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Aktiviteter      Faglige mål 
 

Tysk   
Wirtschaftsleben 
 
 

 
Arbejde med 
udvalgte tyske 
virksomheder via 
introducerende 
tekstlæsning 

 
Arbejde med opbygning 
af tyske sætninger vha. 
chunks 

 
Arbejde med 
erhvervssprog, 
indsættelsesøvelser, 
mundtlige og skriftlige 
øvelser 
 

 
Reklame og 
marketing på tysk 
og i Tyskland 
 

læse og forstå 
forskellige typer og 
genrer af 
ubearbejdede nyere 
tysksprogede tekster  
 
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  
 
anvende relevante 
lytte- og 
læsestrategier samt 
relevante mundtlige 
og skriftlige 
kommunikationsstrat
egier  
 
redegøre på tysk for 
kulturelle, 
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Aktiviteter      Faglige mål 
 

samfundsmæssige og 
erhvervsmæssige 
forhold i 
tysksprogede lande 
med hovedvægten 
på Tyskland efter 
1945  
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Aktiviteter      Faglige mål 
 

Matematik B  
(em) 

Trigonometri 
Normalfordeling 
Binomialfordeling, 
 
Mundtlig 
præsentation 
Beviser 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Lineær 
programmering 
med 
følsomhedsanalyse 
 
Mundtlig 
præsentation 
Beviser 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Brøkfunktioner 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
 
 
 

Irrationelle funktioner 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
 
 
 
 

Repetition 
 
 
Mundtlig 
præsentation 
Beviser 
 
 
 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne algebra og 
geometri samt 
matematisk analyse 
skal eleverne opnå 
faktuel viden om 
matematiske emner, 
metoder og 
anvendelsesområder. 
 

Erhvervscase  
(irb & ctj) 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af 
studiemetoder og 
studieteknikker 
 
 
Fokus på: 
 
caseløsnings-
metoder 
 
at finde og 
analysere centrale 
problemstillinger 
 
Informations-
håndtering 

 
 
 
 
 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af 
studiemetoder og 
studieteknikker 
 

 
Fokus på: 
 
Tværfaglighed 
 
Teoriers 
værdigrundlag 

 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af 
studiemetoder og 
studieteknikker 
 

 
Fokus på  
 
at identificere og løse 
virkelighedsnære 
problemstillinger ud fra 
helhedsorienterede 
synsvinkler 
 
Studiemetoder og 
teknikker 
 
 
 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af 
studiemetoder og 
studieteknikker 
 
 
Fokus på: 
 
at gennemføre  
et fuldt case- 
forløb med  
begrænset  
lærerstyring. 

 
At udarbejde en 
synopsis 
 
Præsentation og 
formidling  
 
 

Repetition, træning 
og 
eksamensforberede
lse. 
 
Løsning af en 
række små cases 
og en 
eksamenslignende 
case uden 
vejledning fra 
lærer. 
Fokus på 

 
Eksamen 
Synopsis 
Præsentation 
Studiekompetencer 
Refleksion 
over progression 
herunder 
sammenligning af 
start og slutcase 
 
prøveeksamen uge 
20 

 
Fokus på at finde og 
analysere centrale 
problemstillinger i en 
virksomhed. Udarbejde 
løsninger til problemer. 
Vurdere løsninger og 
formidle løsninger via 
IT. 
 
Eleven skal kunne: 
• Kombinere fag 
• Vurdere teoriers 

værdigrundlag 
• Bruge studiemetoder 

og teknikker fra del 1 
• Bruge arbejdsformer 

selvstændigt og 
produktivt 

• Bruge IT selvstændigt 
og på en 
understøttende måde 

 
 

Afsætning B (ctj) Informationsindsaml
ing og 
markedsudvælgelse 

De 4 P´ er 
Produkt og 
produktudvikling 

De 4 P´er 
Serviceprodukter og Pris 

 

De 4 P´er 
Distribution og 
Promotion 

Markedsføringsplan 
og Repetition og 
forberede eksamen 
med opgaver. 

Eleven skal i både et 
nationalt og 
internationalt perspektiv 
kunne: 
Anvende viden om 
informationsindsamling 
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Aktiviteter      Faglige mål 
 

til at gennemføre 
analyse af 
markedsmuligheder. 
Anvende viden om 
virksomhedens interne 
og eksterne forhold til 
at diskutere 
virksomhedens 
strategiske 
planlægning. 
Analysere og vurdere 
konkurrencesituationen 
på et givent marked. 
Analysere 
købsadfærden på 
konsumentmarkedet. 
Gøre rede for 
købsadfærden på 
producentmarkedet. 
Gennemføre 
segmentering og 
vurdere virksomhedens 
valg af målgrupper. 
Analysere og tage 
stilling til 
virksomhedens 
produktudvikling, 
prisfastsættelse, 
distribution og 
kommunikation. 
 

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 
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Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervisnin
g 
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 


