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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International øko 
 

      

Samtidshistorie       

Virksomhedsøkonomi   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Engelsk A  Introduction to 
America 
’American Ways’ 

America continued 
 
 
 
Writing an essay 

America continued At the Back of the 
throat – reading a 
theatrical play  
9/11 
Writing an essay 

At the Back of the 
throat – reading a 
theatrical play  
9/11 
 

Introduction to 
America’s 
Culture, history ad 
society  
Essay writing 
 

Tysk  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Samtidshistorie         
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Matematik B  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Erhvervscase  
 

- 
 
 
 

- - 
 

- - 
 

Starter først efter jul 
 

 
 

Afsætning A  Strategi (værdikæde 
+ MBC) 

YE YE Metode (primær) Metode(sekundær)  
 Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold der 
har betydning for en 
virksomheds afsætning – 
nationalt og globalt, og 
derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om 
fagets identitet og metoder  
– identificere, formulere og 
løse udfordringer vedrørende 
afsætning, der knytter sig til 
en virksomheds fortsatte 
vækst  
– anvende 
afsætningsøkonomiske 
modeller og forklare 
modellernes forudsætninger 
og egenskaber  
– udarbejde et 
afsætningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder at 
kunne forklare 
sammenhængen mellem en 
række relevante 
afsætningsmæssige forhold i 
en given kontekst  
– indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer om 
en virksomheds nationale og 
globale markedsforhold samt 
vurdere informationernes 
troværdighed og relevans i 
en given sammenhæng  
– fortolke og formidle 
informationer om afsætning 
inden for flere af fagets 
genrer, herunder i samspil 
med andre fag  
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

– udvælge og anvende 
relevante digitale og 
matematiske kompetencer i 
arbejdet med afsætning.  
 
 

Historie 
 

Dansk vestindien Dansk vestindien Dansk Vestindien 
Første Verdenskrig 

Første verdenskrig Første verdenskrig ̶ demonstrere indsigt i 
udviklingen i Danmarks og 
verdens historie inden for de 
seneste ca. 500 år, herunder 
væsentlige begivenheder og 
sammenhænge mellem den 
nationale, europæiske og 
globale udvikling 
 ̶ analysere konflikters 
opståen og håndteringen af 
disse samt udviklingen i 
internationalt samarbejde 
 ̶ analysere udviklingen i den 
globale velstand, samhandel 
og magtfordeling 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

Fra folkeskoleelev til gymnasieelev 
År Klasseudvikling Studiemetoder Arbejdsformer Mulige Produktformer  
1. år  Klassens år  

(Her: fokus på 
studieområdet ½ år) 

- Notatteknik 
- Læsestrategier 
- Gå i dybden med et stof 
- Stille spørgsmål 
- Informationssøgning 
- Formidling af fagligt stof 
- Processkrivning, herunder skrivning som middel 

til refleksion 
- Indsigt i de taxonomiske niveauer 
- Evaluering, herunder konstruktiv feed- back, 

skr. arb. 
- Refleksion over individuelle og kollektive 

læringsvaner 

- Forelæsning (læreroplæg, 
gæstefore- læsninger) 

- Klassedialog 
- Individuelt arbejde 
- Gruppesamarbejde (pararbejde, 

diskussions- gruppe, arbejdsgruppe) 
- Projektarbejde ’light’ - med høj 

lærerstyring 
- Case-arbejdsform, herunder 

problem-casen, system-casen 

- Rapport 
- Synopsis light 
- Processkrivninger, 

individuelle og 
gruppebaserede  

- Formidlingsskrivning 
- It-præsentationer 

 

Fra gymnasieelev til studerende  
År Klasseudvikling Studiemetoder  Arbejdsformer Mulige produktformer 
2. år Studiegruppens år - Fortsat studiemetoder fra 1. år 

- Refleksion over individuel og kollektiv 
læringsadfærd 

- Evaluering 
- Beherskelse af de taxonomiske niveauer 
- Beherskelse af genreskrivning, herunder 

rapport- og synopsisskrivning 
 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. år 
- Storklasseundervisning 
- Virtuel undervisning (max. 25%) 
- Case-arbejdsform, herunder den åbne 

case, isbjerg-casen og serie-casen 
- Projektarbejde med delvis 

lærerstyring 

- Fortsat produktformer 
fra 1. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
- Multimedieproduktioner 

 

3. år Projektet og eksamens 
år 

- Fortsat studiemetoder fra 1. og 2. år 
- Selvstændig refleksion over individuel og 

kollektiv læringsadfærd 
- Eksamenslæsning 
- At kunne se virkeligheden bag stoffet 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. og 2. år 
- Problemorienteret projektarbejde 

med lille lærerstyring 
- Individuelle studier under faglig 

vejledning 

- Fortsat produktformer 
fra  1. og 2. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
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Fag August September Oktober November December Faglige mål 
International 
økonomi A 
 
 
 

      

Virksomhedsøkonomi 
A 

Årsrapporten: 
resultatopgørels
en, balancen, 
pengestrømsop
gørelsen 
 
 
 

Årsrapporten: 
resultatopgørelsen, 
balancen, 
pengestrømsopgør
elsen 
Forretningsplan og 
forretningsmodel:  
Budgettering: 
etableringsbudget 
 

 
 

 
 

Forretningsplan og 
forretningsmodel: 
Budgettering: 
etableringsbudget, 
resultatbudget, 
livkiditetsbudget 

 
 

 

Aktivitetsoptimering
: 
Priskalkulation, 
prisfastsættelse  

 
 

 
 

 

Rentesregning og 
investeringsteori  
Øvrigt: 
Regnskabsanalyse: 
Rentabilitet 
 
 
 
 

Eleverne skal i løbet af semesteret kunne: 
Identificere og udarbejde opgørelser i 
årsrapporten. Udarbejde og anvende budgetter 
forbundet med opstart og vækst i virksomheden.   
I øvrigt: Fortolke og formidle informationer om 
virksomhedsøkonomiske forhold i særdeleshed for 
årsrapporten og i almindelighed for virksomheden 
og dens omverden. Udarbejde og vurdere 
økonomiske beregninger knyttet til 
regnskabsanalysen og rentabilitet. 

Afsætning B 
 
 
 

      

Dansk Forsættelse af 
temaet retorik 
og 
argumentation, 
som begyndte 
sidste skoleår. 
Hovedvægt på  
Toulmins 
argumentations 
model og 
argumenttyper. 
Eleverne 

Argumentation 
afsluttes og 
massekommuni-
kation indledes 
med vægt på de 
sociale medier, 
personlig 
branding, 
youtubere, 
Goffmanns 
stages, face, 
facetrusler og 

Massekommunika-
tion fortsættes med 
vægt på mediernes 
historiske baggrund, 
fakta og 
fiktionskoder, 
mediegenrer og 
dokumentaranalyse. 
Eleverne skal 
aflevere en dansk 
stil, hvor de skal 
analysere medier. 

Herefter arbejdes 
der med journalistik 
og sprog med vægt 
på det diskursive 
forløb. 

Medieforløbet 
afsluttes inden jul. 
Herefter læses en 
roman som 
hovedværk, men jeg 
kan ikke sige hvilken, 
for det er umuligt at 
få overblik over 
vores bogsamling 
efter biblioteket er 
opløst. 

Eleverne skal i dette semester 
kunne: 
Formulere sig korrekt personligt og 
nuanceret og demonstrere indsigt i 
retoriske og stilistiske virkemidler 
Analysere og vurdere ikke-fiktive 
tekster 
Demonstrere kendskab til digitale 
mediers indhold og funktione samt 
indsigt i tilhørende etiske 
problemstillinger 
Navigere i store tekstmængder 
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afleverer dansk 
stil som 
opsamling på 
temaet. 

facework. 
Sproghandlinger 
og 
hensigtsmæssig 
kommunikation 
på nettet indgår. 

Engelsk A       
Spansk A 
 

Her arbejder vi 
med emnet 
Catalonien da 
eleverne skal til 
Barcelona i 
forbindelse med 
et Erasmus 
projekt. Der 
arbejdes med 
mundtlig 
udtryksfærdighe
d og alm. 
Grammatik 
indlæring. 

Der arbejdes med 
emnet Barcelona. 
Eleverne skal 
tilegne sig almen 
viden om byen og 
dens 
seværdigheder. De 
præsenterer 
mundtligt om 
Barcelona. 

Eleverne afslutter 
deres arbejde med 
Catalonien og 
Barcelona. Der 
afrapporteres om 
deres tur til 
Barcelona. Der 
arbejdes videre med 
almen grammatik og 
der afleveres en 
skriftlig opgave i 
forbindelse med 
Erasmus projektet. 

Eleverne arbejder 
med emnet Mexico. 
De tilegner sig viden 
om landet og dets 
historie. 

Eleverne arbejder 
med emnet Mexico. 
Der arbejdes med 
mundtlige 
præsentationer til 
styrkelse af 
fremmedsproget og 
der arbejdes med 
skriftlige opgaver. 
Den almene 
grammatik 
fortsættes. 

Eleverne skal i dette semester kunne 
lære at udtrykke sig i tale og skrift 
med en større grad af 
selvstændighed og korrekthed. 

Matematik B       
Historie B       
Erhvervsjura       
       
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 
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Arbejdsformer 
 
 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 

 

 
 

Fra folkeskoleelev til gymnasieelev 
År Klasseudvikling Studiemetoder Arbejdsformer Mulige Produktformer  
1. år  Klassens år  

(Her: fokus på 
studieområdet ½ år) 

- Notatteknik 
- Læsestrategier 
- Gå i dybden med et stof 
- Stille spørgsmål 
- Informationssøgning 
- Formidling af fagligt stof 
- Processkrivning, herunder skrivning som 

middel til refleksion 
- Indsigt i de taxonomiske niveauer 
- Evaluering, herunder konstruktiv feed- 

back, skr. arb. 
- Refleksion over individuelle og kollektive 

læringsvaner 

- Forelæsning (læreroplæg, 
gæstefore- læsninger) 

- Klassedialog 
- Individuelt arbejde 
- Gruppesamarbejde (pararbejde, 

diskussions- gruppe, 
arbejdsgruppe) 

- Projektarbejde ’light’ - med høj 
lærerstyring 

- Case-arbejdsform, herunder 
problem-casen, system-casen 

- Rapport 
- Synopsis light 
- Processkrivninger, 

individuelle og 
gruppebaserede  

- Formidlingsskrivning 
- It-præsentationer 

 

Fra gymnasieelev til studerende  
År Klasseudvikling Studiemetoder  Arbejdsformer Mulige produktformer 
2. år Studiegruppens år - Fortsat studiemetoder fra 1. år 

- Refleksion over individuel og kollektiv 
læringsadfærd 

- Evaluering 
- Beherskelse af de taxonomiske niveauer 
- Beherskelse af genreskrivning, herunder 

rapport- og synopsisskrivning 
 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. år 
- Storklasseundervisning 
- Virtuel undervisning (max. 25%) 
- Case-arbejdsform, herunder den 

åbne case, isbjerg-casen og serie-
casen 

- Projektarbejde med delvis 
lærerstyring 

- Fortsat produktformer 
fra 1. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
- Multimedieproduktion

er 
 

3. år Projektet og 
eksamens år 

- Fortsat studiemetoder fra 1. og 2. år 
- Selvstændig refleksion over individuel og 

kollektiv læringsadfærd 
- Eksamenslæsning 
- At kunne se virkeligheden bag stoffet 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. og 2. år 
- Problemorienteret projektarbejde 

med lille lærerstyring 
- Individuelle studier under faglig 

vejledning 

- Fortsat produktformer 
fra  1. og 2. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
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