
Undervisningsbeskrivelse – Studieområdet 
årgang 2017 – Tietgen HHX 

Titel SO I Kvantitativ Analyse og Samfund 

Beskrivelse I temaugen "Kvantitativ Analyse og Samfund" sættes der fokus på vores 
sundhedsvæsen og sundhedssystem, specielt set i lyset af de udfordringer 
der ligger i fremtiden: stigende pres pga. det øgede antal ældre, 
serviceniveauet, financiering, den teknologiske udvikling, etc. 

Den overordnede problemstilling der skal undersøges og forsøges 
besvaret er: 

”Kan vi bibeholde det nuværende velfærdsniveau i sundhedssektoren? 
Og kan vi eventuelt få mere sundhed for pengene?” 

Undervisningsmaterialer Info om blodtryk: 

https://netdoktor.dk/sundhed/saadan-forstaar-du-dit-blodtryk.htm (Links 
til en ekstern webside.) 

Links omkring data og databaser: 

https://informatik.systime.dk/?id=p1134 (Links til en ekstern webside.) 

https://techterms.com/definition/datatype (Links til en ekstern webside.) 

Din Informatikbog på systime omkring Interaktionsdesign (nyt stof): 

https://informatik.systime.dk/?id=p939 (Links til en ekstern webside.) 

Links omkring IT-systemer i det offentlige: 

https://digst.dk/it-loesninger/digital-fuldmagt/anvendelse/ 

17. Velfærdsmodeller https://samfundsfag-c.systime.dk  

Omfang i timer (inkl. FT) Informatik: 10 
Samfundsfag: 10 
Matematik: 10 

FT: 4 

Målopfyldelse Mål: 

 Redegøre for og sammenfatte viden/data på skrift 
 Argumentere på et elementært niveau 
 Formulere dig i et objektivt, akademisk sprog 
 Strukturere noter i eksempelvis Onenote eller mindmaps 

https://netdoktor.dk/sundhed/saadan-forstaar-du-dit-blodtryk.htm
https://netdoktor.dk/sundhed/saadan-forstaar-du-dit-blodtryk.htm
https://informatik.systime.dk/?id=p1134
https://techterms.com/definition/datatype
https://informatik.systime.dk/?id=p939
https://digst.dk/it-loesninger/digital-fuldmagt/anvendelse/
https://samfundsfag-c.systime.dk/


 Anvende læsestrategier 
 Demonstrere indsigt i metodebegrebet og metoder fra de 

involverede fag 
 Demonstrere viden om taksonomi i de samfundsfaglige fag 
 Besvare en problemstilling og en problemformulering 
 Leve op til faglige mål fra de involverede fag 

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

 Gruppearbejde 
 Fællesoplæg 
 Feltarbejde: Kvantitativ metode  
 Deltage i ugens løbende aktiviteter 
 Løse opgaverne 
 Drage en samlet konklusion 

Evaluering  Lave og gennemføre en præsentation af løsninger og konklusion 
 Efterfølgende feedback med underviser 

  

Titel SO II Kultur, Marked og Kommunikation 

Beskrivelse Joe & The Juice på det Britiske marked. 

Undervisningsmaterialer Infomedia 

Di.dk 

Portal.euromonitor.com ( søg under cafés / bars ) 

geert-hofstede.com/countries - udover Hofstedes dimensioner kan du 
også vælge at arbejde med løgdiagrammet. Andre kulturteorier, du kunne 
arbejde med, er udarbejdet af Edward T. Hall, Hans Gullestrup, Richard 
Gesteland og Edgar Schein. 

         http://www.oecd.org/unitedstates/  

 Joe & The Juice: Om fem år er Danmark 10 procent af vores 
forretning. Berlingske Business 02.06.2016. 

 Joe & The Juice udvider markant i USA. Politiken, 12.07.2016 
 Kæmpe kø til job i Joe & The Juice: Det er ikke et arbejde - det er 

en livsstil. mx.dk, 19.08.2016. 
 "En frygtindgydende hvervekampagne": Kendt dansk juicekæde 

vækker opsigt. Jyllands-Posten, 20.08.2016. 
 Vores personale er vores branding. KOM magasinet, 10.11.2016. 
 Joe & The Juice har sat turbo på væksten. Detailfolk.dk, 

03.05.2017.Teori :Internationalisering 1.0 . Trojka bind 2 kapitel 
30 afsnit 1,2,3. 

 Systime – afsætning 1 – del 4 kapitel 6 afsnit 6.1 og 6.2 

http://skoda.emu.dk/infomedia.html
http://www.nnmarkedsdata.dk/produkter/navne-numre-erhverv/
https://geert-hofstede.com/countries.html
http://www.oecd.org/unitedstates/
http://www.mx.dk/


 Værdikæde ( servicevirksomhed ), forretningsmodellen, 
Omverdensanalyse, SWOT. 

Omfang i timer (inkl. FT) Afsætning: 15 
Engelsk: 15 

FT: 5 

Målopfyldelse Mål : 

 beherske relevante faglige mål i studieområdets fag 
 formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden 

og faglige metoder fra forskellige fag 
 reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og 

begrænsninger 
 søge, udvælge og behandle relevant faglig information 
 forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde 
 beherske flerfaglige problemstillinger og resultater og formidle 

disse mundtligt og skriftligt 
 Udvikle, afprøve og efterbehandle en elektronisk redskaber, der 

sætter de digitale kompetencer i centrum. 
 Udfordre de innovative kompetencer ved at arbejde kreativt og 

anlægge nye vinkler og perspektiver på et valgt problemområde. 

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

Arbejdsformer : Gruppearbejde med egen lærer som konsulent, eller 
arbejde selv med mulighed for vejledning i fagøer. 

Studiemetoder : Fokus på arbejde med problemstilling, formalia og Word, 
skriftlig formidlingsevne, taksonomi, og grundlæggende metode og 
kildekritik. 

Produkt : Rapportformen. 

Evaluering Skriftligt feedback skema 

  

Titel SO III Bæredygtighed 

Beskrivelse 

I løbet af temaugen skal eleverne arbejde individuelt med at formulere, 
afgrænse og begrunde en problemstilling og en problemformulering.  
Derudover skal de foretage en reflekteret udvælgelse af den empiri og de 
faglige metoder, som skal bruges til at besvare problemstillingen og 
problemformuleringen, og udarbejde en disposition, som viser, hvordan 
svaret på problemstillingen og problemformuleringen kunne struktureres 
i en rapport. 

Undervisningsmaterialer 

Oplæg: 

 Annette Wilhelmsen: FN's Verdensmål 
 Jesper Theilgaard: Klimaforandringerne 



 Annemette Unden: Miljø Forum Fyn  

Omfang i timer (inkl. FT) 

International Økonomi: 10 
Afsætning: 10 
Virksomhedsøkonomi: 10 

FT: 2 

Målopfyldelse 

 formulere, afgrænse og begrunde en problemstilling og en 
problemformulering. 

 foretage en reflekteret udvælgelse af den empiri og de faglige 
metoder, som skal bruges til at besvare problemstillingen og 
problemformuleringen 

 udarbejde en disposition, som viser, hvordan svaret på 
problemstillingen og problemformuleringen kan struktureres i en 
rapport. 

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

Arbejdsformer : Gruppearbejde med egen lærer som konsulent, eller 
arbejde selv med mulighed for vejledning i fagøer. 

Studiemetoder : Fokus på arbejde med problemstilling og 
problemformulering, taksonomi, og metode og kildekritik. 

Produkt : Gruppefremlæggelse med lærer- og peer-feedback 

  

Titel SO IV Regulering af Markedskræfterne 

Beskrivelse 

Fokus for dette studieområde er årsagerne til, at den frie konkurrence på 
markedet for varer og tjenesteydelser bliver reguleret samt 
konsekvenserne heraf for forbrugere og virksomheder. Eleverne arbejder 
med at undersøge konkurrencesituationen på et selvvalgt marked samt 
arbejder med indgreb i prisdannelsen på boligmarkedet og markedet for 
landbrugsvarer. Ligeledes arbejdes der med nogle af de juridiske aspekter, 
der knytter sig til den frie konkurrence, nemlig køberetten og 
konkurrenceretten. 

Undervisningsmaterialer 

Erhvervsjura C og B - Juraens grundregler, Systime,  kap. 14 og 20. Hertil 
supplerende kompendium. 

Kureer, Henrik: International økonomi B og A, Systime 2018: 

IØ B: 

Afsnit 4.3, 4.4, appendiks 4.1 om minimalpriser og maksimalpriser, afsnit 
25.4 om EU’s landbrugspolitik  

IØ A: 



Afsnit 4.3 – siderne Ligevægtsprisen og Ændring i efterspørgsel og udbud 

Afsnit 4.4 – siderne Konkurrenceformer og Prisdannelsesmodellens 
begrænsninger 

Afsnit 4.5 – siderne Minimalpriser og Maksimalpriser 

Afsnit 29.4 om EU’s landbrugspolitik 

Hertil supplerende artikler og opgaver. 

Omfang i timer (inkl. FT) 

International Økonomi: 15 
Erhvervsjura: 15 

FT: 5 

Målopfyldelse 

 Udarbejde en appetitvækker/interessebegrundelse, som 
pointerer en problemstillings faglige relevans 

 Anvende brainstormingværktøjer og strukturere 
brainstormingresultater i mindmaps 

 Fremsøge relevant empiri/data og begrunde materialevalg på 
skrift 

 Udvælge relevante metoder 
 Argumentere sammenhængende på skrift 

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

Arbejdsformer: Gruppearbejde, forelæsninger 

Studiemetoder: 

 Arbejde med brainstorming-værktøjer 
 Udarbejdelse af en appetitvækker/  interessebegrundelse, som 

pointerer en problemstillings faglige relevans. 
 Fremsøgning af relevant empiri/data og begrunde valget heraf på 

skrift. 
 Øvelse i at problemformulere med udgangspunkt i den 

videnskabelige basismodel 
 Udvælgelse af relevante metoder og træning i at argumentere 

sammenhængende på skrift 

Produkter: Synopsis, besvarelse af juridisk case 

Mundtlighed: Mundtlig fremlæggelse af produkt 

Skriftlighed: 

 Begrunde valg af empiri og relevante metoder på skrift 
 Træning i at argumentere sammenhængende på skrift. 

  



Titel SO Vb Sprogcase (for elever med 3. fremmedsprog) 

Beskrivelse 

I løbet af temaugen sættes der fokus på grænseregioner - minoriteter og 
identitet. Sprogcasen giver eleven et indblik i og en forståelse af 
minoriteter og identitetsdannelse i grænseregionerne Danmark/Tyskland 
og Irland/Nordirland. Eleven opnår viden om sproglige og kulturelle 
forhold i disse regioner. 

Undervisningsmaterialer 

Krigen i 1964. In:  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/krigen-i-
1864-2/?no_cache=1 

Dänisch oder Deutsch? Die Schleswig-Frage. In: 

https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Deutsch-oder-
daenisch-Die-Schleswig-Frage,schleswigfrage2.html 

Danske og tyske valgplakater fra 1920 

Hvad vil det sige at være dansk eller tysk mindretal i grænselandet i dag? 
In: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/serie-hvad-vil-det-sige-
vaere-dansk-eller-tysk-mindretal-i-graenselandet-i-dag 

Emil Nolde - et grænselandsmenneske. In: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/emil-nolde-et-
gr%C3%A6nselandsmenneske  

Brexit & Northern Ireland 

Video “Peace in Northern Ireland, But Religion Divide Remains” 
https://www.pbs.org/newshour/show/peace-in-northern-ireland-but-
religious-divide-remains 

Artikel: AP Explains: Brexit awakens old fears in Northern Ireland 
https://apnews.com/aa5feab7dfa241df995cad12288b386b  

Baggrund: The Island of Ireland. Systime.dk: 

- The Troubles: https://ireland.systime.dk/index.php?id=123  

- The Good Friday Agreement 
https://ireland.systime.dk/index.php?id=140   

"Derry Girls" (serie) Sæson 1 Episode 1  

Omfang i timer (inkl. FT) 
Engelsk: 15 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/krigen-i-1864-2/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/krigen-i-1864-2/?no_cache=1
https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Deutsch-oder-daenisch-Die-Schleswig-Frage,schleswigfrage2.html
https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Deutsch-oder-daenisch-Die-Schleswig-Frage,schleswigfrage2.html
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/serie-hvad-vil-det-sige-vaere-dansk-eller-tysk-mindretal-i-graenselandet-i-dag
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/serie-hvad-vil-det-sige-vaere-dansk-eller-tysk-mindretal-i-graenselandet-i-dag
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/emil-nolde-et-gr%C3%A6nselandsmenneske
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/emil-nolde-et-gr%C3%A6nselandsmenneske
https://www.pbs.org/newshour/show/peace-in-northern-ireland-but-religious-divide-remains
https://www.pbs.org/newshour/show/peace-in-northern-ireland-but-religious-divide-remains
https://apnews.com/aa5feab7dfa241df995cad12288b386b
https://ireland.systime.dk/index.php?id=123
https://ireland.systime.dk/index.php?id=140


Tysk 15 

FT: 6 

Målopfyldelse 

Eleven skal: 

 anvende viden om sprog til at kunne kommunikere 
hensigtsmæssigt i nationale og internationale, herunder 
erhvervsmæssige, sammenhænge 

 demonstrere viden om forskellige verbale og non-verbale 
kommunikationssituationer 

Sprogcasen giver eleven et indblik i og en forståelse af minoriteter og 
identitetsdannelse i grænseregioner. 

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

 Gruppearbejde 
 Fællesoplæg 
 Løseopgaverne 
 Deltage i udflugt til grænselandet 
 Afsluttende produkt: nyhedsindslag om udflugten 

Evaluering Mundtlig feedback og quiz 

  

Titel 
SO Va Matematiske Modeller og Økonomisk Analyse (for elever med 
minimum Mat B) 

Beskrivelse 

Formålet med forløbet er, at I bliver i stand til at: 

- Formidle i et sammenhængende akademisk sprog. 

- Udarbejde forskellige formidlingsprodukter. 

- Reflektere over styrker og svagheder ved forskellige formidlingsformer. 

Der arbejdes med matematisk modellering af økonomiske problemstilling 
og økonomisk analyse ved hjælp af økonomiske modeller 

Undervisningsmaterialer 

 VØ  

Kap 30: https://virksomhed.systime.dk/index.php?id=882 

Kap 31: https://virksomhed.systime.dk/index.php?id=892 

https://www.youtube.com/watch?v=MDnGFazCykQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hnM4ZuEnU40 

https://www.youtube.com/watch?v=8a5FDD1JhlU 

https://www.youtube.com/watch?v=T-S23TDACyc 

https://virksomhed.systime.dk/index.php?id=882
https://virksomhed.systime.dk/index.php?id=892
https://www.youtube.com/watch?v=MDnGFazCykQ
https://www.youtube.com/watch?v=hnM4ZuEnU40
https://www.youtube.com/watch?v=8a5FDD1JhlU
https://www.youtube.com/watch?v=T-S23TDACyc


https://youtu.be/NHvWn-yYS2g  

https://youtu.be/YhnGg6Irz_8 

https://www.youtube.com/watch?v=KiZoO6G0JDs 

Omfang i timer (inkl. FT) 

Virksomhedsøkonomi: 15 
Matematik: 15 

FT: 6 

Målopfyldelse 

Matematik: 

I matematik er fokus på  

- at beherske matematiske modellering i økonomiske sammenhænge ved 
brug af differentialregning, herunder vendetangent og dennes ligning. 

- xy-plot af datamateriale samt anvendelse af regression for polynomier 

Når I har tilegnet jer stoffet, så skal I producere en emneopgave om 
modellering, samt en film som skal træne jer i formidling. 

Virksomhedsøkonomi: 

I virksomhedsøkonomi er der fokus på 

- at kunne redegøre for forskellige forløb af variable omkostninger 
(Proportionalt, Progressivt, degressivt) samt differensomkostninger 

- at kunne forklare forskellen på total-, enheds- og differensomkostninger 

- at kunne redegøre for begrebet offeromkostninger 

- at kunne prisoptimere - også ved et sammensat omkostningsforløb  

- at forstå nulpunktsberegninger 

Når I har tilegnet jer stoffet, skal I producere et notat og præsentere 
denne for ledelsen med en film. 

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

 Gruppearbejde 
 Fællesoplæg 
 Løse opgaverne 
 Afsluttende produkt: Tværfaglig case, hvor der produceres film 

  

https://youtu.be/NHvWn-yYS2g
https://youtu.be/YhnGg6Irz_8
https://www.youtube.com/watch?v=KiZoO6G0JDs


Titel SO VI Globalisering med studietur 

Undervisningsmaterialer 

Engelsk: Fag- og skønlitterære tekster, samt Youtube-videoer og 
erhvervsmæssige, kulturelle og økonomiske forhold relateret til Indien. 

IØ: IØ-bogen, Henrik Kureer. IØ A kap: 24, 25 og 26. IØ B kap: 20, 21 og 
22.  

Eksterne oplæg: Henrik Kureer om økonomisk globalisering. Peter 
Johansen om Indien. 

Omfang i timer (inkl. FT) 

Engelsk: 10 
International Økonomi: 10 
Historie: 10 

FT: 5 

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

Gruppearbejde med adgang til vejledning hos lærere repræsenterende de 
tre fag. 

Studiemetoder : Fokus på arbejde med problemstilling og 
problemformulering, taksonomi, og metode og kildekritik. 

Produkter: Skriftlige svar på arbejdsspørgsmål. PowerPoint præsentation 
med lyd, samt synopsis. 

  

Titel SO VI Danmark i Krig 

Undervisningsmaterialer 

Bøger: 

Hans Branner: I krig igen - Danmark og de nye krige 1990-2011. 
Columbus, 2011. 

 Kap 1, 2, 5 og 6 

Anders Hassing & Christian Vollmond: Fra fortid til historie – 
Historiefagets identitet og metoder. Columbus 2015. Side 14-20 

Film: 

Dokumentar: 

”Armadillo” fra 2010 

”Den hemmelige krig” fra 2006 

”Den døde soldat” fra 2019, TV2, 44 min. 



Udsendelser: Debatten om ”Den hemmelige krig”, DR2, sendt d. 
7.12.2006. 45 min. 

Radiofortælling: 
https://www.dr.dk/radio/p1/radiofortaellinger/radiofortaellinger-
2017-08-24 

Tale: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/anders-fogh-rasmussen-v-om-
samarbejdspolitikken-29-august-2003/ 

Satiretegning af Roald Als.  

 Oplæg af Daniel Rye 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på 
kernestof og supplerende stof 

Ole Schultz Larsen. Håndbog til dansk. Systime. 

Kap. 4.1 semantiske felter https://hbdansk.systime.dk/?id=c519 

Kap. 5.5, om billeders kontekster https://hbdansk.systime.dk/?id=c879 

Kap. 5.2 Dokumentarfilm og mockumentary 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224 

Kap. 11, Medieanalyse af Dokumentarfilm - analysemodel 
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228 

Kap. 5.5 om billeder https://hbdansk.systime.dk/?id=p240 + oversigt til 
billeder https://hbdansk.systime.dk/?id=p225 

Marianne Johnsen. Grundbog i retorik. Systime. Toulmins 
argumentmodel https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p158 

Ordvalgsargumenter og 
appelformer https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=160 + 
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p128 

Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk. Systime. 

https://sprogdansk.systime.dk/index.php?id=148 – tekst og kontekst 

https://sprogdansk.systime.dk/index.php?id=147 – afsender og 
modtager 

https://www.dr.dk/radio/p1/radiofortaellinger/radiofortaellinger-2017-08-24
https://www.dr.dk/radio/p1/radiofortaellinger/radiofortaellinger-2017-08-24
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anders-fogh-rasmussen-v-om-samarbejdspolitikken-29-august-2003/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anders-fogh-rasmussen-v-om-samarbejdspolitikken-29-august-2003/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anders-fogh-rasmussen-v-om-samarbejdspolitikken-29-august-2003/
https://hbdansk.systime.dk/?id=c519
https://hbdansk.systime.dk/?id=c879
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=224
https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=228
https://hbdansk.systime.dk/?id=p240
https://hbdansk.systime.dk/?id=p225
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p158
https://grundbogiretorik.systime.dk/index.php?id=160
https://grundbogiretorik.systime.dk/?id=p128
https://sprogdansk.systime.dk/index.php?id=148
https://sprogdansk.systime.dk/index.php?id=147


Mimi Olsen, Pia Quist, Berit Riis Langdahl, Krydsfelts - grundbog i 
dansk, Gyldendal, 2010, s. 324 

Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen, Claus Nielsen Begreb om dansk 
Om koder https://begrebdansk.systime.dk/index.php?id=174#c209 

Evald Bundgård Iversen, Thomas Secher Lund, Maria Bruun Bundgård, 
Sociologisk set – en grundbog i sociologi. Systime, udgået materiale 
(Årstal mangler?) 

https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=291 – kan soldaten 
være fredsskaber og kriger? 

https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=290 – hvordan skabes 
soldatens handlinger? 

https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=289 – kendetegn ved 
de udsendte soldater 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje. Kap. 21. Socialpsykologi: Hvad er 
en gruppe? særligt fokus: Ind- og udgrupper som grundlag for Dem og 
os https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5536&L=0 

Massehypnose 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5537&L=0 

Moralsk frakobling 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5628&L=0#c12724 

Dehumanisering 

https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5628&L=0#c12719 

Anne Bornerup Græsborg, Mette Møller Jørgensen: Diskursanalyse i 
dansk - Sprog, magt og identitet. Systime 

https://diskurs.systime.dk/index.php?id=215 

Osama bin Laden. Osama bin Ladens tale. Oversat af Pernille Holm. 
Berlingske 16. april 2004. Talen er oversat fra et lydbånd. 

Samuel Huntington: Civilisationernes sammenstød, 1993, uddrag  i 
Verden efter 1945 https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=86&L=0%27A%3D0 
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Værk til sammenlignende analyse: 

Christoffer Guldbrandsen: Den hemmelige krig, 2006   

Omfang i timer (inkl. FT) 

Dansk: 15 
Historie: 15 

FT: 5 

Målopfyldelse 

Faglige mål: 

-Beherske relevante faglige mål i studieområdets fag  

-formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og 
faglige metoder fra flere forskellige fag? 

-perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, 
økonomiske og politiske temaer i samtiden  

 -søge, udvælge og behandle relevant faglig information?  

-forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde? 

-formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og 
skriftligt  

-beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer  

Arbejdsformer 
Studiemetoder 
Produkter 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

Selvstændigt og selvdrevet arbejde i forbindelse med temauge 

Gruppeoplæg over afsluttende opgave 

Arbejde med virtuelle elementer 

  

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film?field_director=Christoffer%20Guldbrandsen

