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Studieretningsfag       
International økonomi 
 

      

Virksomhedsøkonomi 
A 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Engelsk A Gender studies 
 
SRP 
Speech 
Analytical essay 

Gender studies 
 
SRP 
Speech 

India – a short-guide 
 
Speech 
Analytical essay 

India /repetition 
 
Speech 
Essay 
Midterm exam 
 

Repetition 
 
Preparing for exam 

Relevant current 
themes using the 
methods of English 
A country portrait in 
short 
Perfecting writing skills 
and oral performance 
Repetition 
 

Tysk B 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Mediefag B Krig fortsat - 
dokumentar 

 Krig / Auteur forløb 
- David Fincher 

Auteur forløb- David 
Fincher 
Forbered 
eksamensprojekt 

Lav eksamensprojek Repetition 
Eksamensforberede
lse 

3. produktion 
Auteur analyse/værk 
analyse 
Filmhistorie 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samtidshistorie B Kold krig og 
europæisk samling 

Kold Krig og 
europæisk samling 

Kold krig og europæisk 
samling. Den  3. Verden 

Den 3 Verden 
Eks. Øvelser 

Den 3 Verden 
 

Internationale 
samarbejds og 
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 konfliktforhold. 
Udviklinge af 
Menneskerettigheder. 
Udviklingen i Europa. 

 
 
 

       
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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Erhvervsret C 
 

 
Køberet herunder 
international køb og 
procesret/privatret  
 

 
Markedsføringsret og 
Ansættelsesret 

 
Kreditret 
herunder 
pant og 
kaution  

Individualforfølgning 
og 
universalforfølgning 
 

Repetition og 
eksamenstræning 

 
 
Eleverne skal kunne foretage 
et juridiske ræsonnement, 
diskutere og vurdere 
erhvervsretlige 
problemstillinger med 
anvendelse af fagets metode 
og terminologi i en 
virkelighedsnær kontekst 
samt løse juridiske 
problemstillinger  
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Erhvervsjura C Køberet, med fokus 
på nationale regler i 
handelskøb 

Køberet, fortsat 
 
 
 

Markedsføringsret 
 
Kreditret og fysiske 
personers hæftelse 
Kreditsikring i 
forbrugerforhold 
 

Individualfor
følgning, 
generelle 
principper. 
 

Repetition og 
eksamenstræning 

Eleverne skal kunne: 
Forstå det demokratiske 
medborgerskab. 
Forstå juridiske grundprincipper og 
terminologi. 
Foretage et juridisk ræsonnement. 
Anvende juridisk metode til analyse 
og vurdering af juridiske 
problemstillinger. 
Forstå juridiske problemstillinger i 
samspil med andre fag. 
Udtrykke sig hensigtsmæssigt. 
Foretage juridisk 
informationssøgning. 
Anvende retskilder. Eleverne skal 
kunne anvende juridisk metode og 
foretage et juridiske ræsonnement, 
foretage juridisk informationssøgning 
anvende retskilder, samt løse juridiske 
problemstillinger  
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