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Semester Forløb Fag Timer Indhold Arbejdsformer, metode, produkt Evaluering Progression 
2 SO1 

Digitalisering og 
livsstil 

SAMF 
INFORMATIK 
MAT 

30 Digitalisering og livsstil.  
Indsamling, behandling og analyse 
af data omkring digitalisering og 
livsstil ved hjælp af IT og matema-
tik. 
 

Gruppearbejde 
Grupperapport + præsentation 

Feedback på grupperapport Problemstilling gives af lærerne. 
Styret opgave, hvor fremgangs-
måde/metodevalg også angives af 
lærerne. 
Eleverne skal reflektere over og 
træne anvendelsen de metoder og 
teorier, som de har stiftet bekendt-
skab med i løbet af 1.g i hhv. sam-
fundsfag, matematik og informatik.  
 

2 SO2 
Kultur, marked og 
kommunikation 

ENGELSK 
2. FR.SPROG 

20 Analyse af kulturforskelle mellem 
Danmark/England og Dan-
mark/Tyskland-Frankrig-Spanien. 
Case: eleverne får til opgave at for-
berede en virksomheds trainees 
på udlandsophold i hhv. England, 
Tyskland/Spanien/Frankrig ved at 
belyse kulturforskelle mellem Dan-
mark og det pågældende land. 

Gruppearbejde 
Præsentation 
 

Feedback på mundtlig fremlæg-
gelse  

Problemstilling gives af lærerne. 
Styret opgave, hvor fremgangs-
måde/metodevalg også angives af 
lærerne. 
Eleverne skal reflektere over og 
træne anvendelsen af kulturbegre-
ber og metoder, som de har stiftet 
bekendtskab med i løbet af 1.g i 
hhv. engelsk og 2. fremmedsprog. 
 

2 SO3 
Matematiske mo-
deller og økono-
misk analyse 
(Virksomhedsanalyse) 

MAT 
VØ 
AFS 

30 Analyse af en virksomheds mulig-
heder for fremtidig vækst. Via 
analysemetoderne sættes bl.a. fo-
kus på den metodiske sammen-
hæng mellem økonomi og mate-
matik. 
 

Gruppearbejde 
Grupperapport + præsentation 

Karakter for præsentation 
Feedback på grupperapport 

Problemstillingen gives af lærerne. 
Eleverne skal vælge fremgangs-
måde/metode og vise, at de beher-
sker de økonomiske modeller og 
analyseredskaber, som de har lært 
i 1.g. 
På baggrund af analyserne skal ele-
verne selv formulere 3 bud på ud-
fordringer, som de mener virksom-
heden står over for. 
 

3 SO4 
E-handel 

AFS 
VØ 
E-JURA 

30 Juridiske og markedsføringsmæs-
sige aspekter i forbindelse med e-
handel 
Nærmere beskrivelse følger fra de 
tre faggrupper. 

Gruppearbejde  
Notat og mundtlig fremlæggelse 
 

Feedback på mundtlig fremlæg-
gelse 

Problemstillingen gives af lærerne. 
Eleverne skal selv vælge frem-
gangsmåde/metode og vise, at de 
kan anvende disse metoder i arbej-
det med den givne problemstilling. 
 

4 SO5 
DHO 
1914-1945 – menne-
sket i en moderne 
verden 
 
 
 
 
 
 

DANSK 
HISTORIE 

20 + 12 ti-
mers fordy-
belsestid 

1914-1945 – mennesket i en mo-
derne verden 
Nærmere beskrivelse følger fra de 
to faggrupper. 

Individuel skriftlig rapport Feedback på skriftlig rapport Eleven skal selv udarbejde oplæg til 
problemstilling. På baggrund heraf 
laver lærerne den endelige pro-
blemformulering. 
Eleven vælger selv fremgangs-
måde/metode og reflekterer over 
metodernes anvendelighed (mulig-
heder, styrker, svagheder, be-
grænsninger). 
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5 SO6 
SRO 
Bæredygtighed 

AFS 
VØ 
IØ 
INNO B 
(3 af de fire fag 
indgår – af-
hængigt af stu-
dieretning) 

30 + 12 ti-
mers fordy-
belsestid 

Bæredygtighed 
Nærmere beskrivelse følger fra 
faggrupperne 

Individuel skriftlig rapport (og evt. 
mundtligt forsvar) 
 

Feedback på skriftlig rapport (og 
evt. mundtligt forsvar) 

Eleven skal i samarbejde med vejle-
derne udarbejde problemstillingen. 
Eleven skal selv vælge fremgangs-
måde/metode og vise, at han/hun 
kan anvende disse metoder i arbej-
det med den givne problemstilling.  
Eleven skal desuden reflektere 
over metodernes anvendelighed 
(muligheder, styrker, begrænsnin-
ger) 
 

5 SO7 
Globalisering 

DA 
ENG 
IØ 
HIST 
2.FR.SPROG 
 

50 Analyser og vurderinger af pro-
blemstillinger vedr. udviklingen i 
kulturelle, politiske, erhvervsmæs-
sige og samfundsøkonomiske for-
hold i et globalt perspektiv. 
Nærmere beskrivelse udarbejdes i 
samarbejde mellem faggrupperne, 
senest i efteråret 2018. 

Kort skriftligt produkt (fx notat/sy-
nopsis) og mundtlig fremlæggelse. 
Gruppearbejde og gruppepræsen-
tationer. 

Feedback på skriftligt produkt og 
mundtlig fremlæggelse (én samlet 
karakter) 

Eleven skal selv udarbejde oplæg til 
problemstilling. På baggrund heraf 
laver lærerne den endelige pro-
blemformulering. 
Eleven vælger selv fremgangs-
måde/metode og reflekterer over 
metodernes anvendelighed (mulig-
heder, styrker, svagheder, be-
grænsninger). 
 

6 SOP 
Studieområdepro-
jektet 

MINDST ÉT A-
FAG/MINDST 
ÉT STUD.FAG + 
ET ANDET FAG 

20 + 30 ti-
mers fordy-
belsestid 

Selvvalgt emne og selvvalgt fag-
kombination 

Individuel skriftlig rapport, mundt-
lig eksamination 

Eksamination med bedømmelse af 
mundtlighed og skriftlighed 

Eleven udarbejder selv problemfor-
mulering. Vejledere udarbejder op-
gaveformulering. 
Eleven skal selv vælge fremgangs-
måde/metode, demonstrere be-
herskelse af de indgående fags me-
toder, reflektere over metodernes 
anvendelighed samt mulige fejlkil-
der i fremgangsmåden. 
 

 


