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5 ord om mig
• Født 1985
• Cand.merc.oecon (IEC) fra
Handelshøjskolen i Aarhus 2010
• Underviser ved Aarhus
Handelsgymnasium (IØ, VØ, Matematik,
ØG…)
• Pædogogikum i IØ og VØ 2013-14
• Lærebogsforfatter hos Systime (VØ, ØG,
Skriv økonomisk…)
• Mail: pped@aabc.dk

IØ er også sprog
• Alle fag er sprogfag! Eller i det mindste
HAR de et sprog.
• Man begriber med sine begreber.
• Transformation af hverdagssprog til
fagsprog i skrift og tale.
• Eksamen og SOP i IØ:
resultatet af en vellykket formidlingstræning gennem hele IØ-forløbet
(intet quick-fix)

Fra frisørsnak til faglig kommunikation
”Det er gået lidt op og ned med alle tallene det seneste stykke tid.”
”Der er simpelthen så mange ledige efter alt det her med corona, og min veninde har en far, som også har
mistet sit job.”
”Folketinget, altså Mette Frederiksen, har gjort alt muligt for at få økonomien tilbage på kørebanen igen.”
Pointer
• Det er tydeligt for læreren, at dette ikke er godt fagsprog. Men det er det ikke nødvendigvis for eleven.
• Vi skal invitere eleven ind i fagets diskurs og fortælle, hvad der er anerkendelsesværdigt.
• Målet er den ligeværdige kommunikation: Økonom-økonom, ikke lærer-elev.

Lær af ”best practice”: Hvordan formidler
vores helte (de rigtige økonomer)?
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skriver

Fokus på hvordan økonomer formidler

Hvordan formidler vores helte (de rigtige
økonomer)?
Bud fra elever:
• Objektivitet (i modsætning til subjektivitet)
• Mange tal / statistikker
• Fagbegreber
• Informationsbokse
• Figurer / tabeller / grafer
• Struktur / overblik bl.a. vha. overskrifter og underrubrikker
• Kort og præcis sprogbrug / velformuleret
• Faglig argumentation
• Brug af kilder
• Formel sprogbrug
• ”Professionel formidling” à den kompetente økonom

Kompetenceblomsten
• I IØ trænes de kompetencer, som en rigtig
økonom udfordres på i sit daglige arbejde.
• Progression over tid!

Kilde til figur: UVM

Fra vejledningen til IØ A (UVM)
”Det er nyttigt at holde sig for øje at skrivning i faget har to funktioner.
Før det første skal eleverne skrive for at lære fagets begreber, faglighed, metoder osv. Denne funktion
kaldes ’tænkeskrivning’. I den sammenhæng skriver eleven for sig selv med det formål at få styr på fagligt
stof. Det vil sige at eleven har lov til at lade skrivningen være rodet, ustruktureret og uformel.
For det andet skal eleverne lære at skrive for at formidle fagligheden, dvs. skrive for at præstere noget. I
denne situation skriver eleven med andre som målgruppe, det vil sige der stilles krav op klarhed, struktur
og korrekthed.
Begge skrivefunktioner er væsentlige i international økonomi A.”

Forenklet progressionsmodel
Tid
Studiekompetence
SOP med IØ

Pointe:
Målet er ikke (kun) at
”dressere” eleven
til at løse den skriftlige
eksamensopgave.

Mundtlig og skriftlig eksamen i IØ
Afleveringsopgaver i IØ
Træning af formidling i den daglige undervisning i IØ

Forenklet progressionsmodel
Tid
Studiekompetence
SOP med IØ
Mundtlig og skriftlig eksamen i IØ
Afleveringsopgaver i IØ
Træning af formidling i den daglige undervisning i IØ

Mundtlig og skriftlig træning vha.
læsespørgsmål og seddellege

Læsespørgsmål - eksempel
Kapitel 5: Husholdninger og forbrug
1. Forklar, hvordan en husholdnings disponible indkomst beregnes. Inddrag figur 5.1.
2. Forklar, hvordan udviklingen i reallønnen beregnes. Brug tabel 5.1 i din forklaring.
3. Forklar, hvad der forstås ved forbrugerprisindekset.
4. Forklar, hvilke forhold der påvirker husholdningernes forbrug.
5. Redegør for, hvad der forstås ved en forbrugskvote. Redegør også for, hvad der forstås ved en
opsparingskvote.
6. Forklar…

Seddellege med
læsespørgsmål
1.
2.

3.
4.
5.

Dagens læsespørgsmål laves til sedler.
Klassen inddeles i tællegrupper med 3-4
elever i hver. Der trækkes på skift en
seddel, som besvares med hjælp fra
noterne.
Gruppen rangerer spørgsmålene fra
lettest til sværest.
Noterne lægges væk. ”Quiz & byt” med
de sværeste sedler.
Stafetleg: Sedlerne med spørgsmål til
dagens tekst lægges på katederet. Der
trækkes én, der svares, og eleven giver
stafetten videre.

Læsespørgsmål og seddellege: Hvorfor virker
det?
Eleverne aktiveres: Der er mange elever, der taler samtidigt.
Lærerens rolle ændres: Fra tavleundervisning til facilitator af læreprocesser.
Væk fra tankpasserpædagogik: Det, man hører læreren sige, husker man 10
% af. Det man formidler for andre, husker man op til 90 % af.
Der stilles krav til eleverne: Flere (alle) elever læser lektier.
Skrive for at lære: Eleverne producerer masser af faglig tekst.
Observation: Eleverne efterspørger med tiden selv læsespørgsmål.

Sig det så!

Sig det så!
1.

Underviseren laver en PowerPoint med en række fagbegreber – ét fagbegreb på hvert slide.

2.

To elever deltager i legen ad gangen. Den ene sidder med ryggen til PowerPointen og skal gætte begreberne.
Den anden kan se PowerPointen og skal forklare uden at nævne begrebet eller dele af begrebet.

3.

Efter 5 begreber, vælger de to elever nye deltagere fra klassen.

Observationer:
• Stærke elever er faglige i deres formidling: Løbende priser: ”… ikke renset for inflation.”
• Svage elever fortæller, hvad begrebet lyder som: Løbende priser: ”Hvis nu du ikke går, men bevæger dig meget
hurtigt…”
• Tal med eleverne om, hvad der er god og dårlig formidling.
• Det må gerne være sjovt at lære. Klassen griner!
• Særligt velegnet som 15-minutters sekvens som afslutning fredag eftermiddag, hvor elevernes motivation er lav.
• Kræver næsten igen forberedelse for læreren.

Økonomistudiet
LIVE!

Økonomistudiet LIVE!
1.

Læreren indtager rollen som nyhedsvært på et populært nyhedsmagasin om økonomi.

2.

En elev indtager rollen som en af Danmarks førende økonomer.

3.

Nu tælles der ned i øresneglen… 3-2-1… Så er programmet i luften… Der bydes velkommen.

”Så kom Nobelprisen endelig… tillykke med den…”
”Hvor mange år har du beskæftiget dig med pengepolitik?”

Gradvist bliver spørgsmålene mere faglige:
”Kan du prøve at forklare seerne, hvad pengepolitik er?”

Økonomistudiet LIVE!
Hvorfor virker det?
Eleven falder ind i rollen og taler med økonomens stemme, herunder fagbegreber.
Eleven trænes i at gå til mundtlig eksamen – uden at opdage det.
Nogle gange falder eleven ud af rollen og viser sine faglige huller – det er sjovt men
ikke flovt.

Ugens nyhedsekspert
•

Særligt velegnet til A-niveau, hvor der er bedst
tid.

•

En lektion i skemaet dedikeres til dette faste,
ugentlige indslag.

•

En elev undrer sig over et aktuelt fænomen og
undersøger det med udgangspunkt i faget
international økonomi.

•

Læreren træder i baggrunden. Eleven har
ansvaret for lektionen og styrer dialogen
efterfølgende, hvor klassen stiller spørgsmål.

•

Læreren træder ind efter behov og giver også
feedback til sidst.

•

Eleven kompenseres med 5 timers
fordybelsestid.

Skabelon til elevens
PowerPoint
1.

Bredt overblik over nyhedsugen à afgrænsning

2.

Undren (fx: hvordan kan det være, at…?)

3.

Metode: Teorivalg og empirivalg

4.

Redegørelse / analyse / vurdering / diskussion

5.

Konklusion

6.

Kompetenceblomsten

7.

Forslag til videre forskning

8.

Kildeliste

Min undren
●

Hvor vigtig er den danske eksport til USA for
Danmarks økonomi?

●

Hvordan kommer indtrædelsen af USA’s nye
præsident til at påvirke det danske erhvervsliv og
eksport
24

Teorivalg
●

Kapitler fra lærebogen
○

3. Produktion og indkomst

○

19. Økonomiske skoler

○

22. Danmarks handel

○

23. Konkurrenceevne

○

24. Verdenshandelens udvikling og fordeling

○

26. Teorier om handel

Empirivalg
●

●

Kvalitativ metode
○

Nyhedsartikler

○

Nyhedsindslag “Følg pengene”

○

Markedsrapport USA

Kvantitativ metode
○

Eksport til USA

○

Økonomiske tal

25

Ugens nyhedsekspert – hvorfor virker det?
• Der bringes aktualitet ind i undervisningen.
• Fagets stof repeteres.
• Eleverne tildeles ansvar.
• Eleverne trænes i at formulere en undren.
• Der tænkes sag før fag (eller i det mindste sag før kapitel).
• Der opbygges et katalog af ideer, som kan undersøges nærmere i eksamensprojektet
eller SOP.
• Der opbygges kompetencer, der er relevante i forhold til eksamensprojektet og SOP.

Forenklet progressionsmodel
Tid
Studiekompetence
SOP med IØ
Mundtlig og skriftlig eksamen i IØ
Afleveringsopgaver i IØ
Træning af formidling i den daglige undervisning i IØ

Processen er cirkuler –
eller snarere spiralformet

1. Skriveordre

4. Elevrefleksion

2. Skriveproces

3.
Feedback fra
lærer

Vigtig mental kompetence:
Retning er vigtigere end niveau!

Under middel
Genre

Fagbegreber

Omfang

Tabeller / grafer

Faglig argumentation

Sprog

Kilder

Ikke bruge ”jeg”

Middel

Over middel

Kommentar

Forenklet progressionsmodel
Tid
Studiekompetence
SOP med IØ
Mundtlig og skriftlig eksamen i IØ
Afleveringsopgaver i IØ
Træning af formidling i den daglige undervisning i IØ

Eksamensprojektet
Temaer på Aarhus Handelsgymnasium, Viby:
2019: Makroøkonomiske problemstillinger i USA
2020: Makroøkonomiske problemstillinger i Europa
2021: Makroøkonomiske problemstillinger i relation til COVID-19
Klafki à epokale nøgleproblemer à dannelse
Temaet udstikker en retning og sætter nogle grænser, men det tillader samtidig eleven at
vælge mange vinkler og at bringe næsten alt kernestof i spil.

Eksempler på vinkler i 2020 – landespecifikke
•

Er dansk økonomi ved at blive overophedet, og hvordan kan udfordringen løses?

•

Den danske velfærdsmodel er under pres. Hvordan kan velfærdssamfundet sikres i fremtiden?

•

Brexit: Hvad betyder Storbritanniens udtræden af EU for britisk og europæisk økonomi?

•

Er tysk økonomi i krise, og hvad betyder det for Europa herunder Danmark?

•

Hvem har opskriften på at løse Italiens økonomiske udfordringer: Italien eller EU?

•

Er Sveriges økonomi i krise, og er det en fordel eller en ulempe for Sverige at stå uden for euroen og ERM2?

•

•

Den græske tragedie: Er Grækenland kommet ud af gældskrisen, og hvilke spor har krisen sat på græsk og europæisk
økonomi?
Den tabte generation: Hvad er status for Spaniens økonomi herunder landets ungdomsledighed?

Eksempler på vinkler i 2020 – ikke landespecifikke
•

Har EU mistet sit rentevåben? EU har i årevis ført en ekstremt lempelig pengepolitik. Hvad sker der, når en
lavkonjunktur rammer?

•

Klimakrise: Nytter det noget, at Danmark går forrest, eller bør EU løfte i samlet flok?

•

Hvordan påvirkes Europa af handelskrigen mellem Kina og USA?

•

Hvordan påvirkes Europa af en mulig handelskonflikt mellem EU og USA?

•

EU’s landbrugspolitik: Er der behov for yderligere reformer?

•

•

Europas rolle i den globale arbejdsdeling: Hvad skal Europa leve af i fremtiden, og hvordan sikres
konkurrenceevnen?
Hvilken rolle kan og bør EU spille for at sikre Europas velstand i fremtiden?

Udgangspunkt for elevens
problemformulering – billedligt talt

• Undersøg patienten
• Stil diagnosen
• Giv den rigtige medicin – og overvej
bivirkninger

Udgangspunkt for elevens problemformulering
– konkretiseret
Redegør for den makroøkonomiske situation i ”LAND”.
Foretag en nærmere makroøkonomisk analyse for ”LAND” og vurder landets præstation i forhold til de
samfundsøkonomiske mål. Identificer på den baggrund landets makroøkonomiske styrker og udfordringer.
Diskuter, hvilke tiltag, herunder politikker, der kan tages i anvendelse for at rette op på landets udfordringer.
Diskutér muligheder og begrænsninger ved hvert tiltag.
Den viste skabelon til en problemformulering er kun et udgangspunkt. Den er et godt sted at starte, men ofte
et dårligt sted at slutte. Den er dynamisk i starten af projektforløbet. Gruppen skal justere
problemformuleringen, når der er fundet en særlig vinkel, der er interessant. På den måde afgrænses /
konkretiseres formuleringerne på alle tre taksonomiske niveauer.
Bemærk også, at eksamensprojektet ikke behøver at tage udgangspunkt i et specifikt land. Der kan sagtens
arbejdes med et tema, som ikke er landespecifikt.

Bryd arbejdet ned i mindre dele
og brug peer-feedback undervejs

Forløbet med eksamensprojektet
Fælles på klassen:

I grupper:

• Video med Anna (B-elev, der præsenterer sit eksamensprojekt): Recording
#15 (screencast-o-matic.com)

• Arbejde med problemformulering (dynamisk værktøj)
• Arbejde med metodeafsnit: Teori + empiri à validitet

• Bedømmelseskriterierne / fagets mål / kompetenceblomsten à hvad gør Anna
•
godt?
•
• Rapporten som genre (ikke et krav, men har træk, der er velegnet til
eksamensprojektet + god træning frem mod SOP): Rapportens åbning | Skriv •
økonomisk – Økonomiske kompetencer i praksis (systime.dk)
•
• Inspiration til vinkler på årets eksamenstema (artikler, podcasts, tv•
programmer…)

Aflevering af indledning inkl. metodeafsnit à Peer-feedback
Arbejde med redegørelse, analyse, diskussion / vurdering mv. – Google Docs
Ekstra benspænd: 12 råd til 12-tallet
Aflevering af næsten færdig rapport à Peer-feedback
Aflevering af færdig rapport

• Fælles liste med mulige vinkler – eleverne brainstormer
• Valg af vinkel og gruppe ud fra ambitionsniveau og interesse

Individuelt:
• Synopsis på baggrund af rapport. Rapport bearbejdes, så den kan indgå i bilag
• PowerPoint på baggrund af synopsis
• Træning vha. Screencast-O-Matic – eleven reflekterer over egen formidling

Peer-feedback
1. Lav en kort briefing, hvor du fortæller din makker om status for din
tekst. Hvad er efter din egen vurdering styrkerne og svaghederne ved
teksten? Hvor er du kørt fast og har brug for råd til at komme videre?
2. Gennemlæs din makkers tekst og forbered din feedback.
3. Ros din makker for tre konkrete ting, han eller hun gør godt i sin tekst.
Husk at begrunde.
4. Peg på tre konkrete ting i teksten, som din makker kan forbedre. Giv
konkrete forslag til, hvordan tingene kan forbedres, fx:
• ”Din kommentering på den makroøkonomiske landeanalyse er lidt
for redegørende. Gør den mere analyserende ved at inddrage
kausale sammenhænge.”
• ”Ved spørgeformen ’diskuter’ er det vigtigt at nuancere. Sørg for at
se tingene fra begge sider ved at bruge vendinger som fx ’på den
ene side…’ og ’på den anden side…’.
• ”Husk at have fokus på bedømmelseskriterierne. Opgaven mangler
en kildeliste.”
5. Færdiggør din tekst på baggrund af de input, du har fået fra din makker.

Forenklet progressionsmodel
Tid
Studiekompetence
SOP med IØ
Mundtlig og skriftlig eksamen i IØ
Afleveringsopgaver i IØ
Træning af formidling i den daglige undervisning i IØ

Påstand: Fagets
progression gør
det enkelt for
eleven at gå i gang
med SOP’en, fordi
de nødvendige
kompetencer
løbende er trænet

Eleven er allerede blevet trænet i…
• At undre sig
• At lave en afgrænsning
• Tænke metode som teori + empiri à validitet
• Taksonomisk tænkning
• Rapportgenren
• ….
Med andre ord: Det er bare at gå i gang!
Håndværket omkring SOP’en er på plads.
Det nye er tværfagligheden og projektets omfang.

Fokus på byggesten
• Forudsætningen for en god opgave er gode afsnit.
Forudsætningen for gode afsnit er gode sætninger.
• Hvordan opbygges sætninger? Hvordan argumenteres
der fagligt (bl.a. ”sprogligt lim”)?
• "Fordi", "da", "for", "af den grund" er
argumentationsord.
• "Derfor", "heraf følger", "altså" er ord, der viser,
at der nu kommer en påstand eller en
konklusion.
• Hvordan opbygges afsnit?
• Hvordan indledes en opgave? Hvordan laves der
tekstovergange? Hvordan afsluttes afsnit?
Hvordan introduceres eksempler?

Skriveguide til økonomisk skrivning
(6 sider med ideer til gode formuleringer inddelt efter rapportens
elementer – udviklet sammen med mine elever)
Formuleringer i motivationen

Formuleringer i metodeafsnittet

• Ideen til denne opgave udspringer af følgende undren: …

• Først… Efterfølgende… Dernæst… Til sidst / afslutningsvist /
endelig…

• Det er interessant at undersøge emnet, fordi…

• Blandt de faglige metoder har jeg valgt at gøre brug af…

Formuleringer i afgrænsningen

• Disse metoder / modeller / teorier er relevante at bruge, fordi de
hjælper til at…

• I opgaven afgrænses der til…, fordi…

• Det kunne ligeledes have været relevant at anvende… Dette er dog
fravalgt i opgaven, fordi…

• Der ses udelukkende på Euro-området, fordi…

• Analysen baseres bl.a. på rapporten…, der stammer fra…

• Der afgrænses til tidsperioden 2015-2019, fordi…

• Analysen baseres på en prognose…
• Analysen baserer sig på følgende forudsætninger:…

Brug af tjeklister: Bryd arbejdet ned i mindre
dele og gør læringen synlig

Kilde: Skriv økonomisk, Systime

Tid til spørgsmål

Workshop-spørgsmål
1. Hvordan arbejder du med elevernes mundtlige formidling i den daglige
undervisning? Giv eksempler på greb, der fungerer godt for dig, og diskuter mulige
forbedringspotentialer i din praksis.
2. Hvordan arbejder du med elevernes skriftlige formidling i den daglige
undervisning og i forbindelse med skriftlige afleveringer? Giv eksempler på greb,
der fungerer godt for dig, og diskuter mulige forbedringspotentialer i din praksis.
3. Hvordan klæder du eleverne på til at lave eksamensprojektet i international
økonomi og SOP? Giv eksempler på greb, der fungerer godt for dig, og diskuter
mulige forbedringspotentialer i din praksis.
4. Diskuter, hvordan din faggruppe i international økonomi kan styrke samarbejdet
om at udvikle elevernes formidling.

