
Studieplan for studieområdet HHX årgang 2018 – 2021 
 

 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SOP 
Placering 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester                                  6. semester 
Uger 5 – 6 21 – 22 38 – 40 49 – 51 10 – 11 38 – 40 49 - 51 Marts – 

medio 
april 

Titel og 
nøgleproblem 

Digitalisering Marked, kultur 
og 

kommunikation 

Studitur DHO Menneske, etik 
og rettigheder 

 

 Globaliserin
g 
 

 

Fag  Samfundsfag 
Informatik 
Matematik 
 

Dansk 
Engelsk 
Afsætning 
 

IØ +  
Rejsefag 

Dansk 
Historie 

Engelsk 
Dansk 

Historie 
Spansk/tysk 

SR+ 
Valgfag/løft 

SR+ 
Valgfrit 

andet fag 

SR+ 
Valgfrit 

andet fag 

Timer + 
fordybelse 

30 30 40 
 

24 
12 timer 

fordybelse 

30 24 
12 timer 

fordybelse 

24 20 
30 timer 
fordybels

e 
Indhold Indsamling og 

behandling af 
data i et 

samfundsfagligt 
perspektiv.  

Undersøgelse af 
et marked i 

internationalt 
perspektiv. Der 
inddrages enkle 

teorier og 
modeller fra de 

tre fag.  

Undersøgelse 
af givent 

internationalt 
marked 

Indhentning 
og 

behandling af 
egen empiri 

Vinkler på 
menneskets 

vilkår og 
adfærd i 

litterært og 
historisk 

perspektiv   

Fokus på 
mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer – 
argumentation 
og diskussion  

Mini-SOP 
Fokus på 

dataindsamling 
og dataanalyse 

Fokus på 
fagenes 
metoder, 
deres 
muligheder 
og 
begrænsnin
ger 

 

Progression:         
Problemformul
ering 

Eleverne 
arbejder ud fra 
en given 
problemformul
ering 

Given 
problemformul
ering. 
Udformning af 
egen 

Eleverne 
afgrænser 
undersøgelse
sområde og 
problemstillin
g. Laver egen 

Udformning 
af egen 
problemfor
mulering 
indenfor en 

Lærerformuler
ede 
problemstilling
sopgaver 

Egen 
problemformul
ering med 
stilladsering 

Egen 
problemfor
mulering 

Egen 
problemf
ormuleri
ng 



opgaveformuler
ing 

opgaveformul
ering. 

given 
ramme 

Produkt + 
arbejdsform 

Femlæggelse 
 
Grupper 

Skr. Opgave + 
fremlæggelse 
Grupper 

Fremlæggelse 
med digitalt 
element 

Rapport 
 
Individuelt 

Debatkonkurre
nce 
Skriftlige 
opgaver da + 
eng 

Rapport i fuldt 
format 

Synopsis 
 
Individuelt 

Rapport 
 
Individuel
t 

SO-mål Søge, udvælge 
og behandle 
relevant faglig 
information 

Formidle 
flerfaglig 
problemstilling 
mundtligt og 
skriftligt 

Formulere og 
analysere en 
problemstillin
g ved at 
kombinere 
viden og 
faglige 
metoder fra 
flere 
forskellige fag 

Forholde sig 
kritisk til 
faglig 
information 
og eget 
arbejde 

Beherske 
mundtlige og 
skriftlige 
fremstillingsfor
mer.  
 

Formulere og 
analysere en 
problemstilling 
ved at 
kombinere 
viden og faglige 
metoder fra 
flere forskellige 
fag 

Reflektere 
over 
forskellige 
fags og 
faglige 
metoders 
muligheder 
og 
begrænsnin
ger 

Formidle 
flerfaglig
e 
problems
tillinger 
og 
resultater 
mundtligt 
og 
skriftligt  
 

Evalueringsfor
mer 

Fremlæggelse 
Mundtlig 
feedback 

Fremlæggelse 
Mundtlig 
feedback 

Fremlæggelse 
Mundtlig 
feedback 
 

Skriftlig 
feedback  
  

Peer feedback Skriftlig 
feedback 

Videoaflever
ing 
Mundtlig 
feedback 
 

Eksamen 

 


