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Alternativer – ideer 
til forandring og 

fornyelse



Opgave A (INNOVATIV)

* Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et 
eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke 
er slået bredt igennem. 
Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og 
alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en 
innovativ løsning af problemet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til 
besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, 
og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 



Opgave B

*Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det 
centrale er forskellen mellem en fremherskende 
opfattelse eller praksis og et alternativ. 
Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til 
eller kan føre til ændringer og diskutere 
konsekvenserne af alternativet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til 
besvarelse af opgaven. Metoderne skal være 
forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-
niveau. 
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De faglige mål med almen studieforberedelse er, at du 
skal kunne: 

* tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante 
fag og faglige metoder

* foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med 
sagen og på dette grundlag opstille og behandle en 
problemformulering samt selvstændigt fremlægge
resultatet heraf

* perspektivere sagen

* vurdere de forskellige fags og faglige metoders 
muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete 
sag

* demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre 
dig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i 
forhold til den konkrete sag
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*Inspiration

Under menupunktet Ressourcerum finder du 

materiale, der kan inspirere dig til det videre 

arbejde. Du er ikke forpligtet til at anvende 

dette materiale. 

*Klik på billedet og gå på opdagelse!
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*Du kan kun skrive i fag du har nu eller har afsluttet

* I kan udarbejde opgaven i eksamensgrupper- hvis 
I gør skal SYNOPSEN være 100% ens!

* I kan vælge at arbejde sammen i grupper uden at 
det er eksamensgrupper, så skal synopsen IKKE 
være ens

*Du skal anvende viden og metoder fra 2 fag. Du 
skal anvende forskellige metoder. Det ene fag skal 
være på mindst B-niveau.
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* AT- blanket afleveres på kontoret d. 19. februar kl. 8.00

* Snarest derefter sættes der vejledere på og vejledning 

skemalægges SOM ANGIVET I PLANEN (der er mødepligt!)

* Synopsen kan udarbejdes i grupper, men alle skal aflevere 

individuelt: I skal altså hver især aflevere synopsen i 3

eksemplarer. Hvis I arbejder i grupper, skal synopserne 

være ens.

* Synopsen afleveres på kontoret mandag d. 3. APRIL kl. 

08.00 (I må godt aflevere før)

* Følg med på skolens hjemmeside – STX: opgaver. 

Ændringer, præciseringer fra UVM vil blive lagt op her. 

Hvis det er meget vigtigt sender vi besked i lectio

http://www.struer-gym.dk/index.asp?page_id=11&menu=58
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Mandag d. 29. januar 2018 

Kl. 10.30-11.20: Oplæg om AT-synopsen og talepapir (SFL & ADK)

Kl. 12.00: Udlevering af eksamensopgave ( SSM & MMI)

kl. 12.30- 15.00: Idégenerering ved SFL, ADK & MKR, foregår i festsal. 

Der er mødepligt

Medbring egen computer!

Onsdag d. 31. januar 2018:

Mandag d. 05. februar 2018

Tirsdag d. 06. februar 2018:

Kl. 9.45- 11.20  - førvejledning – I går fra og til timerne, undervisningen 

afholdes normalt.

Mandag d. 19. februar 2018, kl. 8.00 

Eleverne afleverer en blanket med angivelse af valg af fag og opgave

samt et kort oplæg om den valgte opgave (max. ½ A4 side). 
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Torsdag d. 22. februar 2018

Onsdag d. 14. marts 2018

I går fra og til timerne, undervisningen afholdes normalt.

Vejledningsdag. Eleverne præsenterer vejlederne for udkast til 

problemformulering samt for et antal problemstillinger, der skal indgå i 

synopsen. Vejlederne giver kritisk respons. Vejledningen skemalægges 

individuelt af administrationen. Der er mødepligt til vejledningen. 

Torsdag d. 15. marts 2018

fredag d. 16. marts 2018

Vejlednings- og Skrivedage. Eleverne sammenfatter deres materiale i en 

synopsis og præsenterer vejlederne for nogle af de valg, de har truffet 

mht. hvilke problemstillinger og konklusioner, der hovedsageligt udfoldes 

i synopsen, og hvilke der hovedsageligt reserveres til den mundtlige 

fremlæggelse og hvilke idéer, der er til samtaledelen. Vejledningen 

skemalægges individuelt af administrationen Der er mødepligt.
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*Tirsdag d. 3. april 

kl. 08.00

*Synopsen skal afleveres i 3 

eksemplarer på skolens kontor af 

ALLE personligt og også selvom man 

har arbejdet i en eksamensgruppe.
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HUSK!

*AT MEDBRINGE STUDIERAPPORTEN TIL EKSAMEN

HAR DU ALLE FORLØB?

*AT MEDBRINGE SYNOPSEN TIL EKSAMEN

*AT MEDBRINGE DOKUMENTATION TIL EKSAMEN

Spørg din uddannelsesleder, hvis du er i tvivl

3a,3cm > MMI

3e, 3yz > SSM
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UNDERSKRIV FOR 

MODTAGELSEN AF 

hjemmesideadresse mm

Bliv i festsalen- nu 

fortsætter ”idegenerering” 

med SFL, MKR & ADK
- DER ER MØDEPLIGT 



* GOD ARBEJDSLYST!

*


