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Dansk A  
 

Køn og diskurs 
Essayskrivning 
 
 
 
 
 

Modernisme og 
realisme i 1900-
tallet 
 
 

Modernisme og realisme i 
1900-tallet 
 
Tendenser i samtiden 
 
 
 

Tendenser i samtiden 
 

Tendenser i 
samtiden 
 

Eleverne skal kunne: 
– udtrykke sig 
mundtligt og 
skriftligt 
hensigtsmæssigt, 
formelt korrekt, 
personligt, 
nuanceret og 
argumenterende 
– anvende 
forskellige 
mundtlige og 
skriftlige genrer 
– selvstændigt 
udføre metodisk og 
relevant analyse og 
fortolkning af 
forskellige litterære 
tekster, såvel 
mundtligt som 
skriftligt 
– analysere trykte 
og elektroniske 
medietekster og 
vurdere disse som 
led i en 
kommunikationssitu
ation, såvel 
mundtligt som 
skriftligt 
– perspektivere og 
vurdere tekster ud 
fra viden om 
historiske, 
kulturelle, 
samfundsmæssige, 
æstetiske, 
psykologiske, 
kommunikative og 
erhvervsrelaterede 
sammenhænge 
– demonstrere 
kendskab til danske 
og internationale 
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strømninger inden 
for litteratur og 
medier og 
samspillet med 
kultur og samfund 

Engelsk A     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tysk  
 

     -  

Samtidshistorie       –  
Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Erhvervscase  
 

 
 
 
 
 

  
 

   
 
 

Afsætning        
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 
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Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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 
- Multimedieproduktione

r 
 

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 


