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Hvad var mine iagttagelser? 

• mindre bevidsthed hos eleverne om 
muligheden for at inddrage 
kulturforståelse C i SOP 

• aversion mod skriftlighed, da 
kulturforståelse C er et mundtligt fag 



  
 

  
  

 
  

   
 

  

 

Hvad var det, 
jeg sigtede 
mod? 

• Mål 1: Større bevidsthed hos eleverne 
om muligheden for at inddrage 
kulturforståelse C i SOP 

• Mål 2: Erfaring med skriftligheden 
samt styrkelse af det faglige samspil 
mellem fagene, men samtidig at undgå 
en uhensigtsmæssig arbejdsbyrde for 
læreren 

• Mål 3: Reelt valg af faget i SOP 



 

   
  

Hvad var det, jeg sigtede mod? 

Mål 1: Større bevidsthed hos 
eleverne om muligheden for at 
inddrage kulturforståelse C 

• allerede tidligt 
• jævnligt 
• tryghed: tidligere elever/kolleger har 

gjort det før 



  

   
   

 
  

 
  
 

  

  
  

Hvad var det, jeg sigtede mod? 

Mål 2: Erfaring med skriftligheden 
samt styrkelse af det faglige samspil 
mellem fagene, men samtidig at 
undgå en uhensigtsmæssig 
arbejdsbyrde for læreren 

• Forudgående for skriftligheden: 
forløb Fagets teorier og metoder 
forløb Forretningsforbindelser med 

en ikke-vestlig kultur (Kina) 
forløb Globalisering og nationer i 

forandring 
forløb Forbrug og identitet 

(herunder teorien om kulturelle 
markører, forbrugsstammer) 



 

 
 

 

   
 

   
 

 

3 artikler om JYSK 

o Jysk sælger skandinaviske drømme i Konkret 
Kina (juni 2014) sammenhæng. 

o Jysk lukker og slukker sine butikker i
Kina (maj 2018) 

Nødvendigt at zoome 
o Jysk-direktør efter kinesisk nedtur: ind på en konkret ”Det er ikke ofte, vi  må  lukke i et  

land” (maj  2018) problematik. 





























  
    

   
   

• Undgå en stor arbejdsbyrde! 
• Min respons til eleverne er karakteriseret 

ved, at den er registrerende og 
anerkendende, men ikke nødvendigvis 
vurderende. 



 
    

 

Elevernes respons: 

• Interessant emne 
• Godt at få en smagsprøve på skriftligheden 

• Svært uden yderligere materialeindsamling 



Faglige mål fra læreplanen 





Større bevidsthed om teori og  
metode 





  

Hvad var det, jeg sigtede 
mod? 

Mål 3: Reelt valg af faget i 
SOP 

• min fornemmelse er 4-5 elever 
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