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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin  

Maj/juni 2018 

Institution  Vuc-vest (Varde afd.) 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau  Samfundsfag B 

Lærer(e) Villy Lauridsen 

Hold 57SAOB11E17 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro-tema samt værkstedsundervisning 

Titel 2 Demokrati og magt 

Titel 3 Velfærdsstaten – velfærdssamfundet - økonomi 

Titel 4 Social differentiering og kulturelle mønstre med hovedvægten på integration 

Titel 5 Ideologier, socialisering  og identifikation 

Titel 6  Familien (selvstændigt projektarbejde) 

Titel 7  Mediernes rolle i det senmoderne samfund (projektarbejde sammen med faget dansk) 

Titel 8  Danmark i EU 

Titel 9 Stratifikation, social arv og uddannelsessociologi 

Titel 10 Praktik 

Titel 11 Prøveeksamen 

Titel 12  

Titel 13  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

 
Intro - samt værkstedsundervisning 
 

Indhold  
1. Bekendtgørelsen for samfundsfag B. Uvm. 2016/17 
2. At være eller at lære - det er spørgsmålet for gymnasiet i dag. 

Per H. Hansen. Pol. 25.1.12 
3. Den røde hus kan ende som symbol på snyd og ugidelighed. 

Freja Schloss. Inf. 11.7.12. 
 
Værkstedsundervisningen havde fokus på begreberne : 
Problemformulering, problemstilling samt skriv-
ning/udformning af en synopsis samt taxonomi 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

 
16 lektioner 
 

Særlige fokuspunkter  
Se ovenfor 
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Væsentligste arbejdsformer  

Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

 
Demokrati / magt  og menneskerettigheder 
 

Indhold  
1.. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 2006 . Heri kap. 7  
      og 8. 
2. Danmark i verden . Villy lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 2006..  
    Socialiseringsteorier  s. 28-60 
2. Den danske grundlov. Netudgaven. 
3. Magtens 3-deling i Danmark og EU. V.L.   I.P. 
4. Sådan bekæmper vi markedskræfternes magt. Pelle Dragsted. 
http://politiken/debat/profiler/pelledragsted/ECE2026962/saadan-bekaemper-
vi- m... 
5. Joseph Schumpeter. Demokratiteoretiker. 
    http://www.samfundsviden.dk/josef-shumpeter 
6. Demokrati, magt og teknologi. Villy Lauridsen i JV 9.3.14 
7. Udviklingstoget.  Model for kritisk tænkning og forståelse af magtbegrebet. Villy  
    Lauridsen 13. I.P. 
8 .Magt og indflydelse. Magtmodel  13 0-B. HF-VUC-varde  I.P. 
9. Overvågning og underholdning. Peter Lauridsen. Information 17.4.12 
10. WikiiLeaks – the tell-tale of the web.  have@go 2/2011 
13. Menneskerettigheder : Samf. Nu. Bylov m.fl. s. 172-176. , Samf.fag .C s.397-
399. 
      Kureer m.fl. Systime 08 ,. samt  Menneskerettigheder  Lauridsen  I.P. 
14. Udtalelse af statsminister Poul Nyrop Rasmussen i anledning af terrorangrebet 
       på USA 11.9.01. Danmarkshistorien. Århus Universitet. 
15.  Osama Bin Laden om angrebet på World Trade Center. Al-jazeera  
       7.10.01/International Herald Tribune 
16.  Stop den israelske apartheid. Jacob Engel Schmidt. Pol. 3.4.14 
17. Nettoformuer opdelt på formuedeciler. Arbejderbevægelsens erhvervsråd 2010 
18. DF vil indføre ret til kommunale folkeafstemninger. Alex Ahrendtsen. JV   
      16.2.17 
19. Kongehuset har demokratisk værdi. Kristoffer Melling. Pol 23.9.14 
 
.      
 
Klasseprojekt: Udarbejdelse af aktuel “magtmodel” 
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Omfang 
 

 
27 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Demokratimodeller, terrorlovgivningen, Bjerres skalamodel, magtbegrebet, politiske 
partier, folketinget, interesseorganisationer, græsrodsbevægelser, lobbyisme 
Fremtidsperspektiver, Molins model, Montesquieu. EU-lovgivning 
 
 
 
 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge historiske og 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og teo-
rier 
At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale-, europæiske- og globa-
le udviklingstendenser 
At formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge v.h.a. enkle modeller 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog herom på et fagligt grundlag 
At undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU 
På et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i dialog herom 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 klassearbejde, gruppearbejde, studerende i lærerrollen, gæstelærere 
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Titel 3 
 

 
Velfærdssamfundet – velfærdsstaten – økonomi 
 

Indhold  
1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 2006. Heri s.    

327-342 
2. Samf.fag C. Henrik Kurreer m.fl. Systime 2008. Heri s.  207-215 
3. Velfærdsstatens mange liv. Benny Jacobsen. Columbus 2004. Heri s. 137,138 
4. Pres på fagforeninger er et pres på hele den danske model. Flemming Ibsen 

m.fl. Information 17.7.12 
5. Finanskrisen 2007-2009. Wikipedia s. 1-3 
6. Velfærdsmodeller. Bundsgård m.fl.  B.Bogen s. 90-93. Columbus 09 
7.finanspagten kort fortalt. Metroexpres  31.1.12 
 8. forstå det nu, Corydon. Kaj Himmelstrup.  Pol. 19.3.14.  
 9. vækst på hjernen. Jesper Jespersen  Information 16.7.12. 
10. 72785 selskaber dropper revision. Michael Olsen i Pol. 25.5.16 
11. Selskaber, der selv vil bestemme, hvor meget de vil betale i skat, er en bombe 
      under velfærdssamfundet. Information 11.10.16 
12. Mere udlicitering ødelægger ikke kernevelfærden. Martin G. thomsen i Pol.  
      28.3.14 
13.Farvel til min 100årige farmor og en særlig måde at leve på. Anne sofie  
     Hammer. Pol 6.1.17  
14. Her er 9 faktorer, som dræber tusinder hvert år. Lars I Rasmussen. Pol. 
      12.9.16 
15. Er 800.000 danskere på offentlig forsørgelse ? Christian bennike. Informati 
      on 3.11.14 
16. landbruget betyder forsvindende lidt for dansk økonomi. Søren K Kragh i  
      Information 15.10.14 
17. Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0. Carsten Jensen i videnskab DK  
      6.6.17 
18. Universel velfærd esr snart fortid. Andreas Baumann. Ugebrevet mandag  
      morgen 24.1.14 
19. Svineri på højt plan. Steen Hildebrandt. JV  2.4.17 
20. Danmark  og Polen har det bedst.e erhvervsklima. Jens Mørch. 31.10.13. 
http://polennu/print/4680 
21. Minister: Kontrol esr umoderne. Michael Olsen m.fl. Pol 12.1.17 
 
  

STATISTIK: 
 
Efterfølgende statistikker stammer alle fra Statistisk 10 årsoversigt 2016. Dan-
marks  Statistik : 
 
S. 101 Danmarks Nationalregnskab 
s. 106  Danmark og udlandet 
s. 122  Lønmodtagere i de enkelte brancher 
s. 126  Investeringer efter art
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s. 130  statens gæld 
s. 136  skatter og afgifter efter art. 
 

 

Omfang 
 

   
38 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Det økonomiske system. Friedman, Keynes, Marx, Adam Smith, finanskrise, lavkon-
junkturer, finanspolitik, outsourcing, de politiske klemmer, velfærdsmodeller, vel-
færdssamfundets fremtid, privatisering, udlicitering, den danske model, BNP, beta-
lingsbalancen, finanspagten 
 
 
 
 
at kombinere viden fra fagets discipliner 
At undersøge et politikområde 
At undersøge økonomiske prioriteringsproblemer, herunder betydningen af EU 
At formidle sammenhæng v.h.a. enkle modeller 
At anvende kvantitative og kvalitative  metoder 
At skelne mellem forskellige argumenter 
At argumentere på et fagligt og politisk grundlag 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog på baggrund heraf 
At undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og 
diskutere løsninger 
 
Som gæstelærer havde vi erhvervsmanden Jens Peder Thomsen  fra Esbjerg Havn 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, klassefremlæggelser, gæstelærere 
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Titel 4 
 

 
Social differentiering og kulturelle mønstre med hovedvægten på integration 
 

Indhold  
1. Danmark i verden. Villy Lauridsens. Erhvervsskolernes forlag 06. heri   Kap. 

6 (socialisering), s. 28-60, Kap. 10 (heri kun Tofflers udviklingsteori,s. 295-
296. Ideologi s. 161-195. 

2. Kvinders adfærd er familiens ære. Hussein Shehadeh. Samspil nr. 7 1994 
3. Koranen (formelt Mohammed/Allah). Dansk udgave med arabiske side tek-

ster Udg. af ?. Udvalgte sider: 83,168,169,172,173.182,183,742,743,750,751 
4. Rædslernes hav. Asger Aamund 24.4.15. asgeraamund.dk/perspektiv/24-4-

15-raedslerneshav.pdf 
5. kan danske børn spise muslimsk mad ? Vanløse folkeblad 26.10.99 
6. Flygtninge er dit og mit ansvar. Odinposten.dk 

/wp/indvandrer/flygtninge – er dit-og-mit 
7. de kulturradikale har glemt hvad det egentlig er at være menneske. Morten 

Messerschmidt. Pol. 13.8.15 
8. Udgifter til sociale ydelser.Statistisk 10-års oversigt DS 2015 s.46 
9. Modtagere af overførselsindkomst fordelt efter herkomst. Statisk 10-

års oversigt 2015 s.48 
10. befolkningsfremskrivning fordelt efter herkomst og landegruppe. Statisk år-

bog 2012 s. 37 
11. Hvad bestemmer uddannelsens længde og art ? Erik Jørgen Hansen: 

De 14-20 åriges uddannelsessituation 1965 
 
 

 
 
 

 
 

Omfang 
 

 
25 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Integrationsmodeller, globalisering, migration, dansk kultur, murens fald, den øko-
nomiske globalisering, EU (arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed), social 
arv, mønsterbrydere, restgruppen 
 
 
 
At kombinere og anvende viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle, sam-
fundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 
At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
udviklingstendenser 
At formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge v.h.a. enkle metoder, beregninger, 
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tabeller og diagrammer 
At skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
På et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i dialog herom. 
 
Som gæstelærer havde vi besøg af MF Troels Ravn 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, pararbejde, klassediskussion, studerende i lærerrollen, gæstelærer
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Titel 5 
 

 
 Ideologi , socialisering og identitetsdannelse  
 

Indhold 1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes forlag 06. Heri s. 28-
62.   

2. det traditionelle, moderne og senmoderne. Reimick m.fl. Kultur og samfund. 
Systime 09  

3.  Hvad er socialisering ? Flemming Ravn  14.8.13 (website) 
4. Pierre Bourdieu. Frit efter P.B. (VL. I.P.) 
5. Hjernevask (VL  I.P.). 
6. Identitet og socialisering. Anders Hyldig 16.4.13 
7. Behov. Teknologi og samfund. villy Lauridsen. erhvervsskolernes forlag 

1996. Heri s. 198, 199 
8. Socialdemokratiet vil forbyde omskæring af børn. Sine Bach Jacobsen. Ber-

linske 18.7.12 
9. Børneråd: forbyd omskæring af børn. Marianne Fajstrup. Berlinske.dk 

17.11.08 
10. Hospicer bør fortsat have patienten i centrup. Hospice forum Danmark 

10.5.09 
11. De neoliberales lydløse magtovertagelse. Henrik Kaufholz i Pol. 30.4.14 
12. Vækst på hjernen. Jesper Jespersen. Information 16.7.12 
13. Ingen skærer forhuden af for sjov. Krasnik m.fl.  Pol. 27.2.14 
14. DF advarer mod at privatisere vand og varme. DR/DK-nyheder 16.8.16 
15. Professor: Privatisering af vand er DONG-sagen om igen. Information 

17.8.16 
16. Privatisering af virksomheder ændrer samfundets værdier. Christian Birk. 

Kristeligt dagblad 27.3.1 
 

 
Omfang 
 

 
30 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Socialisme, humanisme, liberalisme, socialliberalisme, fascisme, venstresocialisme, 
socialdemokratisme, konservatisme, gammel-konservatisme, den hermeneutiske spi-
ral, rolleteorien, identifikation, behaviorisme, hverdagsbevidsthed, Freuds person-
lighedsmodel, klassespecifik socialisering, primær-,sekundær-, og tertiær socialisering 
 
 
 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-
fundsmæssige problemstillinger 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger gennem anvendelse af begreber og 
teorier 
At formulere faglige sammenhænge 
At indsamle, vurdere og bearbejde materiale til at undersøge problemstillinger
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At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog herom på et fagligt grundlag 
 
 
 
Som gæstelærer havde vi besøg af MF Henning Hyllested 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, studerende i lærerrollen, gæstelærer 

 



 

Side 12 af 21 

 
Titel 6 
 

Familien  

Indhold  
Projektarbejde om familien: 

1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes Forlag. Heri: s. 63-
100. 

 
De individuelle projektgrupper valgte selv arbejdsområde og  emne . 
Nogle valgte at udarbejde en synopsis  med selvvalgt problemformulering. 
Alle projektgrupper udarbejdede et skriftligt produkt  og fremlagde hovedkon-
klusionerne for holdet. 
Hver projektgruppe havde på ovenstående baggrund individuelle litteraturlister. 

 
 
…. 
 
 
 
 
- 

Omfang 
 

  18 timer 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Kernefamiliens opståen, biologiske og samfundsskabte forskelle mellem de to køn, 
kønsroller,  børnefamilier, kulturrevolutionen, kærlighed, seksualitet og samliv, 
skilsmisser, alternative familieformer, familiens fremtid 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Projektarbejde, klasseundervisning, fremlæggelser, ud af huset aktiviteter.  
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Titel 7 
 

 
Mediernes rolle i det senmoderne samfund  
Projektarbejde i samarbejde med faget dansk. 
 

Indhold Samfundsfag og dansk samarbejdede i dette projekt med gensidig undervisning 
og planlægning af  relevant litteratur  for begge fag. Nedenstående litteratur er 
vedr. faget samfundsfag. 
 
1. Rasmussen :Massemedier. Columbus 97. Heri s. 14, 135,136,138 
2. Bundsgaard m.fl.                    Columbus 09. Heri s. 64-68 
3. Sociale medier 2017. Statistik i Danmark. 

https://Bureau.dk/author/bureaudk/ 
4. Wiki Leaks – the tell.tale of the web. Have@go 2/11 
5. Lone Kyhlmann : Røde lejesvende.  Information 2.11.07 
6. Medier og demokrati. Anders Lundkvist. Kritisk Debat 1.2.08 
7. Whistleblowers. Foreningen retshjælp til wh. www.tavshedspligt.dk 
8. Unge og sociale medier. Anne A. andersen. Information 6/15 
9. Børne- og ungddomskulturen besat. Villy Lauridsen i JV  27.10.13 
10. Miniputter tvinges til at være politiske reklamesøjler. Villy Lauridsen. Politi-

ken 21.6.13 
 
De enkelte projektgrupper valgte selv emne for deres projekter , og udarbejdede 
en skriftlig projektrapport på baggrund af individuel valgt litteratur og oven-
nævnte litteraturliste. 

 
 
 

 
 

Omfang 
 

 
28 lektioner:  
 

Særlige fokus-
punkter 

  
Borgerligt mediemonopol, magtbegrebet, ejerforhold, demokrati i rel. til medier 
børn og unges brug af medier., whistleblowers, framing, priming,  
 
 
 
At indsamle, vurdere og bearbejde materiale for at undersøge problemstillinger 
At argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i 
dialog herom på et fagligt grundlag 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og teori-
er 
At formulere fagligt funderede problemstillinger, at indsamle, vurdere og bearbejde 
materiale til at undersøge problemstillinger og konkludere
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Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, projektarbejde, kursister i lærerrollen, samt gæstelærer. 
(Chefredaktør mads Sandemann fra JV). 
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Titel 8 
 

 
 Danmark og EU   
 

Indhold  
1. 117 spørgsmål og svar om EU. Folketingets EU-oplysning 2016. Heri punk-

terne : 
4,5,12,18,20,22,26,27,28,32,34,38,40,41,42,46,47,49,51,52,53,58,61,66,69,70,7
6,77,78,79,80,82,87,88,89,90,91,94,95,98,99,100,102,103,108,109,110,111,116
. I alt c. 47 sider 

2. Samfundsfag C. kureer m.fl. s. 370-80. Systime 08 
3. Argumenter for at afskaffe de 4 EU-forbehold. Villy Lauridsen I.P. 
4. Finanspagten kort fortalt. Metroexpres 31.1.12 
6. Fri bevægelighed – EU-borgere. Europakommissionen. 

http://EC.europa.eu/social/mail.jsp?catld=457&langld=da 
7. Frie kapitalbevægelser. Europaparlamentet. 

http://www.europaparl.europa.eu/aboutparliament/da/displayFtu.html?ftul
d=FTU 3.1.6… 

8. 90 % af EUs love indføres uden om de folkevalgte. Arbejderen 8-10 maj 
2015 

9. Grundloven. .(neudgaven).  
10. Sådan styrer EU finansloven Arbejderen 22-24.8.2014 (kilde EU-

Kommissionen)  
11. Lobbyrapport. Arbejderen 19.8.15  
12. Professor om finanspagten : De folkevalgte udvander Folketinget. Ræson 

2.3.12 
13. Danmark har et ben i bankunionen. HE i Arbejderen 23.12.14 
14. EU`s ”præsident”: Stærkere EU fremover. Dårlig nyt for fjenden. Nordjyd-

ske 14.12.17 
15. Regeringen får kritik for at luske overvågningen igennem. Pol. 9.12.17 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omfang 
 

25 lektioner 
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Særlige fokus-
punkter 

 
EU`s historie, folkeafstemninger, 4 danske forbehold, finanspagten, patentdomsto-
len, europaparlamentet, demokratiet i EU, arbejdskraftens- og kapitalens frie bevæ-
gelighed, euroen, medier i EU-sammenhæng, retsforbeholdet 
 
 
 
På et fagligt grundlag at argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i dialog herom. 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og teori-
er 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge historiske og 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
At dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
udviklingstendenser 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

  
klassegennemgang, studerende i lærerrollen, gruppearbejde 
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Titel 9 
 

Stratifikation, social arv og uddannelsessociologi 
 

Indhold  
1. Danmark i verden. Villy Lauridsen. Erhvervsskolernes 

forlag 06 s. 103-128 
2. Hvem bestemmer uddannelsens længde og art ? en ar-

bejdsmodel. Erik Jørgen Hansen 1965 
3. Hvem bliver den dygtigste i klassen. Joachim Israel. Pol. 

9.8.1969 
4. Social arv.  Wikipedia. 

www.wikipedia.org/wiki/monsterbryder 
5. Mælkebøttebarn. Negativ social arv. Hanne Fureby 

22.5.16 
6. Hver anden ung med ufaglærte forældre får ikke en ud-

dannelse. Mie D. Pihl AE 2.4.15. 
7. Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark. Jonas S. 

Juul m.fl. AE 29.2.16 

Omfang 
 

 
16 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Stratifikationsmodeller, social arv, mønsterbrydere, statistik, 
stratifikationsudvikling, Turmin, Erik Jørgen Hansens forløbs-
undersøgelse, restgruppebegrebet. 
 
At anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at un-
dersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. 
At forklare samfundsmæssige problemstillinger gennem anven-
delse af begreber og teorier. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde
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Titel 10 
 

 
Ugepraktik 

Indhold  
Samtlige studerende fik til opgave at opsøge et relevant praktik-
sted, indgå aftaler vedr. arbejdstider, arbejdets indhold, at af-
stemme gensidige forventninger, at skaffe formel underskrift 
fra arbejdsstedet etc.. 
Tanken var, at den enkelte studerende skulle afvikle en uge-
praktik på en arbejdsplads svarende til den uddannelse, den en-
kelte forestillede sig at søge ind på efter dette studieår. 
Ideen fra min side var den, at forhindre fejlvalg af uddannelse, 
ud fra den hypotese, at nogle studerende aldrig har arbejdet i 
det job, man efterfølgende havde tænkt sig at søge uddannelse 
til. 
Efter praktikugen deltog alle studerende i en fælles evaluering 
af ugen, hvor man udvekslede erfaringer og oplevelser.  
Evaluering med det enkelte praktiksted. 
 

Omfang 
 

  
En studieuge 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Svarede arbejdspladsen til den studerendes forestillinger om et 
fremtidigt job 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Almindeligt arbejde og arbejdstider på linje med alle øvrige an-
satte 
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Titel 11 
 

Prøveeksamen 

Indhold  
Et forsøg på at skab e en så realistisk, eksamenslignende prøve-
situation som muligt. 
Aftale med ”censor” (kollega) om afvikling af prøveeksamen på 
en alm. undervisningsdag. 
Udlevering af  prøvemateriale til alle eksamensgrupper onsdag 
eftermiddag. 
Forberedelsestid til gruppearbejde/individuelt arbejde onsdag 
eftermiddag samt torsdag eftermiddag og aften. 
Prøveeksamen afholdes fredag. 
Mandag afholdes klasseevaluering med holdet, hvor hver enkelt 
gruppes arbejde præsenteres og diskuteres. 
 
 

Omfang 
 

 
Tidsmæssigt et forløb, der strækker sig fra onsdag eftermiddag 
til og med mandag. 
Hertil skal føjes, at holdet 2 gange inden prøveeksamen har ar-
bejdet med udarbejdelse af synopsis. Begge gange er arbejdet 
blevet udført på en alm. undervisningsdag fra kl. 8 - 14, med 
evaluering af alle gruppers arbejde den efterfølgende dag. 
 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Diskussion med holdet omkring fornuftig anvendelse af tids-
rammen. 
Diskussion om fordele og ulemper ved at arbejde som gruppe 
contra individuelt. 
Snak om hvor og hvordan man kan finde supplerende materia-
le. 
Repetition af synopsisopbygning, herunder taksonomiforvent-
ningen. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Gruppearbejde, individuelt arbejde, klasseevalueringer. 
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Titel 12 
 

 

Indhold  
 

Omfang 
 

 

Særlige fokus-
punkter 

 
  

Væsentligste 
arbejdsformer 
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