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Det Internationale område
Tidsplan:
Uge 3: en dag: 4 lektioner (refleksion, formalia mv.) THE
Uge 4: to dage: 16 lektioner (emner præsenteres) THE – HRO/AJO - JHA - BKU
Uge 5: en dag: 8 lektioner (emner præsenteres) THE – HRO/AJO - JHA - BKU
Uge 8: en dag: 8 lektioner (emner præsenteres) THE – HRO/AJO - JHA - BKU
Uge 11: en dag: 8 lektioner (emner præsenteres) THE – HRO/AJO - JHA - BKU
Uge 12: en dag: vejledningsdag (vejledningstimer) FRIHOLD: THE – HRO/AJO - JHA – BKU
Uge 15: ½ dag: (godkendelse af problemformulering) FRIHOLD: THE – HRO/AJO - JHA – BKU

Fagvalg:
Udkast til problemformuleringen:
Endelig problemformulering:
Aflevering af opgaven:

20.2 2019 kl. 12 (Afleveres på kontoret)
15.3 2019 kl. 15.00 (VejledningsDAGEN)
12.4 2019 kl. 15.00 (GODKENDT – afl. på kontoret)
10.5 2019 kl.12 (Afleveres på kontoret)

”NB! De som skriver i engelsk hos THE skal allerede senest den 2. april have endelig godkendt
problemformuleringen da I jo er i Kbh. fra den 3. april og THE er i Kina fra den 8. april til den 18. april.”

Emne: En verden i forandring
De seneste godt 150 år har verden gennemgået en rivende udvikling – både teknologisk, økonomisk, politisk
og kulturelt. Opfindelsen af transportmidler, der kan bringe os rundt i verden hurtigere end nogen havde
forestillet sig; to verdenskrige med tab af millioner af menneskeliv og landegrænser, der er blevet udslettet
fra landkortet, på samvittigheden; en økonomi, der har udvidet sig dramatisk og som har gennemgået flere
kriser; mellemstatslige og overstatslige organisationer er dannet for at forhindre verdenskrige og kriser;
velfærdssystemer og stater er blevet skabt, omformet, udviklet og er nu under pres; kolde krige og
ideologiers kamp; koloniers afmontering og nationers fødsel; ”varme” krige, terror, flygtningestrømme,
kulturmøder, civilisationernes kamp, ’the end of history’, massekommunikation, the world wide web og
meget, meget mere. Det er blot nogle af de ting, der har været med til at forandre verden.
Med udgangspunkt i dette kan jeres undersøgelse f.eks. fokusere på:
•
Økonomisk politik
•
Udviklingsteorier i forbindelse med tidligere kolonier
•
Sociale klasser
•
Samfundsmæssig dynamik og mobilitet.
·
Kulturforskelle/ligheder
·
Udviklingsøkonomisk landeanalyse
·
Globalisering - økonomisk - herunder årsager og konsekvenser
·
Bistand – kulturelt betingede motiver?
·
Litteratur, Film, Dokumentarfilm
Der kan anlægges økonomiske, samfundsmæssige, kulturelle, historiske, individuelle og psykologiske
vinklinger på emnet.
Forløbet tilrettelægges som en række emneforløb, der introducerer de forskellige værktøjer som indgår i
DIO-forløbet. Formålet med forløbet er:
· At sikre forståelse for globalisering, og en verden i forandring ud fra forskellige faglige synsvinkler –historisk,
kulturelt og økonomisk
· At få et overblik over det internationale område
· At sikre kendskab til studiemetoder, herunder f.eks. kildekritik og informationssøgning
· At sikre forståelse af fagenes metoder og videnskabsteoretiske udgangspunkt
Synopsis
Afslutningsvis skal du udarbejde en synopsis på 3-5 sider (se også vedlagte vejledning)
Der er afsat 1 ½ vejledningsdag hvor du kan få hjælp af begge dine vejledere. Du skal selv være aktiv og
aftale tid hos vejlederne, ligesom du SKAL møde velforberedt op til vejledningen.
Du skal selv vælge hvilke problemstillinger du vil arbejde med. Problemformuleringen danner grundlag for
synopsis arbejdet. En god problemformulering er således afgørende for din evne til at demonstrere opfyldelse
af målene for studieområdet. Problemformuleringen skal tage udgangspunkt i et overordnet spørgsmål,
herefter kan du med fordel opstille arbejdsspørgsmål, der skal indeholde relevante taksonomiske niveauer og
inddrage metoder og faglige mål for de valgte fag. Du skal være opmærksom på at arbejdet med
problemformuleringen er en krævende proces der tager tid, før den endelige version er på plads. Da
problemformuleringen og valg af fag og metoder hænger sammen er det en god ide i forlængelse af
præsentationen af problemformuleringen at forklare, hvorfor man har valgt den aktuelle fagkombination. Det
er ligeledes en god ide at forklare hvordan hvert fag bidrager til at belyse problemformuleringen, og hvilke

faglige metoder, man vil bruge for at besvare problemformuleringen – da dette sammen med
problemformuleringen udgør rammerne for opgaven.
Det er altså ikke en hel rapport man skal lave, men det kan anbefales at formulere hele opgaven alligevel (på
den baggrund udarbejdes synopsis), da det skaber et mere solidt fundament forud for den mundtlige
eksamen.
Synopsis er et redskab for dig til den mundtlige eksamen som afslutning på DIO.
Synopsen er styrende for, hvad du kan vælger at inddrage ved det mundtlige oplæg. Dvs. synopsen fungerer
som et oplæg ved fremlæggelsen, men du skal IKKE udelukkende læse op af synopsen.

Standpunktskarakter
Du får en afsluttende standpunktskarakter. Den afspejler din faglige studiemæssige indsats, som bl.a.
kommer til udtryk i din aktive deltagelse i undervisningen, skriftligt arbejde, selvstændigt initiativ i
forbindelse med valg og afgrænsning af fag og emne samt refleksion i problemformuleringsprocessen.
Synopsen indgår i bedømmelsen i det omfang, den bidrager til at belyse din indsats i studieområde del 3
generelt.
Eksamen:
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen består af din egen
præsentation (ca. 10 min) og fremlæggelse af centrale problemstillinger rejst i synopsen, samt en
efterfølgende samtale med lærer og censor. (Det skal IKKE være et referat eller oplæsning af synopsen.
Udarbejd talepapir med de fokuspunkter du vil ind på)

·
·
·
·

Oplægget kan være:
Kobling fra synopsen og til diskussion
Undersøgelsen/analysen
Løsningsforslag
Metode – kritisk refleksion over litteratur – og metodeanvendelse (dette SKAL du omkring)
Oplægget kan støttes af power point, cue cards eller lignende hjælpemidler.
Diskussionen efterfølgende kan være:
Særligt udvalgte emner eller temaer, f.eks. perspektivering, metodiske problemer, vigtige konsekvenser,
hvilke andre fag kunne have været relevant
Bedømmelsen
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til de relevante mål for
studieområdet. Du skal herunder kunne:

·

Selvstændigt formulere og analysere samfundsøkonomiske, kulturelle og historiske problemstillinger
· Argumentere fagligt, herunder forholde dig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner
· Forholde dig kritisk til metodeanvendelse
· Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering
· Søge og behandle faglig information med relevans for (Pladsholder1)den valgte problemstilling
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Forløbets tilrettelæggelse
Forløbet tilrettelægges således at I bliver præsenteret for forskellige emner, hvorefter I selvstændigt skal
udarbejde en synopsis. Den bedste synopsis laves på baggrund af en rapport.
Synopsen er udgangspunktet for den mundtlige eksamen (hvis du bliver udtrukket).

Synopsis
Formålet med en synopsis er at formulere de helt centrale udsagn i forhold til et afgrænset emneområde, som
viser dit fokus, ligesom du i synopsen peger på områder, som du vil uddybe mundtligt.
En synopsis er et skriftligt oplæg til en mundtlig eksamen/ fremlæggelse, og altså ikke en rapport. Det er dog
vigtigt at understrege, at en synopsis ikke blot er noter i punktform, men skal skrives i sammenhængende
tekst. Blot er den ikke ”færdig” eller udtømmende i forhold til emnet eller problemstillingen.
Du skal selv vælge hvilke problemstillinger du vil arbejde med. Problemformuleringen danner grundlag for
synopsis arbejdet. En god problemformulering er således afgørende for din evne til at demonstrere opfyldelse
af målene for studieområdet. Problemformuleringen skal indeholde Et overordnet spørgsmål, som du
gennem opgaven vil søge at give et svar på. Ud fra det overordnede spørgsmål kan der opstilles en række
underspørgsmål, der skal indeholde relevante taksonomiske niveauer og inddrage metoder og faglige mål for
de valgte fag. Du skal være opmærksom på at arbejdet med problemformuleringen er en krævende proces,
der tager tid, før den endelige version er på plads. Da problemformuleringen og valg af fag og metoder
hænger sammen, er det en god ide i forlængelse af præsentationen af problemformuleringen at forklare,
hvorfor man har valgt den aktuelle fagkombination, hvordan hvert fag bidrager til at belyse
problemformuleringen, herunder fagenes samspil, og hvilke faglige metoder, man vil bruge for at besvare
problemformuleringen – da dette sammen med problemformuleringen udgør rammerne for opgaven.

En synopsis i DIO er på 3-5 sider og den indeholder:
(De med gult markerede punkter tæller ikke med som sider).

1.

Forside med titel på emnet, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i din synopsis.
Dit navn, navnene på vejlederne, dato og sted (Struer Statsgymnasium), eksamensperiode
(juni 2018).
2. Indholdsfortegnelse
3. Indledning, problemformulering
·
Problemformulering:
I skal opstille et overordnet spørgsmål i problemformuleringen, skrevet som hvspørgsmål, à la…
- Hvordan har den økonomiske udvikling i den Centralafrikanske Republik været
siden afkoloniseringen?
- Hvordan iscenesætter filminstruktøren Mads Brügger sig som konsul i
dokumentaren ”Ambassadøren”?

4.
5.

6.
7.
8.

Til besvarelse af problemformuleringen opstilles der underspørgsmål - her er det
vigtigt, at du kommer gennem taksonomien i problemformuleringen
·
Svar følger i punkt 4.
Behandling af de faglige problemstillinger
Du besvarer dine problemformulering/problemstillinger vha. analyse og undersøgelse.
Metodeovervejelser og fagenes samspil
·
Metodeovervejelser:
Diskussion af materiale, teorier og metode, der er relevante i arbejdet med
problemstillingerne.
Du forholder dig kildekritisk til dit materiale, og du reflekterer kritisk over anvendelsen
af teori og metode. Nævn kun relevante metoder og teorier.
·
Fagenes samspil:
Du forklarer, hvordan de enkelte fag bidrager til analysen i problemstillingerne.
Til eksamen skal du kritisk forholde dig til de valgte fag, og hvad det ville betyde for
opgaven, hvis andre fag blev valgt.
En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen. Spørgsmål
til videre undersøgelse.
Litteraturliste/ kildefortegnelse
Bilag: bl.a. refleksion over læring i SO1-3.

Metode
Fagene, du møder på hhx kan helt grundlæggende føres tilbage til tre videnskabsområder: humaniora,
naturvidenskab og samfundsvidenskab. De spørgsmål og de metoder, man typisk arbejder med inden for
de tre områder, er forskellige.
Humaniora (dansk, engelsk, tysk, spansk, samtidshistorie) beskæftiger sig med mennesket, vores
bevidsthed, kultur, sprog, værdier, erkendelse og historie. Et spørgsmål indenfor denne videnskab kunne
være: Hvordan udvikler sprog sig gennem tiderne?
Samfundsvidenskab (VØ, afsætning, IØ, finansiering, innovation og samfundsfag (psykologi og erhvervsret
er samfundsvidenskabeligt funderede fag)) beskæftiger sig med det menneskeskabte samfund inden for
områderne økonomi, politik og sociologi. Et spørgsmål indenfor denne videnskab kunne være: Er der
sammenhæng mellem uddannelse og politisk tilhørsforhold?
Naturvidenskab (matematik) fokuserer på, hvordan vores verden – naturen – er skruet sammen. Et
spørgsmål indenfor denne videnskab kunne være: Har der været liv på Mars?
Formålet med at forske i et område er at opnå ny viden. Det gælder uanset emnet.
Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab har forskellige traditioner for, hvordan de arbejder med
en sag. Man kan sige, hver videnskab ser på verden ud fra sin egen vinkel eller forståelse, som er anderledes
end de andre videnskabers.
Men udgangspunktet er altid:
Empiri:
Teori:
Metode:

F.eks. iagttagelser, talmateriale, kildetekster
Et sæt af forestillinger og antagelser, der forklarer virkeligheden
”Hvordan vil jeg løse problemet”

Indenfor humaniora anvendes forskellige metoder til f.eks. at læse en tekst.
Humaniora bruger faglige metoder som beskrivelse, analyse, fortolkning og kommunikationsanalyse og
kildekritik. I en humanistisk tilgang til en sag vil du bevæge dig i en spiral mellem fortolkning og
dokumentation i teksten og tilbage i fortolkningen. Det kaldes den hermeneutiske spiral, og beskrives også
som en metode, hvor man bevæger sig frem og tilbage mellem del og helhed, mellem analyse af enkeltdele
og samlet fortolkning.

Kilde: http://primus.systime.dk/index.php?id=497

Inden for samfundsvidenskab bruger man en række forskellige metoder til at indsamle og bearbejde
empiriske data. Samfundsvidenskab bruger faglige metoder som virksomheds- og institutionsanalyser,
redegørelse, sammenligning, vurdering af synspunkter, tabeller, statistik og økonomiske modeller. I en
samfundsvidenskabelig tilgang til en sag skelner man mellem kvantitative metoder, hvor det undersøgte kan
udtrykkes i tal og ofte er større mængder, og kvalitative metoder, hvor der undersøges et mindre felt og ofte
er mange flere nuancer i undersøgelsesresultaterne. Endvidere er der den komparative metode, hvor der
forekommer en sammenligning af forskellige forhold. Endelig er nogle af de krav der stilles til de
samfundsvidenskabelige undersøgelser pålidelighed, gyldighed, præcision, objektivitet og repræsentativitet.
Dette er indeholdt i den kildekritiske metode som derfor er særdeles vigtig inden for samfundsvidenskab
Inden for naturvidenskab arbejdes f.eks. med eksperimenter. Når de samme fænomener gentager sig i
forsøgene, kan man induktivt slutte sig til en generel lov. Fra denne lov udleder man konsekvenser, som man
kan undersøge, og stemmer de, kan man få sin lov eller teori bekræftet (deduktion).

Taksonomiske niveauer
For at blive i stand til at orientere dig i alt det, du lærer og bruge det selvstændigt, er det vigtigt at kunne
gennemskue, hvilket vidensniveau du arbejder på. Er du f.eks. ved at referere en tekst, eller har du gang i at
diskutere og vurdere teksten?
Benjamin Bloom har udviklet en taksonomi, dvs. et system der beskriver viden på forskellige niveauer. De
kan illustreres som nedenfor. Det første niveau er det laveste, men vil som regel være udgangspunktet for det
du senere skal arbejde med på det analyse- og vurderingsniveauerne.

Kilde: http://ibog.skriftlighf.systime.dk/index.php?id=77 : blooms taksonomiske niveauer

Skrivehandlinger
Til de forskellige niveauer er der forskellige skrivehandlinger:

1. Beskriv
hvilken af de to
løsninger…

Fortæl hvad du ser helt uden at tage stilling, dvs. kun fakta.
En objektiv og informerende gengivelse af stoffet, hvor du fremhæver de
væsentligste elementer

Redegør
for hvilken af de to
løsninger…

På en systematisk måde skal du fortælle hvilken af de to løsninger – igen kun
fakta – ikke for og imod.
Gengivelse af forløb eller stof, hvor vægten er på at forklare årsager,
sammenhænge og relationer, så man kan se det i et bredere perspektiv.

Karakterisere

Undersøge, forholde sig og vurdere noget stof, et emne, en person, en
udvikling e.lign. Ofte med særlig interesse på særpræg.

2.
Analyser/sammenligne
Hvilken af de to
løsninger

Undersøg de to løsninger grundigt, så du kender detaljerne i det, der står samt
hvad disse detaljer viser.
Anvende et fags metoder og teorier til at undersøge et afgrænset emne eller
måske kun en tekst ”til bunds”. Ofte ved at adskille og undersøge
enkeltdelene. F.eks. at undersøge synsvinkelen i en novelle, at undersøge
årsager til at et bestemt fænomen eller sammenhængen mellem tallene i et
regnskab.

Fortolke

Indkredse og præcisere indholdet i en tekst ud fra en opfattelse af, at der er
mere at afdække end det ordene direkte viser/siger. I fiktion vil en fortolkning
ofte have fokus på, hvordan tekstens dele skaber sin egen virkelighed og
helhed, og hvad det betyder for læseren.

3, Diskuter
hvilke af de to løsninger

Diskuter betyder at du skal diskutere med dig selv, og finde nogle argumenter
for og imod løsningen.
At præsentere en sag fra flere sider. Hvad der kan siges for og imod et emne
eller en problemstilling. Det er vigtigt, at man ikke kun ser en sag fra én
synsvinkel, men også inddrager – mindst - én anden synsvinkel.

Vurder
hvilke af de to løsninger

Vurder betyder at du både skal diskutere (for og imod/godt og skidt) og
derudfra beslutte hvilken løsning du vil.
Bedømme et emne eller en tekst ud fra faglige kriterier og metoder.

Perspektivere

Sætte et emne, et forhold eller en tekst ind i en større sammenhæng, f.eks.
over tid eller i relation til andre forhold.

Argumentation og dokumentation
En afsender vil overbevise en modtager om, at modtageren bør mene det samme som ham/hende. En
argumentation består altid af to led: En påstand og en begrundelse (belæg). Begrundelsen skal være saglig
og overbevisende, og det afhænger af den hjemmel (logisk sammenhæng eller grundlæggende præmis ml.
påstand og belæg) belægget har.
Når du skriver, skal du underbygge dine udsagn med dokumentation og eksempler fra relevante kilder, som
kan være det udleverede casemateriale, faglig litteratur, avisartikler, statistik eller andre faglige kilder, som
du bygger opgaven på. Det skal være muligt at finde dine kilder og tjekke dem, så derfor skal du bruge
fodnoter, hvor du henviser til de kilder, som du bygger dine redegørelser, analyser og vurderinger på.
Når du fremfører et udsagn, skal du komme med en slags bevisførelse for, at det du skriver er holdbart. Et
argument er en begrundelse for et synspunkt. Når du skriver opgaver, vil du skulle argumentere for dine
holdninger og synspunkter. Gennem argumentation skal du overbevise læseren om, at dine udsagn er
holdbare. Hvis du ikke begrunder dine udsagn, kommer de til at fremstå som påstande, der ikke hører
hjemme i en faglig opgave.
Dine analyser kan underbygges med relevante faglige begrundelser. I en argumentation kan det også være
nødvendigt at begrunde begrundelsen (eller belægget) gennem en såkaldt hjemmel. I illustration 5 kan du se
en skematisk oversigt over, hvordan en argumentationskæde bygges op.
Illustration 5: Argumentationsmodel

Din påstand er det synspunkt, som du ønsker at fremføre.

Belægget er den grund, som du bygger argumentet på.
En hjemmel er en generel regel, og hjemlen er bindeleddet mellem påstand og belæg.
Argumentation – Eksempel fra eksamensopgave
Påstand:
H&M skaber vækst gennem markedsudvikling
Belæg:
H&M har åbnet nye butikker på nye geografiske markeder, heriblandt Japan, Egypten,
Oman, Bahrain og Saudi-Arabien.
Hjemmel:
Vækststrategier ifølge Ansoffs vækstmatrix
H&M har benyttet forskellige midler til at fremme sin vækst. Dette har bl.a. været vækst via intensivering,
vækst via diversifikation samt vækst via integration. H&Ms eget vækstmål går på at ekspandere butikker med
omkring 10-15 % årligt samtidig med, at væksten fremmes i eksisterende butikker. H&M ekspanderede så
sent som sidste år med nye butikker på nye geografiske markeder, heriblandt Japan, Egypten, Oman,
Bahrain og Saudi Arabien. Her i 2009 har H&M åbnet nye butikker i Rusland og Libanon, og i 2010
forventes Israel og Sydkorea at blive tilføjet. H&M forsøger altså at skabe vækst ved hjælp af
markedsudvikling, idet de har som mål at entrere nye geografiske marke- der. Endvidere har de etableret
deres nye kæde COS, der henvender sig til en anden målgruppe, idet tøjet er dyrere og mere eksklusivt.
”Fordi”, ”da”, ”for”, ”af den grund” er argumentationsord. Når du bruger dem i en tekst eller en mundtlig
fremlæggelse, viser du, at der kommer et belæg efterfølgende for den påstand, som du har fremsat.
”Derfor”, ”heraf følger”, ”altså” er alle ord, der viser, at der nu kommer en påstand eller en konklusion. Her
vil man typisk først have nævnt belæg og evt. hjemmel.

Præstationsskrivning
Genrerne indenfor præstationsskrivningen er for eksempel: afleveringsopgaver, emneopgaver, rapporter,
essays, synopsis, reportage, kommentar, notat, præsentationer, multimedieproduktion
Teksterne er afsluttede og formålet er, at du dokumenterer og formidler din forståelse af noget fagligt stof.

Derfor er det en god ide at få én til at læse din opgave igennem, inden du afleverer

GOD FORNØJELSE

