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FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: SO7 – Globalisering og SRO 

Uddannelsessted: Tønder Handelsskole Undervisningstimer i klokketimer: 26,5 

Uddannelse: HHX Verdensmål: Alle 

Fag: SO, Informatik, Engelsk, Dansk, 

Afsætning, IØ og VØ 

Forløbsnummer:  

toha_hhx_SO&Inf&Eng&Da&Afs&IØ&VØ_A_014 

Niveau: 3.g Underviser: LL, JE, BB, BS, PM og MK 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
Forløbet var bygget på projektarbejde og vejledning. Eleverne fik udleveret et emne, hvortil de 

skulle skrive en problemformulering, opgaveformulering, opgave og hvortil de skulle lave en 

fremlæggelse. Dette øver eleverne i selvstændigt at tænke problemorienteret, hvilket de skal til 

eksamen i SOP’en. De bæredygtige emner, eleverne fik udleveret, er anført under ”Andet” forneden 

i dette dokument. Udformningen af forløbet skulle afspejle eksamen i SOP’en, hvor eleverne også 

individuelt skal stille en problemformulering, besvare den i en større opgave og forsvare den. 

Således blev eleverne øvet i at stille og besvare problemformuleringer inden for emner, der er 

bæredygtige. 

 

Eleverne skulle, ligesom i SOP’en, udforme en problemformulering med et redegørende, 

analyserende og diskuterende/vurderende niveau. Derudover var det et krav til opgaven, at den 

indeholdt: Forside, opgaveformulering, resumé, indholdsfortegnelse, indledning, 

metodeovervejelser, besvarelse af opgaveformuleringen, konklusion, noter, litteraturliste og evt. 

bilag. Rapporten skulle have et omfang af 6-10 normalsider á 2400 anslag.  

 

Evalueringen af opgaven var i form af en helhedsbedømmelse, hvor eleverne evaluerede hinandens 

opgaver sammen med underviseren. Der blev sat 4 timer af til hver gruppe (som bestod af fire 

elever og en underviser) og evalueringen havde følgende plan:  

  

 2 timer: Eleverne læser hinandens opgaver og udfylder et feedback-ark.  

 15 min: Pause 

 30 min: Eleverne fremlægger 

 1 time: Eleverne giver feedback på hinandens opgaver.  

 15 min: Eleverne får deres karakter af underviseren  

INDHOLD  

Indholdet bestod primært i de emnespørgsmål, eleverne fik udleveret. Eleverne fik derudover 
vejledning og introduktion til projektet. 

FAGLIGE MÅL  

• beherske releante 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 
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• forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde 

• formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt 

• beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.  

ANDET 

 
Fag: Informatik B og Engelsk A  
Emne: Digital lighed i et moderne samfund  
Kilde: Niyiawosusi, O. (2020): Building the Woke Web: Web Accessibility, Inclusion & Social Justice, A list apaprt 11. Juni 

2020 -  (https://alistapart.com/article/building-the-woke-web/)  
FN verdensmål: Mål nr. 1, 8, 10.    
  
Fag: Informatik B og Dansk A  
Emne: Digital bæredygtighed  
Kilde: Foghsgaard, L. (2018): Internettet forurener lige så meget som flytrafikken: Streaming af film er en 

overset klimasynder, Politiken, 2. december 2018 - (https://politiken.dk/viden/Viden/art6875385/Streaming-af-film-
er-en-overset-klimasynder)  

FN verdensmål: Mål nr. 7, 9, 11, 12, 13.     
  
Fag: VØ A  og Afsætning A   
Emne: rapportering og promovering af bæredygtighed ifht interessenter som kunder, Leverandører og investorer  
Kilder:https://borsen.dk/nyheder/investor/carlsberg-faar-bundplacering-maalt-paa-baeredygtighed-blandt-

c25?fbclid=IwAR08GSj61KdsvqHRKds_o7Psy6dDvUnl97odi2PukSYq1f6-E2AkrF2VThc  
https://www.fsr.dk/nyt-initiativ-kaster-lys-over-virksomhedernes-miljoe-og-klimapaavirkning  
  
Fag: VØ A og IØ B  
Emne: Muligheden for bæredygtige investeringer for finansielle investorer som pensionsselskaber og pengeinstitutter 

men også private aktieinvestorer 

Kilder: https://borsen.dk/nyheder/investor/carlsberg-faar-bundplacering-maalt-paa-baeredygtighed-blandt-
c25?fbclid=IwAR08GSj61KdsvqHRKds_o7Psy6dDvUnl97odi2PukSYq1f6-E2AkrF2VThc  

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-09-24-forste-danske-pensionsselskab-sortlister-kina-for-overgreb  
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