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AT Eksamen 2014 - oplæg 
 
1. Indledning (1/2 minut): Præsentation af fag, emne og problemformulering:  
I AT har jeg arbejdet med fagene historie og matematik under det overordnede 
emne: ”Mad og Mennesker”. Jeg har opstillet følgende overordnede problemformulering: 
Hvilken rolle spillede mad for den amerikanske hærs effektivitet under Vietnamkrigen? 
 
 
2. Præsentation af hovedkonklusionen (1/2 minut):  
Jeg nåede frem til følgende konklusion: Mad spillede en væsentlig rolle i forbindelse med 
Vietnamkrigen...  
 
 
3. Forklaring og uddybning af, hvordan du nåede frem til denne konklusion: Præsentation 
af underspørgsmål og delkonklusioner i kortform (1 minut):  
For at nå frem til denne konklusion, måtte jeg først undersøge hvordan mad er blevet 
anvendt i militære sammenhænge.  

- Figur (side 1 i kompendiet) 
- Logistik: centralt element af krig. 
- Men ikke i Vietnam – henvis til samtalen. 

 
Jeg vil nu fortsætte besvarelsen af delspørgsmålene i sammenhæng med analyserne, jeg 
har lavet. Og jeg vil samtidigt redegøre for de metoder, jeg har anvendt. 
 
 
4. Præsentation og uddybning af teoridelen (hvis en sådan forefindes) og analyse-og 
metodedelen i besvarelsen (7 minutter): Hvilke teorier fra hvilke(t) fag og hvilket materiale 
brugte du og hvordan (dvs. hvilke metoder)?  
 
2. I historie har jeg anvendt den kildekritiske metode på samtidige kilder.  

- Gary Canant og Paul O’Connell 
- O’Connels hensigt 
- Kilderne bekræfter hinanden. 
- Vietvet.org 

 
Analyse: 

- Canant (side 2): 
- Den 22. Maj 1969: ”The mess hall up there has 1000% better food…” 
- Den 6. juni 1969: ”There’s not a mess hall yet so we’ll be eating C’s for awhile.”  

 
- O’Connell (side 4): 
- Den 20. oktober 1968: ”The food ain’t been to bad but the only thing is that supplies 

are hard to come by so there is only to meals a day”.  
- Den 3. November 1968: ”Do you think you could send me a package of godies as I 

really starve over here. I like some oreos, vanilla warfers…”. 
 
Brevene generelt: 

- Tydelige indikationer på, at mad blev anvendt som et middel til at forbedre moralen. 
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3. For at besvare delspørgsmål 3, måtte jeg arbejde med teori om Lanchesters kvadratiske 
model.  

- Materiale: Svend Clausen: ”Krig på formler” 
- Validering af model (hypotetisk deduktiv metode) 
- Modellus: numerisk løsning - henvis til samtalen. 
- (side 6) 

 
Lanchesters kvadratiske model: 

- Udledning af udtryk (side 7) 
- Initialstyrken optræder kvadratisk 
- Begrænsninger – henvis til samtalen. 

 
 
4. Det fjerde delspørgsmål var omfattende. 

- Materiale: Joel D. Meyerson i Feeding Wars (side 9) 
- Problemer: Havne, veje og $  

à Opstiling af lineær-programmerings-problem  
Løsning med simplexmetoden (side 11) 

 
Det er interessant, at man kan opstille et matematisk problem ud fra historiske kilder. 
 
 
5. En kort redegørelse for, hvordan fagene har bidraget til besvarelsen af 
problemformuleringen (1 minut). Belys fremgangsmåden/metoderne og fortæl, hvordan 
fagene hver især har bidraget til at besvare problemformuleringen, og hvorfor det ikke var 
tilstrækkelig med kun det ene fag (= koblingen mellem de to fag).  
 
 
Nu vil jeg kort opsummere, hvordan fagene har bidraget til besvarelsen af 
problemformuleringen.  

- Matematik og teorien om Lanchesters kvadratiske model 
- Simplexmetoden  
- Den kildekritiske metode 
- Den samfundsvidenskabelige metode.  

 
 
Perspektivering 
 
Jeg har i tidligere AT-forløb erfaret, at disse metoder fra matematik og historie fungerer 
sammen. Eksempelvis i AT-6 og AT-7 – henvis til studierapport.  
 
 
Afslutning 
 
I forhold til problemstillingen, var disse metoder anvendelige, da det netop hjalp med at  
besvare, hvilken rolle mad spillede for den amerikanske hærs effektivitet i Vietnam. 
 


