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Studieretningsfag       
   

 
      

       
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

Det moderne 
gennembrud 
 
Værklæsning 
 
 
 
 
 

Det moderne 
gennembrud 
 
Modernisme og 
realisme i 1900-
tallet 
 

Modernisme og realisme i 
1900-tallet 
 
Sport i litteraturen 

Sport i litteraturen  Sport i litteraturen   Eleverne skal kunne:  
̶ udtrykke sig 
hensigtsmæssigt, 
formelt korrekt, 
personligt og 
nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  
-demonstrere indsigt i 
retoriske, herunder 
stilistiske, virkemidler i 
såvel mundtlige som 
skriftlige 
sammenhænge  
̶ anvende forskellige 
mundtlige og skriftlige 
fremstillingsformer 
formålsbestemt og 
genrebevidst  
̶ analysere og fortolke 
fiktive tekster  
perspektivere tekster 
ud fra viden om fagets 
stofområder og viden 
om kulturelle, 
æstetiske, historiske, 
almenmenneskelige, 
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samfundsmæssige, 
internationale, 
merkantile og 
erhvervsrelaterede 
sammenhænge  
̶ demonstrere kendskab 
til centrale 
litteraturhistoriske 
perioder og deres 
forbindelse til nutiden  
-navigere i store 
tekstmængder  

Engelsk A     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tysk  
 

Jugend 
 
Grammatik 
 

Jugend und 
Identität 
 
Grammatik 
 

Jugend und Identität 
 
SO3 Sociale skel 
 

Familie 
 
Grammatik 
 

Familie 
 
Grammatik 
 
 
 
 

Eleverne skal 
- Tilegne sig og 

beherske den 
elementære 
grammatik 
såvel i skrift 
som i tale 

- Få kendskab til 
unges liv i 
andre 
tysksprogede 
lande 

Historie Industrialisering
en, 
imperialismen og 
1. Verdenskrig 

Industrialisering
en, 
imperialismen 
og 1. 
Verdenskrig 

Industrialiseringen, 
imperialismen og 1. 
Verdenskrig 

Mellemkrigstiden Mellemkrigstide
n 

̶ 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  
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̶ demonstrere indsigt i 
grundlæggende styreformer 
og politiske ideologier samt 
forholde sig reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i 
nationalt og globalt 
perspektiv  
̶ analysere konflikters 
opståen og håndteringen af 
disse samt udviklingen i 
internationalt samarbejde  
̶ reflektere over samspillet 
mellem mennesker og natur  
̶ analysere udviklingen i den 
globale velstand, samhandel 
og magtfordeling  
̶ skelne mellem forskellige 
typer af forklaringer på 
samfundsmæssige 
forandringer og reflektere 
over mennesket som 
historieskabt og 
historieskabende  
̶ demonstrere viden om 
fagets identitet og metoder  
̶ anvende historisk-kritiske 
tilgange til at indsamle, 
bearbejde og remediere 
forskelligartet historisk 
materiale og forholde sig 
kritisk og reflekterende til 
historiebrug  
̶ formulere og formidle 
historiefaglige 
problemstillinger mundtligt 
og skriftligt og relatere disse 
til elevernes egen tid  

–  
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Erhvervscase  
 

 
 
 
 
 

  
 

   
 
 

Afsætning        
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     

       
 

 Januar-februar Marts – april Maj - juni Faglige mål 
Tysk B 
(HH224TYB18) 

Sport 
 

- Sport under det 
tredje rige 

- Sport i 
efterkrigstiden + 
Wirtschaftswunder 

 
- modalverber 
- sammensatte 

verber 
 

Sport / Wirtschaft 
 

- Sport i tysktalende lande 
efter genforeningen 

 
- Handelskorrespondance 
- Tyske virksomheder 

 
- præpositioner og 

pronominer 

Wirtschaft 
 

- Tyske 
virksomheder 

 
- præpositioner og 

pronominer 

 – forstå talt tysk standardsprog om kendte emner 
formidlet gennem forskellige medier  
– læse og forstå forskellige typer og genrer af 
ubearbejdede nyere tysksprogede tekster  
– redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og 
tekster  
– føre en samtale på et klart forståeligt, 
sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om 
emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og 
diskutere forskellige synspunkter  
– udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på 
skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i 
den centrale ortografi, morfologi og syntaks  
– anvende grundlæggende erhvervsrelateret terminologi 
og fraseologi i arbejdet med virksomhedens eksterne 
kommunikation, mundtligt og skriftligt  
– analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk 
med anvendelse af relevant terminologi  
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt 
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relevante mundtlige og skriftlige 
kommunikationsstrategier  
– redegøre på tysk for kulturelle, samfundsmæssige og 
erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande med 
hovedvægten på Tyskland efter 1945  
– anvende en grundlæggende viden om kulturelle, 
samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive 
tysksprogede tekster og medier  

 



 
 

 
 

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 


