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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2019 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Samfundsfag B  

Lærer(e) Colm Urth 

Hold 17AE17 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Familien 

Titel 2 Social arv og kriminalitet  

Titel 3 Folketingsvalg 2019 

Titel 4 Europaparlamentsvalg 2019 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Familien  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

 

Bundgård, Maria Bruun m.fl. (2014), Sociologisk Set, København: Systime: 16-51.  

 

Supplerende:  

 

TV:  

 

”Socialrådgiverne” (Afsnit 1, DR 2014).  

 

”Fjernet fra mor og far” (DR 2016).  

 

”Langt fra Borgen. Er børn i dag for dårligt opdraget?” (DR 2018). 

 

Statistisk materiale:  

 

”Opdragelsesværdier”. Samfundsstatistik, 2018. Columbus, 2018.  

 

”Normeringer i daginstitutioner”. DR Nyheder, 2015.  

 

”Statistikker om skilsmisseprocent og børn i institutioner”. Kilde: Danmarks Stati-

stik og Beskæftigelsesministeriet, 2013-2014. 

 

Artikler:  

 

”Børn ladt i stikken: Pædagoger ofte alene med stor gruppe børn”. DR Nyheder, 4. 

januar 2015.  

 

”Et godt voksenliv begynder på gul stue” (uddrag). Kilde: Jyllands Posten d. 2. ok-

tober 2014. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 45. minutters varighed.  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal kunne: 

 

 ̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teo-

rier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger 

 ̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-

bale forhold 
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 ̶ sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

 ̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og dis-

kutere løsninger herpå 

̶ formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk 

og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og dis-

kutere problemstillinger og konkludere 

 ̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagram-

mer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

 ̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets tak-

sonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi 

 ̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

 

 

Faglige begreber og teorier: 

 

 Primær-, sekundær og dobbeltsocialisering 

 Anthony Giddens teori om kendetegne ved det senmoderne samfund: 

- Adskillelse af tid og rum  

- Udlejrings af socialerelationer  

- Aftraditionalisering  

 Thomas Ziehes teori om kendetegnene ved det senmoderne samfund:  

- Kulturel frisættelse og ontologiseringsmekanismerne (ontologisering, 

potensering og subjektivisering)  

 De forskellige familietyper (Lars Dencik)  

 Gruppen - uformel, formel og referencegruppe.  

 System- og livsverden  

 Kolonisering af livsverdenen og konsekvenserne:  

- Meningstab  

- Svækket solidaritet  

- Svækket legitimitet  

 Pierre Bourdieus teorier og begreber:  

- Habitus  

- Kapitalerne (økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital) 

- Symbolsk vold  

- Reproduktion  

 Politiske og ideologiske perspektiver på familien  

 

 

  

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Gruppearbejde og projektarbejde, matrixgruppearbejde, CL-arbejdsformer og indi-

viduelt arbejde.   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Social arv og kriminalitet  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

 

Jensby, Jakob Glenstrup & Peter Brøndum (2014), Ulighedens mange ansigter. Perspektiver 

på social ulighed, København Columbus: 107-142. (30 sider) 

 

”Axel Honnet” i Thorndal, Morten Hansen (2013), Sociologi ABC, København, Co-

lumbus: 182-183. (3 sider) 

 

Bjørnstrup, Victor, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov (2017), Fra drengestreger 

til bandekrig - perspektiver på kriminalitet, København: Columbus: 11-15; 59-61. (3 sider) 

 

Hansen, Hans (2000), Kriminalitet. Forbrydelse og straf, København: Gyldendal: 24-35. (9 

sider)  

 

 

Supplerende:  

 

TV: 

 

”Den usynlige arv”. (DR, 2012)  

”Født til succes”. (DR 2018) 

”Forskelle i sundhed”. (TV-avisen, 2016. DR 2016).  

”Blok på bistand” (uddrag om Jimmi: https://www.you-

tube.com/watch?v=ULmsYftnHVs og https://www.you-

tube.com/watch?v=Y4WN17YhMX8). (DR 2014) (20 sider) 

 

Statistisk materiale:  

 

”Karakterforskelle og social baggrund” Statistisk materiale fra Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd, 2015. (1 side) 

 

”Social baggrund har stor betydning for uddannelsesmønster.”. Danmarks Statistik, 

2015. (1 side) 

 

Klassen har arbejdet med satser for overførselsindkomster og forskellige cases og 

budgetøvelser i forbindelse hertil. (www.borger.dk, Esbjergkommune - Friplads),  

 

”Den usynlig tråd” i Den sociale arv har konsekvenser hele livet, Rockwool Fonden, 

2017” (2 sider) 

 

Artikler:  

https://www.youtube.com/watch?v=ULmsYftnHVs
https://www.youtube.com/watch?v=ULmsYftnHVs
https://www.youtube.com/watch?v=Y4WN17YhMX8
https://www.youtube.com/watch?v=Y4WN17YhMX8
http://www.borger.dk/
https://www.esbjergkommune.dk/borger/familie-og-b%C3%B8rn/b%C3%B8rnepasning/dagpleje-og-daginstitutioner/tilskud-til-b%C3%B8rnepasning/%C3%B8konomisk-fripladstilskud.aspx
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”Flid, fedt og snyd”. Weekendavisen d. 17. december 2008. (2 sider) 

 

”Barndom i underskud” Information d. 28. november 2012. (1 side) 

 

” 12-årig: De hvisker om at jeg er fattig”. Ekstra Bladet d. 3. december 2012. (1 side) 

 

Andet:  

 

Gruppefremlæggelser om Teorier om ulighedens årsager og natur:  

- Funktionalisme (Kingsley Davis) 

- Konflikt teori (Herunder feministisk teori - Nancy Fraser) 

- Intelligens og ulighed (Richard Herrnstein) 

 

Klassen har undersøgt partiernes retspolitik   

 

 

Antal sider i alt: 73. 

  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner af 45. minutters varighed.  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal kunne: 

 

 ̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 

foreliggende og egne løsninger herpå 

 ̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teo-

rier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger 

 ̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-

bale forhold 

 ̶ sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

 ̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og dis-

kutere løsninger herpå 

 ̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag ̶ demonstrere viden om fagets 

identitet og metoder 

 ̶ formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk 

og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og disku-

tere problemstillinger og konkludere 

 ̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagram-

mer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

 ̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets tak-

sonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi 

 ̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 
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Faglige begreber og teorier: 

 

 Primær-, sekundær og dobbeltsocialisering 

 Anthony Giddens teori om kendetegne ved det senmoderne samfund: 

- Adskillelse af tid og rum  

- Udlejrings af socialerelationer  

- Aftraditionalisering  

 Thomas Ziehes teori om kendetegnene ved det senmoderne samfund:  

- Kulturel frisættelse og ontologiseringsmekanismerne (ontologisering, po-

tensering og subjektivisering)  

 De forskellige familietyper (Lars Dencik)  

 Gruppen - uformel, formel og referencegruppe.  

 System- og livsverden  

 Kolonisering af livsverdenen og konsekvenserne:  

- Meningstab  

- Svækket solidaritet  

- Svækket legitimitet  

 Pierre Bourdieus teorier og begreber:  

- Habitus  

- Kapitalerne (økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital) 

- Symbolsk vold  

- Reproduktion  

 Struktur og aktørorienterede forklaringer på ulighed 

 Teorier om ulighedens årsager og natur:  

- Funktionalisme (Kingsley Davis) 

- Konflikt teori (Herunder feministisk teori - Nancy Fraser) 

- Intelligens og ulighed (Richard Herrnstein) 

 

 Edwin Sutherlands teori om kriminalitet som tillært adfærd 

 Robert Mertons anomiteori  

 Albert Cohens teori om kriminalitet som statusfrustration 

 Interaktionistisk kriminalitetsteori/stemplingsteorien  

 Maffesolis teori om den banden som en senmoderne neostamme 

 

 De politiske partiers retspolitik  

 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning, matrixgruppearbejde, individuelt gruppearbejde, skriftligt ar-

bejde.  

 

 

Retur til forside 

 



 

Side 8 af 14 

 

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

Titel 3 

 

Folketingsvalg 2019 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

 

Skov, Oliver Boserup, Tobias Matthiesen Victor Bjørnstrup (2018), Samf på B, Kø-

benhavn, Columbus: 83-141; 147-172 (50 sider) 

 

Supplerende:  

 

Artikler: 

 

”John Locke om naturretten”. John Locke, Anden afhandling om styreformen. 

Oversat af Niels Henningsen, 1996. Her efter Jørgen Olsen; Oplysningstiden, Sy-

stime 2008, s. 85-87 (2 sider) 

 

”Vinder du emnet – vinder du valget (uddrag)”. Berlingske d. 15. august 2015. (1 

side) 

 

”ANALYSE Socialdemokratiet til angreb, hvor fjenden er stærkest”. DR Nyheder d. 

4. februar 2018. (1 side) 

 

”Udlændinge fylder i nyt S-program: - Analysen er, at det har kostet valg”. TV2 Po-

litik d. 23. april 2017. (1 side) 

 

”Stort flertal af danskerne: Tidligere pension til mureren end juristen”. Avisen.dk d. 

6. december 2018. (1 side) 

 

”Radikale skyder på Mette F: Pensionsudspil skabt til valgkamp, ikke virkelighed”. 

30. januar 2019. (1 side) 

 

” Fagforeningsmand: Fagtop i uhellig alliance med Socialdemokratiet”. Den offent-

lige d. 12. december 2018. (1 side) 

 

”Nedslag i vælgervandringer: DF bløder vælgere, og SF kaprer stemmer fra S”. Al-

tinget d. 11. marts 2019. (1 side) 

 

”Kenneth Thue: Her er de fire ekstreme vælgergrupper”. Altinget d. 19 september 

2016.  

 

Uddrag fra partiernes principprogrammer (5 sider) 

 

Statistikker:  
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”Her er vælgernes dagsorden”. Altinget 13. juni 2016. (2 sider) 

 

”Danskernes holdning til brug af det offentlige råderum”. DSR-Analyse via. Politi-

ken/TV2-Nyhederne d. 7. september 2017.  (1 side) 

 

”Partiernes vælgerprofil ved folketingsvalget i 2015”. Samfundsstatistik, Columbus 

2018. (2 sider) 

 

 

TV og andet:  

 

”Video: Forstå det økonomiske råderum”. DR d. 4. december 2018. (1 side) 

 

”Debat om differentieret pensionsalder”, Slotsholmen, P1 d. 2. januar 2019. (2 si-

der) 

 

”Venstres store valgløfte” TV-avisen DR d. 8. maj 2019. (1 side) 

 

”Løkke lover milliarder til velfærd” TV-avisen DR d. 8. maj 2019. (1 side) 

 

 

Antal sider i alt: 72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 
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Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal kunne: 

 

 ̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 

foreliggende og egne løsninger herpå 

 ̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teo-

rier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger 

 ̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-

bale forhold 

 ̶ sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

 ̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og dis-

kutere løsninger herpå 

 ̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag ̶ demonstrere viden om fagets 

identitet og metoder 

 ̶ formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk 

og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og dis-

kutere problemstillinger og konkludere 

 ̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagram-

mer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

 ̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets tak-

sonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi 

 ̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

 

 

 

Faglige begreber og teorier  

 

 Ideologierne - liberalisme, konservatisme, socialisme. Herunder socialdemo-

kratisme, socialliberalisme og nationalkonservatisme  

 

 Fordelings- og værdipolitik  

 

 Politiske skillelinjer  

 

 Vælger- og partiadfærd, herunder: 

 

- Downs model  

- Kåre Strøms model  

- Molins model  

- Teorien om lavinformaitonssignaler (Samuel Popkin)  

- Teorien om issue ownership (John Petrocik) 

  

 

 Velfærdsstaten i danske politik  
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 Velfærdsstatsmodellerne (Universelle, korporative og residuale) 

 

 Medier og magt i Danmark, heruder begreberne:  

- Priming 

- Framing  

- Diskurs 

 Valgsystemet i Danmark, herunder:  

 Kreds- og tillægsmandater 

 Valgmatematik (Største divisorers metoder - D’Hondts Saïnte Lägues meto-

der) 

  

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde - synopsis og eksamenstræning/eksperimentelt ar-

bejde 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

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

Titel 4 

 

Europaparlamentsvalg 2019 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

 

Skov, Oliver Boserup, Tobias Matthiesen Victor Bjørnstrup (2018), Samf på B, Kø-

benhavn, Columbus: 127-141; 249-252 (17 sider) 

 

Folketingets EU-Oplysning (2016), 117 Spørgsmål og svar om EU, København: Folke-

tingets EU-Oplysning (10 sider). Udleveret til eleverne og brugt som opslagsbog i 

forbindelse med opgaver og projekter.  

 

Kureer, Henrik (2015”, International økonomi A (i-bog), København: Systime: Afsnit-

tene om valutasamarbejdet og optimale valutaområder). (10 sider)  

Jensen, Mads Dagnis og Julie Hassing Nielsen (2009), Europa på vej, København: Sy-

stime: 33-35.   

 

Supplerende:  
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Artikler: 

 

”Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles”. Mandag 

Morgen d. 15. marts 2019. (2 sider) 

 

”Britisk valgekspert: Farage slår toryerne ihjel ved det europæiske valg i maj”. DR 

Nyheder 2019. (2 sider) 

 

”EU's flygtningefiasko: Der kommer ingen ny asylpolitik efter tre års forhandlin-

ger”- DR Nyheder 2019.  (2 sider) 

 

”Europa-Parlamentets yderfløje vokser”. Mandag Morgen d. 19. marts 2019. 

 

”Grupperne i Europa-Parlamentet”. Fra Altinget.dk (https://www.altinget.dk/eu-

guide/artikel/grupperne-i-europa-parlamentet) (1 side) 

 

”De politiske grupper i Europa-Parlamentet”. Fra Europa-Parlamentet 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/organisation-and-rules/orga-

nisation/political-groups). (1 side) 

 

”Briternes holdning til om Storbritannien skal forlade eller forblive I EU fordelt al-

der, etnicitet og uddannelse, 2016.” Lord Ashcroft poles: How the UK voted - Full 

tables 2016”. (1 side) 

 

”Brexit-vælgere og holdninger til forskellige emner”. YouGov 2016. (1 side) 

 

”EU-borgere, som arbejder i Storbritannien. 2010-2017”, Migrations Watch UK 

2017. (1 side)  

 

”Storbritanniens eksport og import af varer og serviceydelser til/fra EU-lande og 

lande uden for EU. 2011-2015”. House of Commons Library 2016. (1 side) 

 

”Storbritanniens handel med EU-lande og lande uden for EU, fordelt på varer og 

serviceydelser. 2015”. The UK’s Independent Factchecking Charity, 2017. (1 side) 

 

”Beregning af mandatfordelingen til det næste Europa-Parlament”. Europaparla-

mentet 2019.  (1 side) 

 

”Statistikker om vælgernes holdninger i EU”. Eurobarometer (472) 2018.  (1 side) 

 

”Statistiker om arbejdsløshed i EU og Eurozonen”. Eurostat 2018.  (1 side) 

 

TV og andet:  

 

”EP19: Første TV-debat med spidskandidaterne til Europa-Parlamentsvalget”. DR 

2019. (4 sider) 

 

”Langs fra Bruxelles (Rumænien)”. DR 2014 (6 sider) 

https://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/grupperne-i-europa-parlamentet
https://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/grupperne-i-europa-parlamentet
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/organisation-and-rules/organisation/political-groups
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/organisation-and-rules/organisation/political-groups
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Omfang 

 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne skal kunne: 

 

 ̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 

foreliggende og egne løsninger herpå 

 ̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teo-

rier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger 

 ̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-

bale forhold 

 ̶ sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

 ̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og dis-

kutere løsninger herpå 

 ̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag ̶ demonstrere viden om fagets 

identitet og metoder 

 ̶ formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk 

og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og dis-

kutere problemstillinger og konkludere 

 ̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, dia-

grammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af di-

gitale hjælpemidler 

 ̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 

taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi 

 ̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

 

 

 

Fokuspunkter, faglige begreber og teorier  

 

EU’s institutioner: 

 

 Kommissionen 

 Parlamentet 

 Ministerrådet 

 EU-domstolene 

 

, herunder magtdelingen mellem dem 

 

Økonomisk integration og det indre marked 

 

Intergrationsteorier, særligt:  

 

 Neofunktionalisme  
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 Liberal intergovernmentalisme  

EU’s udfordringer: 

 

 Migranter og flygtninge  

 EU som udfordring til velfærdsstaten  

 Brexit og EU-skepsis  

 Det økonomiske samarbejde 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde - synopsis- og eksamenstræning/eksperimentelt ar-

bejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 


