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 August September Oktober November December  
Studieretnings-fag       
Spansk  
(nh) 

 
Madrid (fortsat fra 2.år): 
historisk, kulturelt 
 

 
DIO: migración 
(migration) 
 
 

 
Madrid & DIO 
(sprogskoleundervisning 
fokus på mundtlighed og 
migration) 
Virksomhedsbesøg 
”Feltarbejde”, interviews, 
videoportrætter 

 
México 
 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

 
México 
 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

 
- læse, forstå, tale og skrive et enkelt spansk  
- beherskelse af elementær grammatik og syntaks 
- anvende viden om hvordan man lærer et 
fremmedsprog 
- identificere og producere forskellige tekstgenrer 
(udvidet tekstbegreb) 
- præsentere og redegøre for 
problemstillinger/emner  
- foretage elementær tekstanalyse 
- kendskab til historiske, kulturelle, sociale og 
erhvervsmæssige forhold i den spansktalende 
verden 
- perspektivere den erhvervede viden til DK 
 

Tysk  
(cka) 

 
Den tyske genforening 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Den tyske 
genforening 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomhedsportrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomheds- 
portrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Repetition + 
eksamenstræning 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

Eleverne skal kunne 
- karakterisere personer + analysere miljø og tema 
- forstå, redegøre for samt diskutere de læste emner 
- anvende erhvervsrelateret sorogbrug  

Afsætning 
(sah) 

Virksomhedens strategi 
 

Virksomhedens 
Internationalisering 
Globalisering 
Markedsudvælgelse 
Analyse af 
markedsforhold 
 

Virksomhedens 
Internationalisering 
Globalisering 
Markedsudvælgelse 
Analyse af 
markedsforhold 
 

 
Kulturelle forhold 
Segmentering og 
målgruppevalg 
internationalt 
 

 
Kulturelle forhold 
Segmentering og 
målgruppevalg 
internationalt 
 

Eleverne skal kunne:  
  
 redegøre for forskellige former for 
markedsudvælgelse  forklare sammenhængen 
mellem virksomhedens interne forhold og valg af 
markedsudvælgelsesmodel  analysere generelle og 
specifikke markedsforhold og forklare hvorledes de 
påvirker virksomhedens valg af parameterstrategi  
diskutere forskellige markeders egnethed som 
eksportland for en virksomhed 
Eleverne skal kunne:  
  
 redegøre for interne forhold af betydning for 
virksomhedens internationalisering  forklare 
sammenhængen mellem virksomhedens interne 
forhold og dennes internationaliseringsproces  
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analysere virksomhedens internationaliseringsproces 
og på baggrund heraf diskutere vækstmuligheder 
Eleverne skal kunne:   redegøre for forskellige 
kulturteorier  analysere et lands kulturelle forhold 
ved anvendelse af en kulturteori  
  
 Diskutere kulturelle forholds betydning for 
virksomhedens valg af indtrængningsstrategi 
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Obligatoriske fag       
Dansk A (cka) 
 

 
Det moderne Gennembrud 
 
 
 
 
 

 
Det moderne 
Gennembrud 
 
Refleksionsskrivning 
 
Hovedværk: ”Et 
dukkehjem” 
 
 

 
Det moderne 
Gennembrud 
 
Refleksionsskrivning 
 
 
 

 
Det moderne 
Gennembrud 
 
Refleksionsskrivning 
 
 
DA og/eller hist-opg. 
18. – 20. april 

 
Evt. sprog og 
kommunikation del 2 
 
Refleksions -skrivning 
 

Forstå perioden 1870 –1890 hist., kulturelt og 
samfundsmæssigt - selvstændigt analysere, fortolke, 
vurdere  + perspektivere forskellige lit. + ikke-lit. 
tekster samt hovedværket. Udtrykke sig korrekt, 
nuanceret og argumen-terende, skriftligt + mundligt 
+ rapportskr 

Engelsk A (lpm) Studieområde 3: 
Globalization - tekster om 
Storbritannien, USA, Kina 
og Indien 
 
Fokus på metode 
 
Refleksionsskrivning 

Globalization - fortsat 
 
Skriftlig aflevering  
Tidligere eksamens- 
opgave Tekstana- 
lytisk essay, sag- 
prosa 

Områdestudie:  
Canada 
 
Tekster og musik, 
videoklip, fremlæggelser, 
billedanalyse, digte  
 
Fokus på metode 

Canada - fortsat 
 
 
Grammatikøvelser/ 
fremlæggelser 
 
 
 
Skriftlig aflevering 
Tidligere 
eksamensopgave 
Tekstanalytisk essay, 
fiktion 

Creative Writing 
 
 
 
Skriftlig aflevering 
Tidligere 
eksamensopgave 
Grammar and Business 
 
 
 
 
 
 

Analysere, fortolke og perspektivere tekster. 
Tale flydende engelsk med relevant terminologi, 
præsentere ud fra stikord med struktur og fokus på 
det væsentlige i emnet. Få kendskab til Canada og 
sammenligne med DK. 
Eleverne skal skriftligt kunne formulere forskellige 
genrer, herunder forretningsmeddelelser (e-mails). 
 

Samtidshistorie (bt) Danmark i krig med fokus 
på Afghanistan  
 
Emnet afvikles som en del 
af DIO med fokus på:  
 
historisk metode, herunder 
forskellige kildetyper 
 
fagenes samspil 
 
den gode 
problemformulering  
 
 
 
 

Danmark i krig med 
fokus på Afghanistan 
 
 

DIO - Danmark i krig med 
fokus på Afghanistan 
 
 

Afrika efter 
afkoloniseringen 
 
Opbygningen af en 
nation 
 
Problemer i de 
postkoloniale stater 
 
 

Afrika efter 
afkoloniseringen 
 
 

- dokumentere indsigt i grundlæggende 

styreformer, politiske ideologier og 

menneskerettigheder 

- demonstrere forståels af konflikters 

opståen og deres løsning samt 

internationale samarbejdsmuligheder og 

deres institutionalisering 

- anvende historisk metode -  herunder 

diskursanalyse 

- demonstrere indsigt i den nationale, 

regionale, europæiske og globale udvikling 

inden for de seneste ca. 200 år og 
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reflektere over samspillet mellem disse 

niveauer 
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig 
og skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Mundtlig præsentation 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhvervsret C (ddi) Introduktion til jura og 
erhvervsret 
 
Ret og moral 
 
Retlig regulering, domstole 
og retskilder 

Erstatning uden for 
kontrakt, herunder 
produktansvar 
 
Aftaleret, herunder 
kontrakters indgåelse, 
fuldmagt, ugyldighed 
 
 

Aftaleret (fortsat) 
 
Forbrugeraftaler 

Køberet, herunder 
handelskøb, 
forbrugerkøb, køb med 
ejendomsforbehold og 
markedsføring 
 
 

International køberet, 
CISG 
 
International privat- og 
procesret 

Eleverne skal kunne: 
- Redegøre for de retsfilosofiske, etiske og 

internationale aspekter 
- Redegøre for aspekter omkring nationale og 

internationale retskilder 
- Anvende juridisk metode til analyse og 

vurdering af dansk privatretlige 
problemstillinger i forholdet mellem 
virksomheden og dens omverden 

- Diskutere og vurdere ansættelsesretlige 
problemstillinger 

- Diskutere aspekter vedrørende retsforfølgning 
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 Januar Februar Marts April Maj  
Spansk A Evt. De stjålne børn i 

Spanien og Argentina 
 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

Evt. De stjålne børn i 
Spanien og Argentina 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

Økonomi og erhvervsliv i 
Spanien og Latinamerika 
Skriftlige eksamensopgaver 

Økonomi og erhvervsliv i 
Spanien og Latinamerika 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

Repetition Se under efterårssemestret 

Samtidshistorie B  Besættelsestiden  - 
Danmarksforløb 

Besættelsestiden -  
Danmarksforløb  

BesBbbbætbtel    

Engelsk A Business UK 
Viden, 
virksomhedsterminolog
i 
 
Skriftlig aflevering 
Tidligere 
eksamensopgave Essay 

Business UK - fortsat Minimalism 
 
Læsning af væsentlige 
amerikanske forfattere  
 
Fokus på metode 
 
Terminsprøve - opsamling 

Minimalism - fortsat 
 
Skriftlig aflevering 
Tidligere 
eksamensopgave 
Manuscript 

Eksamensforberedels
e , evt. elevønsker/ 
Creative Writing 

Fokus på virksomhedsterminologi og etik. 
Forfatterkendskab og metodetræning samt 
fortsat skriftligt arbejde med genrerne. 
Eksamensforberedelse. 

Afsætning 
(sah) 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingplan 
internationalt 

Repetition, 
eksamensforberedels
e 

Eleverne skal kunne:   redegøre for produkt 
som en del af en virksomhedens samlede 
marketingmix  forklare specielle forhold for 
såvel servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  analysere en 
virksomheds branding- og mærkestrategi  
diskutere sammenhængen mellem produkt og 
målgruppevalg 
redegøre for pris som en del af en 
virksomhedens samlede marketingmix  
 forklare specielle forhold for prisfastsættelse i 
såvel servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  analysere en 
virksomheds prisstrategi for såvel nye som 
eksisterende produkter  diskutere 
sammenhængen mellem pris og målgruppevalg 
redegøre for distribution som en del af en 
virksomhedens samlede marketingmix  
redegøre for forskellige distributionsformer i 
detailhandelen, herunder ebusiness  redegøre 
for forskellige kædeformer i detailhandelen  
forklare specielle forhold vedrørende 
distribution for såvel servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  analysere en 
virksomheds distributionsstrategi og 
indtrængningsstrategi  diskutere 
sammenhængen mellem distribution og 
målgruppevalg  
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redegøre for promotion som en del af en 
virksomhedens samlede marketingmix  
redegøre for forskellige promotionformer og 
kommunikationsmodeller  forklare specielle 
forhold ved international markedsføring  
analysere en virksomheds promotionsstrategi  
diskutere sammenhængen mellem promotion 
og målgruppevalg 
redegøre for formålet med en 
markedsføringsplan  udarbejde en 
markedsføringsplan   diskutere og vurdere en 
markedsføringsplans realisme samt økonomiske 
konsekvenser 

       
       

Mundtlige og skriftlige kompetencer 
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Mundtlig præsentation 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig 
og skriftlig 
 

 

Arbejdsformer 
 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervisning 
Gruppevis 
præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Projekt Rapport m. delvis 
lærestyring 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 

 

       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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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