
Forløb og 
placering 

Fag Lektioner og 
fordybelsesti
d 

Indhold Arbejdsformer, 
metode, produkt 

Skriftlig 
progression 

Progression i 
metode 

Workshop 

1. Bæredygtighed 

(uge 10, 2018) 

VØ, Matematik Omfang: 24 
lektioner  

Fordybelse: 6 
timer 

 

CSR problemstillinger 
eksemplificeret ved 
konkret virksomhed. 
Bearbejdning af 
statistisk materiale. 

Case/projektbasere
t. 

Mundtlig 
fremlæggelse med 
elektronisk 
præsentation 

Redegørelse  

 

Problemformulerin
g gives (hvilket 
spørgsmål), 
metode gives 
(hvordan gå til 
det?), men 
diskuteres med 
elever.  

 

Workshop 1: Hvad er 
metode? Gennemgang af 
case ud fra hele den 
videnskabelige basismodel. 
Fokus på 
problemformulering og 
valg af metode.  

Workshop 2: Hvad 
indeholder den gode 
præsentation? 

2. Sociale skel 

(uge 17-19, 2018) 

Dansk, Engelsk 
Samfundsfag 

Omfang: 30 
lektioner  

Fordybelse: 6 
timer 

 

Belyse sociale skel i 
de pågældende lande 
og samfund 

Mundtlig 
fremlæggelse med 
elektronisk 
præsentation 

Analyse Problemformulerin
g gives (hvilket 
spørgsmål), 
metode gives 
(hvordan gå til 
det?), men 
diskuteres med 
elever.  

Workshop 3: Gennemgang 
af problemstilling ud fra 
den videnskabelige 
basismodel. Fokus på 
problemformulering og 
valg af metode.  

Workshop 4: Analyse med 
fokus på citatanalyse. 

3. Kultur, marked 
& kommunikation 

(uge 22, 2018) 

Afsætning, Tysk 
Spansk og Fransk 

Omfang: 40 
lektioner 

Fordybelse: 
12 timer 

  

Afsætning af et 
produkt til et marked 
under hensyntagen til 
kulturelle forhold 

Rapport 

 

 

Diskussion og 
vurdering.  

Problemformulerin
g gives (hvilket 
spørgsmål), 
metode gives 
(hvordan gå til 
det?). Hvorfor 
gøre det sådan og 
hvad kan gå galt 

Workshop 5: Gennemgang 
af problemstilling/case ud 
fra den videnskabelige 
basismodel: Fokus på 
”hvorfor gøre det sådan?” 

Workshop 6: Den gode 
diskussion/vurdering 



diskuteres/gøres 
til opgave. 

4. Valgfrit forløb 
for studie-
retningerne (41-
48, 2018) 

Studieretningerne 
bestemmer før 
rejse i november, 
så den evt. kan 
inddrages 

Omfang: 38 
lektioner 

Fordybelse: 6 
timer 

 

Individuelt for 
studieretning/klasse 

MEN skal formuleres 
problemorienteret 

Individuelt for 
studieretning/klass
e 

Individuelt 
for 
studieretning
/ klasse  

MEN der bør 
være fokus 
på en skrive-
kompetence, 
der indgår i 
rapporten 

Den 
videnskabelige 
basismodel 
inddrages 

Ingen fælles workshops 

5. Matematiske 
modeller og 
økonomisk analyse 

(uge 3 – 5, 2019) 

Matematik, VØ Omfang: 40 
lektioner 

Fordybelse: 
12 timer 

 

Diverse matematiske 
emner og 
informationsindsamli
ng 

Der skrives en fuld 
rapport med fokus 
på analyse og 
fortolkning  

Metodeafsnit 

Analyse af 
kvantitativt 
materiale 

 

 

”Hvorfor gøre det 
sådan?” og ”hvad 
kan gå galt?” gøres 
til opgave. 

 

 

Workshop 7 og 8: 
Gennemgang af 
problemstilling/case ud fra 
den videnskabelige 
basismodel. Fokus: 
”Hvorfor gøre det sådan” 
og ”Hvad kan gå galt?” 

6. Modernisering 

Opstart efter 
sommerferie 2019 

Skriveuge i uge 38. 
I rejseklasser må 
skriveuge 
tilpasses. 

Dansk, Historie Omfang: 28 
lektioner 

Fordybelse: 
15 timer 

 

Hvad sker med et 
samfund - økonomisk, 
socialt, politisk, 
kulturelt – når det 
gennemgår en 
moderniseringsproces
?  

 

Rapport Metode-
overvejelser 
(i forhold til 
materialeval
g) 

 

Problemstilling 
gives  

 

Workshop 9: 
Overleveringsworkshop: 
Hvilke udfordringer havde 
du og hvordan arbejder du 
videre? 

Workshop 10: Hvordan 
skriver man 
metodeovervejelserne? 



7. Globalisering 

Efterår 2019 

Engelsk og 
studieretningsfag 

- 

Flere fag kan indgå i 
projektet, men det 
er kun 
studieretningsfagen
e og engelsk som 
kører forløb i 
globalisering. 

Omfang: 80 
lektioner 

Fordybelse: 
18 timer 

 

Arbejde med emnet 
”Globalisering” ud fra 
en fast 
fagkombination, der 
er givet på forhånd. 

Rapport og 
mundtlig 
afprøvning, som er 
årsprøve 

Omfang: 8-10 sider 

Formalia 

Konklusion, 
Indledning 

Vurdering 

Hele 
basismodellen 
udfyldes selv: 
Eleverne laver et 
udkast til 
problemformulerin
g og overvejer alle 
spørgsmål i deres 
metodeafsnit.  

 

Workshop 12: 
Problemformuleringsemin
ar: Hvad er den gode 
model til en 
problemformulering? 

Workshop 13+14: 
Informationssøgning/-
kildekritik 

Workshop 15: Styret 
refleksion: eleverne vender 
tilbage til deres feedback 
på SO6 og finder 
fokuspunkter for det 
kommende arbejde med 
rapportsskrivning i SO7.  

Workshop 16: Fra skriftlig 
rapport til mundtlig 
fremstilling 

SOP 

Eleverne afleverer 
udkast til pbf: 
fredag d. 6. marts.  

Problemformulerin
g udleveres d. 18. 
marts 

Aflevering 31. 
marts  

 

Diverse fag: 

 

Studieretningsfag 
på A-niviea (det er 
alle 
studieretningsfag 
hos os) samt andet 
fag. 

Omfang: 20 
timer med 
workshops 

 

Fordybelse: 
30 timer 

Elevens 
problemformulering 
omarbejdet til 
opgaveformulering 
udleveret 18. marts. 

Rapport og 
mundtlig eksamen 

 
 

Diverse workshops både 
inden for metode, 
informationssøgning og 
indhold. 

 


