
FIP – erhvervsjura (2021)
Virtuel kursus – d. 28. jan. 2021

Kl. 12.00 – 15.00
Tema: Skriftlighed i faget



Dagens program:

2

Tid: Programpunkt:

12.00 – 12.10 Velkomst v/Claus Rønberg

12.10 - 12.45
Regler og rammer for ”skriftlighed” og SO(P) v/Claus Rønberg 
• ”Skriftlighedskravet” i et ikke-skriftligt fag à regler og praksis
• SO(P) à regler og evaluering fra i sommers (2020)
• Q&A på SOP

12.45 - 13.15 SOP i praksis v/Thomas Koldig
• Erhvervsjura i SOP: opmærksomhedspunkter og genretræk 
• Fagkombinationer og eksemplariske opgaveformuleringer 

13.15 – 13.50
Workshop og videndeling v/Thomas Koldig
• Med afsæt i de medbragte opgaveformuleringer deles og diskuteres den gode 

opgaveformulering med inddragelse af tema og juridisk område 
• Padlet: https://padlet.com/thom625m/rxh5mi3a5j48mfoq

13.50 - 14.00 Pause 

14.00 – 14.55 Oplæg v/dr. jur. professor MSO Frederik Waage
• Rigsret – indblik og indsigt (”mink-sagen” og ”Støjberg-sagen”) 

14.55 - 15.00 Afslutning og evaluering 

https://padlet.com/thom625m/rxh5mi3a5j48mfoq


”Skriftlighedskravet” i ikke-skriftlige fag 
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Fra læreplanen   C-niveau:

3.2. Arbejdsformer 
I undervisningen anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer. 
Til formidling af faglige sammenhænge og som støtte for mundtlige oplæg arbejdes med 
skriftlighed med henblik på at opøve forståelse, give mulighed for fordybelse samt udvikle 
argumentationsteknik. 

3.4 Samspil med andre fag
(…)
Der arbejdes med skriftlighed i de faglige samspil.  Erhvervsjura C bidrager til elevernes evne til 
at udtrykke sig hensigtsmæssigt, nuanceret, præcist og argumenterende.



Den skri%lige formidling skal inddrages som en del af den faglige vurdering i alle fag, ligesom arbejdet 
med sprogtræning og faglig formidling skal indgå løbende i undervisningen i alle fag. 

Der er ingen obligatorisk fordybelses5d 5l det skri%lige arbejde, men skolen beslu;er, om faget skal 
<ldeles fordybelses<d <l skri>lighed ud over <merne, f.eks. hvis faget indgår i studieområdet. En skri>lig 
dimension kan desuden være med <l at fremme undervisningens varia<on og progression. Ved dialogisk 
skrivning f.eks. i interak<ve kommunika<onsfora i forbindelse opgave- og case-løsning samt 
projektarbejde kan elevernes forståelse og argumenta<onsevne fremmes. 

I nedenstående skema ses eksempler på, hvordan faget kan bidrage <l elevernes skri>lighed ikke kun som 
led i formidling, men også <l stø;e for elevernes faglige fordybelse og studiekompetencer: 

Fra vejledningen (C) – pkt. 3.2 arbejdsformer

Praksis



”Skriftlighedskravet” i ikke-skriftlige fag 
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Fra læreplanen   B-niveau:

3.2. Arbejdsformer 
I undervisningen anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer. 
Med udgangspunkt i elevernes opnåelse af viden, kundskaber, færdigheder og derigennem 
juridiske kompetencer gennemføres juridiske undersøgelser, hvor der arbejdes med 
skriftlighed med henblik på at opøve forståelse, give mulighed for fordybelse samt udvikle 
argumentationsteknik til formidling af faglige sammenhænge og som støtte for mundtlige oplæg.

3.4 Samspil med andre fag
(….)
Der arbejdes med skriftlighed i de faglige samspil.  Erhvervsjura B bidrager til elevernes evne til 
at udtrykke sig hensigtsmæssigt, nuanceret, præcist og argumenterende.



Det er obligatorisk, at eleverne som afslutning på det problemiden<ficerende og problembehandlende forløb 
(…), skal udarbejde en individuel, skri%lig synopsis, der skal have fokus på udfordringer i forbindelse med 
virksomhedens etablering, dri> og/eller ophør. 

Fra vejledningen (B) – pkt. 3.2 arbejdsformer

Dvs. ikke nogle krav til ”skriftlighed” i ikke-skriftlige fag

”Skriftlighed” kan således være mange ting: noter, plancher, synopser, 

fremlæggelser og opgaveløsninger etc…

Praksis
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SO(P) - regler
Hvad siger læreplanen?

4.2.1. Studieområdeprojektet (SOP) 

Efter afslutningen af de syv forløb udarbejder hver 
elev på 3. år et studieområdeprojekt (SOP), som 
munder ud i en individuel skriftlig rapport. 

I studieområdeprojektet fordyber eleven sig i et 
selvvalgt område som belyses ved hjælp af to 
fag, hvoraf mindst et skal være på A-niveau, 
og mindst et skal være et studieretningsfag. 

Skolens leder skal i den forbindelse sikre, at 
kombinationen af fag underbygger den faglige 
fordybelse i fagene og området. 

2.1. Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 
• 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

• reflektere over forskellige fags og faglige metoders 
muligheder og begrænsninger 

• 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. 



SOP - evaluering fra i sommers (2020)
Evaluering (generelt) fra første gennemløb (landsbasis):

• Mange forløb. På mange niveauer opleves, at det ene forløb erstatter det andet 

• Sidste forløb – SO7, fungerer fint som en ”generalprøve”, og har også stor betydning for 
elevens valg af fag i SOP 

• Ikke stor spredning i valg af fag – få C-fag i spil (pres på undervisere i studieretningsfagene)

• Den indledende drøftelse om elevens skriftlige produkt fungerer fint. Flere undervisere 
efterspørger dog en ramme for samtalen (fagkonsulenterne er bevidste om dette).

• Flere elever løftede deres skriftlige produkt ved den mundtlige samtale 

• Problematik omkring bedømmelsen, hvor fokus har været på fagfaglige mål og ikke SO-mål 





Erhvervsjura (B), International 
økonomi

-
-

Erhvervsjura (B),   
Virksomhedsøkonomi

Karakter 8,4
Antal  38

Erhvervsret (C), 
International økonomi

Karakter  9,3
Antal    7

Erhvervsret (C), 
Virksomhedsøkonomi

Karakter 8,9
Antal    8

SOP, sommer 2020:

Afsætning, Erhvervsjura (B) Karakter   8
Antal  35

Afsætning, Erhvervsret (C) Karakter 6,9
Antal  48



Q&A (SOP):

Spørgsmål:
Må man skrive SOP på andre faglige niveauer end man 
har fulgt?

Svar:
Ja, det er bedømmelseskriterierne for SO der vurderes..

”Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens 
præstation opfylder de faglige mål for studieområdet, som de er 
angivet i punkt 2.1.” 

Ingen ekstra ”credit”
for at skrive på et andet (højere) niveau!



Q&A (SOP):

Spørgsmål:
Hvad betyder det, at eleverne skal kunne ”perspektivere besvarelsen af 
en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske 
temaer i samtiden”?

Svar:
• Dette mål skal ses som et slutmål, som eleverne har nået, når de udarbejder 

deres SOP. 
• Eleverne skal her, typisk i deres mundtlige fremlæggelse, demonstrere evne til 

at perspektivere deres arbejde til en kontekst, der er større end de 
konkrete rammer for selve studieområdeprojektet. 

• Her vil eleverne kunne inddrage erfaringer fra undervisningen i SOP-fag, andre 
fag eller tidligere temaforløb i studieområdet. 

• Det er dog ikke tanken, at eleverne skal foretage egentlige sammenligninger 
mellem deres SOP og tidligere studieområdeaktiviteter.



Q&A (SOP):

Spørgsmål:
Må der indgå fag i SOP, som ikke har indgået i et af de foregående SO-projekter?

Svar:
Ja. Der er ikke krav om, at de to fag i SOP skal have indgået i den forudgående 
undervisning i SO.

• Eleven kan skrive SOP i alle fag, eleven har eller har haft, og fag indgår altid på det 
højeste niveau, eleven har eller har haft. 

• I SOP er den eneste betingelse for indgående fag, at der er ét fag på A-niveau og ét 
fag som er studieretningsfag. Hvis disse to betingelser er opfyldt af ét fag (dvs. et 
studieretningsfag på A-niveau), kan det andet fag være et hvilket som helst fag, 
eleven har eller har haft.



Q&A (SOP):

Spørgsmål:
Kan man skrive SOP i et C-fag i et emne, der hører under samme fag på B-niveau?

Svar:
Ja, det kan man som udgangspunkt godt, hvis det er elevens ønske, og eleven 
er bekendt med, at emnet hører til på et højere niveau. 

• Der kan dog være variationer fra fag til fag om, hvad fagets C-niveau kan rumme



Spørgsmål??



Links og gode råd i Corona-tiden
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Link til ”add-on” à bruges i 
undervisningen til variation 
og motivation for eleverne:

Nearpod.com

Link til udd.statistik

Link til inspiration til virtuel uv.

Link til gode råd til virtuel undervisning (generel)



Ring eller skriv gerne ved 
spørgsmål …
“
Direkte tlf.: +45 23 35 81 78
E-mail: claus.ronberg@stukuvm.dk

mailto:troels.finjord.hojberg@stukuvm.dk
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Workshop grupper:


