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[Skriv her] 
 

 

 

Studieretningsfag       

VØ A Outsourcing 

Optimering af 
virksomhedens 
logistik 

 

 

Prisfastsættelse, 
tabeller og 
matematiske 
modeller 

 

 

 

 

 

Differensbidrag, 
knap kapacitet 

 

 

 

Optimering, lineær 
programmering 

 

 

 

 

 

Investering, 
rentabilitet,  

Cash flow 

 

 

 

Økonomiske beslutninger i virksomheden 
– Økonomiske beslutninger, 
prisfastsættelse, udnyttelse af knap 
kapacitet, investering, logistik. 

 

IØ A Udviklingsteorier, 
udviklingspolitik og 
udviklingssamarbejde 

 

Økonomisk teori og 
metode 

Udviklingsteorier, 
udviklingspolitik og 
udviklingssamarbejde 

 

Handelsteorier, 
international handel 
og international 
arbejdsdeling 

 

Skriftlighed 

Handelsteorier, 
international 
handel og 
international 
arbejdsdeling 

 

Skriftlighed 

Internationalt 
økonomisk 
samarbejde og 
forskellige grader af 
økonomisk integration 

Økonomisk vækst, 
konjunkturforløb og 
international 
konjunkturspredning 

 

 

Miljøøkonomi 

 

Økonomisk 
teori og 
metode 

– analysere og vurdere forskelle i levevilkår samt 
gøre rede for forskellige udviklingsteorier og former 
for udviklingsbistand 

– redegøre for, sammenligne, analysere og vurdere 
informationer vedrørende erhvervsstruktur, 
levevilkår, demografi og økonomisk udvikling i 
forskellige lande og regioner 

– anvende viden om handelsteorier og det 
internationale økonomiske samarbejde til at 
analysere og vurdere udviklingen i Danmarks 
udenrigshandel, den globale handel og den 
internationale arbejdsdeling 

– foretage databehandling, herunder søge og 
vurdere samfundsøkonomisk information 
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Obligatoriske fag       

Dansk  

Modernisme 

 

Modernisme 

 

Kulturforløb Kina 

Reklamer 

Kortfilm 

 

Litteraturhist
orie 

Det moderne 
gennembrud 

Litterær 
analyse 

– analysere trykte og elektroniske 
medietekster og vurdere disse som led i 
en kommunikationssituation, såvel 
mundtligt som skriftligt 
– selvstændigt udføre metodisk og 
relevant analyse og fortolkning af 
forskellige litterære tekster, såvel 
mundtligt som skriftligt 
– demonstrere kendskab til danske og 
internationale strømninger inden for 
litteratur og medier og samspillet med 
kultur og samfund 
– navigere i store tekstmængder og 
analytisk fokuseret kunne udvælge og 
dokumentere. 
– udtrykke sig mundtligt og skriftligt 
hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt, nuanceret og 
argumenterende 
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Engelsk A  DIO DIO 

Skriftlig træning 

grammatik 

DIO 

Skriftlig træning 

grammatik 

Pt ukendt pga  

Pædagogikum 
kandidat 

Skriftlig træning 

grammatik 

Pt ukendt pga  

Pædagogiku
m kandidat 

Skriftlig 
æning 

grammatik 

Faglige mål og progression for det 
internationale område: 

• analysere og vurdere aspekter af 
udviklingen i menneskesyn og 
værdigrundlag i det kulturelt globale 
samfund 
• anvende kulturteori i forbindelse med 
indsamling og bearbejdning af 
informationer om fremmedsprogede 
kulturer i et land, en region eller en 
virksomhed 
• anvende metoder til analyse og vurdering 
af informationer om samfundsøkonomiske 
forhold samt begivenheder i tilknytning til 
udviklingen i det globale samfund 
• formidle kulturel, historisk og/eller 
samfundsøkonomisk viden til almen og 
erhvervsmæssig brug. 

 

 

Erhvervsret       

Historie B Kina 1949- Kina 1949- Kina 1949- / 

Krig krise Krig 

Krig Krise Krig Europa fra 
Splittelse til 
samling 

-Udviklingen i Verdens- og Europas 
historie. 
- Udviklingen i velstandnd- 
- Udviklingen i Europas position i 
Verden 
- Anvende historisk kritisk tilgang, 
remediering m.v. 
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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 

 

 

- Formulere og formidlie historiske 
problemstillinger 
- Væsentlige regionale og Globale 
konflikters håndtering og løsning. 

DIO 
International 
Økonomi 

      

Valgfag       

Finansiering B Finansiering med 
egenkapital 

Finansiering med 
fremmedkapital 

Balancestruktur Indkomst, skat, 
investering 

Forsikringer,, 
A-kasse, 
forbrug, 
opsparing, 
livscyklus, 
pension 

Anvende viden om finansiering med 
egenkapital og fremmedkapital til at 
diskutere og vurdere virksomhedens 
kapitalfremskaffelse 
samt viden om husholdningernes 
indkomstformer og 
indkomstanvendelser til at diskutere 
og vurdere en husholdnings 
finansieringsbehov og muligheder. 
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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 
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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 
- 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 


