
3h STUDIETUR TIL AARHUS – PROGRAM og 

MÅL 

 

Tidspunkt: tirsdag den 17. september - torsdag den 19. september 2019 

 
Tirsdag (husk madpakke til turen) 
Afgang fra Københavns Hovedbanegård kl. 09.52. Tognr. 343 og vognene 81-82. 
Ankomst til Aarhus H kl. 12.43. 
Kl. 13-14: indtjekning mv. 
Kl. 14-17: byvandring og besøge kunstmuseet Aros (omvisning om romantikken/guldalderen og 
det moderne gennembrud kl. 16-17) 
 
Onsdag 
Kl. 8-9: morgenmad på hotellet. 
Kl. 9-10: gåtur til universitetet via havnen, havet og Risskov (og kroen med studenterforeningsfest 
og digtoplæsning i begyndelsen af De nøgne træer) 
Kl. 10-11: foredrag ved litteraturprofessor Henrik Skov Nielsen fra Nordisk institut om fiktionalitet 
med bl.a. politiske eksempler (lokale + bygning: Nobelparken, 1483 - 354) 
K. 11-14.40: fælles frokost på universitetet, afslapning og gruppearbejde 
Kl. 15-16: foredrag ved lektor Jens Peter Frølund fra Statskundskab om nye politiske tendenser 
Kl. 16-19 cirka: på egen hånd. Afslapning og gruppearbejde 
Kl 19: fællesspisning på en restaurant i Aarhus 
 
Torsdag 
Kl. 8-9: morgenmad på hotellet 
Kl. 9-12: gruppearbejde, vejledning og fremlæggelser 
Kl. 12: afgang mod banegården 
 
Fra Aarhus H. kl. 13.14. Ankomst til København H. kl. 16.08. Det er tognr. 346 og vognene 81-82. 
 



Hotellet 

City Sleep-In Aarhus 

Havnegade 20, 8000 Aarhus C, Tlf. 86 19 20 55 

 

MÅL 

Overordnede formål/præsentation af FF8: 

• Udarbejdelse af projektbeskrivelse i to fag i grupper på max 4 

• Evaluering af projektbeskrivelsen på ekskursionen 

• Karrierelæring 

• Faglig ekskursion til dansk by - kulturudsyn i DK. 

Kompetencemål (herunder basal videnskabsteori): 

Øvelse i udarbejdelse af projektbeskrivelse, som eleverne også skal i forbindelse med SRP 

Læreplanens faglige mål:  

o Afgrænse, formulere og begrunde en projektbeskrivelse/problemformulering 
o Demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående 

fag 
o Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 
o Gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser (hvilke begrebspar 

(Vidensmønstre) kan vi anvende i denne opgave 

Produktkrav: Eleverne udfylder projektbeskrivelsen i VGlog i grupper på max 4 i to fag og et 
område. Lærerne beslutter indenfor hvilke fag, eleverne kan vælge område. 

VGLOG: Gruppens projektbeskrivelse. Udfyldes inden ekskursionen som hjemmearbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Hvad vil vi undersøge i fagene?  
- Hvorfor vil vi undersøge dette?  
- Hvilken empiri, data, type af materiale vil vi anvende – primær tekster/kilder (indsæt 
materialeliste)? 
- Hvordan vil vi undersøge dette? (fagenes metoder og teorier og hvilke begrebspar vil være 
oplagte at bruge i opgaven) 
-Vurdér, hvilke styrker og svagheder der er ved jeres undersøgelse og jeres metoder (inddrag 
videnskabsteoretiske overvejelser og begreber fra Vidensmønstre) 
- Hvad regner vi med at finde ud af?  
- Fremgangsmåde – hvordan vil vi gribe opgaven an? 
 


