
Årsopgaven i 12. klasse: (til ministeriet) 
 
Indhold: 
 
Årsopgaven er en helt frit valgt opgave, der skal omfattende et teoretisk og et 
praktisk/kunstnerisk arbejde, som eleven gennemfører i løbet af et år, 
sideløbende med undervisningen i skolen. Dertil hører en offentlig udstilling og 
et offentligt foredrag om emnet og om arbejdet. 
 
Metode: 
 
Efter indlevering og godkendelse af emnets titel til Overskolens kollegium 
(klasselederen) tilrettelægger eleven selv sit arbejde, bistået af ca. to 
vejledningslektioner og en selvvalgt ekstern eller intern faglig vejleder. Eleven 
har på de fleste skoler en pædagogisk vejleder (coach), som der kan gøres mere 
eller mindre brug af. Undervejs i processen har eleven mundtlige fremlæggelser 
om sit studium og erfaringer for klassen, forældre og kollegiet, samt evt. også 
faglige vejledere ca. to gange. Opgaven evalueres skriftligt efter forslag og 
ønske fra eleven i samarbejde med kollegiet af eksterne specialister eller 
tilsvarende kompetente lærere i skolebevægelsen. 
 
Hensigt: 
 
Det væsentlige er, at eleven gennem det lange, selvstændige arbejde gør 
erfaringer om egne evner og arbejdsform. Det er en selvprøve, hvor kravet om, 
hvad der skal præsteres, stilles af eleven selv. Det, der er opnået af kundskaber i 
de hidtidige 11 år på Rudolf Steiner Skolen, skal nu blive et værktøj for en 
moden arbejdsproces og udvikling mod et mål. 
Processen skal indeholde væsentlige stadier af 1) studium af emnets hidtidige 
historie og status, 2) forskning, hvor nyt undersøges eller områder belyses fra 
flere sider, 3) sammenfatning af egne erfaringer og 4) nye elementer gennem 
inspiration og egne opdagelser. 
Indre udvikling: Resultatet af det teoretiske arbejde skal fremstå i en bog og det 
praktiske arbejde skal være færdigt. For at nå disse mål må eleverne udvikle 
evner til 1) Overblik over opgaven og arbejdsprocessen indenfor emnets titel og 
den afsatte tid både teoretisk og praktisk, 2) Målrettet indsats af evner og 
kræfter, samt egen udvikling (læring) og faglig hjælp for at opnå den 
formulerede opgaves formål, 3) Administration af tid. Tilrettelæggelse af en 
kunstnerisk og stabil arbejdsproces, hvori opgavens forskellige elementer får tid 
nok, 4) Udholdenhed i kampen med personlige og faglige vanskeligheder i løbet 
af året. 



Sammenfatning: For eleven vil processen ved et års selvstændigt arbejde kunne 
bidrage til en selverkendelse, der ved skoleafslutningen kan være en støtte til 
valget af arbejde eller studium i relation til elevens sociale evner og 
udviklingstrin,  samt den opnåede faglige indsigt og kunnen. 
 
 
Faglige mål/krav: 
 
a) Den teoretiske opgave: 
 
Eleven skal gennem arbejdet kunne beherske den faglige fordybelse i teoretisk 
stof gennem kildesøgning på en alsidig måde og kunne sammenfatte egne 
forskningsresultater, hvori angivelsen af kilder tydeligt fremgår. Det skriftlige 
arbejde begynder med en indledning, hvori læseren forberedes på emnets 
behandling og problematik. Sproget, ortografi og retskrivning skal være 
gennemarbejdet og klart fremstillet, og teksten skal være opdelt med tydelige og 
passende overskrifter. Bogen skal afsluttes med en faglig og personlig 
evaluering i forhold til opgavens formål og formulering. 
Bogen skal være håndværksmæssigt dygtigt indbundet efter eget oplæg på 
baggrund af ca. 24 timers undervisning i bogbinding i skolen. Bogen skal 
fremtræde med nummererede sider og indholdsfortegnelse, og det grafiske 
layout, især ved anvendelsen af mange illustrationer og tegninger, skal være 
æstetisk gennemarbejdet. 
 
b) Den praktiske opgave: 
 
Eleven skal lære at anvende og videreudvikle håndværksmæssige og 
kunstneriske færdigheder, således at det færdige produkt er fagligt korrekt 
udført med dygtighed. De praktiske opgaver skal kunne bedømmes af faglige 
kompetente personer under tilbørlig hensyn til elevens alder og den 
håndværksmæssige og kunstneriske fordybningstid. 
Den praktiske opgave bør stå i rimelig relation til det teoretiske arbejde og være 
afsluttet med henblik på udstilling og bedømmelse. 
 
c) Den mundtlige præsentation: 
 
Eleven forbereder en klar disposition til en tale på ca. 30 minutter, hvori der 
fortælles om emnet, arbejdsprocessen og det faglige udbytte. Sproget skal være 
velformeret og klart, således at det kan forstås og høres af ca. 200 – 300 
tilhørere. 
 



Evaluering  
 
Årsopgaven anmeldes og evalueres i forhold til elevens egen 
opgavebeskrivelse, formål og mål og Rudolf Steiner Skolens beskrivelse og 
krav til en gennemført årsopgaves elementer. Anmeldelse og bedømmelse skal 
så vidt muligt omtale og vurdere det faglige omfang og niveau sagligt. Det 
karakteristiske ved elevens fremstilling af resultaterne såvel praktisk, som 
teoretisk skal karakteriseres og bedømmes på lige fod med tilsvarende 
personlige og faglige niveauer i andre ungdomsuddannelser. 
 
(Retningslinier): 
 
1) Udstyret: Beskrivelse af omfang, sidetal (min. 40.000 ord) , skriftstørrelse, 
skriftens art, antal ord, bogens størrelse/mål, indbindingens art, omfanget af 
illustrationer, omfanget af det praktiske arbejde. 
 
2) Beskrivelse af emnets behandling. Kapitelinddeling, samt udvikling og 
sammenhæng i afsnittene. Vurdering af eget, originalt arbejde i forhold til 
kildeangivelser. Faglig vurdering af indhold og form. Det praktiske arbejdes 
kvalitet. 
 
3) Sproget: Er sproget elevens eget. Er det sammenhængende, logisk og 
flydende? Er det billedrigt/begrebsmæssigt klart? Svarer sprogets karakter til 
emnets indhold? Hvordan er retskrivning og ortografi? 
 
4) Den kunstneriske eller tekniske prægning: Vurdering af illustrationers 
kunstneriske værdi og tekniske tegningers klarhed og præcision. Er emnet 
illustreret sagligt instruktivt? Det praktiske arbejdes håndværksmæssige og 
kunstneriske udførelse og værdi. 
 
5) Arbejdets latente værdier Kan man fremhæve noget ved helhedsindtrykket, 
som viser elevens udvikling og faglige fordybelse gennem arbejdet, samt 
vurdere de opnåede resultaters egne, faglige, nye værdier? 
 
Evalueringen trykkes skriftligt og indleder elevens afslutningsvidnesbyrd i 12. 
kl., der beskriver evaluering og niveau i de øvrige skolefag. 
 
(SH) 


