
Studieplan for klasse  –  efterår 

Aktiviteter August September  Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

      

Virksomhedsøkonomi 
A 

 
Prisfastsættelse, 
tabeller og 
matematiske 
modeller 
 
 

 
Differensbidrag, 
knap kapacitet 

 
 

 
 

 
Optimering, lineær 
programmering 
 

 

 
Investering, 
rentabilitet,  
cash flow 

 
 
 

 

 
Økonomiske 
beslutninger vedr. 
optimering af 
kapacitet og 
investering 
 
 

Økonomiske 
beslutninger i 
virksomheden 

– Økonomiske 
beslutninger, 
prisfastsættelse, 
udnyttelse af knap 
kapacitet, investering, 
logistik. 

 
Obligatoriske fag       
Dansk A DIO 

Teori og metode i 
dansk 
Dokumentar, 
diskursanalyse, 
værklæsning 
 
 
 
 
 

 
DIO 
Teori og metode i 
dansk 
Dokumentar, 
diskursanalyse, 
værklæsning: Yahya 
Hassan 
 
Skriftlighed 

Tendenser i samtiden 
 
Skriftlighed 

 
Tendenser i samtiden 
 
Skriftlighed 

 
Tendenser i 
samtiden 

Analyse 
Evne til at udtrykke sig 
skriftligt korrekt og 
nuanceret 
Bevidsthed om metode 
og teori 

Engelsk A DIO 
Teori og metode i 
engelsk 
Alle genrer 
Videns-, færdighed-
s og kulturdel 

DIO 
 
 
 
 

DIO Business forløb; 
Udvide merkantilt 
ordforråd. 
Emne om brands og 
de sociale medier, 
specielt fokus på 
analyse af non-fiction 
Peer to peer feedback 
 

The British Empire 
and India 
Alle genrer 
Vidensdel, 
færdighedsdel og 
kulturdel 

  
 

Tysk B        



Studieplan for klasse  –  efterår 

Aktiviteter August September  Oktober November December Faglige mål 
 

      
Matematik B  
 

       

Erhvervscase  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samtidshistorie B  
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Spansk A       
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 
- 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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