektronisk på vejlederens pc). 

c. Eleverne gemmer deres feed forward i portefolie, som også anvendes ved andre 

evalueringer.  

 

Der afsættes 20 minutter pr elev (ingen forberedelse) og med 30 elever i klassen, fordelt 

på to lige store grupper kan den mundtlige feed forward gennemføres inden for en 

normal skoledag. 

  

Studieretningsopgaven (SRO) er ikke at betragte som en årsprøve i 2.g, men som en træning 

til studieretningsprojektet (SRP) i 3.g. Og det er i den forståelse, at eleverne skal vejledes og 

evalueres. 

 

HC 

 

------------------------------------------ 

 

Undervisningsministeriets vejledning til SRP 

Se hele vejledningen her. 

Uddrag af vejledningen ’Studieretningsprojektet stx’ 

 
Dansk-historieopgave DHO 

I slutningen af 1.g udarbejdes en flerfaglig opgave i dansk og historie. Som optakt til dansk-

historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samarbejde mellem de to fag på 

minimum 10 timer i hvert fag med vægt på fordybelse i et historisk emne samt på skriftlig 

og mundtlig formidling og relevante metoder i fagene, jf. læreplanerne i dansk A og historie 

A. Der afsættes fordybelsestid til udarbejdelse af dansk-historieopgaven.  

Tilrettelæggelse af dansk-historieopgaven i 1.g er nærmere behandlet i læreplanerne og vej-

ledningerne for dansk A hhv. historie A. Det er den enkelte skole, som afgør omfanget af 

fordybelsestid i forbindelse med dansk-historieopgaven.  

 

Studieretningsopgave SRO 

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieret-

ningsopgave som træning til studieretningsprojektet i 3.g. I forløbet skal indgå mindst ét 

studieret-ningsfag, 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 (seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet 

med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog 

mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.  

 

Det er således den enkelte skole, der planlægger de mere præcise rammer for 

studieretningsopgaven. Det betyder bl.a., at skolen afgør, om eleverne skal udarbejde en 
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problemformulering i forbindelse med studieretningsopgaven, eller om de får forelagt en 

opgaveformulering.  

 

Skolen afgør således også, hvilke to fag, der skal indgå i arbejdet med 

studieretningsopgaven, herunder om kun et eller flere studieretningsfag inddrages, samt om 

en klasses elever skal arbejde inden for rammerne af samme fagkombination.  

 

Det er et krav, at eleverne i et eller flere af de flerfaglige forløb, der leder frem til studieret-

ningsprojektet, trænes i at arbejde med innovation, jf. læreplanen stk. 3. Se desuden omtalen 

af innovation under faglige mål for studieretningsprojektet. 

 

Ud over dansk-historieopgaven og studieretningsopgaven planlægger skolen yderligere et 

antal flerfaglige forløb, som fremgår af studieplanen.  

Der skal afholdes et antal flerfaglige forløb ud over dansk-historieopgaven og studieret-

ningsopgaven, men der er i læreplanen ikke fastlagt et bestemt antal forløb. Det er den 

enkelte skole, som planlægger forløbene, herunder omfang og indhold i forløbene, tilknyttet 

fordybelsestid og forløbenes placering i det samlede gymnasieforløb. Skolens planlægning 

af forløbene, herunder progressionen i de flerfaglige forløb, basal videnskabsteori og 

skriftlige og mundtlige kompetencer i tilknytning til forløbene, skal fremgå af studieplanen. 

 


