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Studieretningsfag       

Afsætning  Virksomhedens 

internationale 

marketing mix 
Indtrængnings-

strategi 
Promotion  

Virksomhedens 

nationale og 

internationale 
marketingplan  

Repetition            

Projekt til den 

mundtlige eksamen  

Repetition            

Projekt til den 

mundtlige eksamen  

Eksamens-

forberedelse 

Eleven skal i et 

internationalt perspektiv 

kunne analysere og 
vurdere en virksomheds 

eksportmotiver og 

eksportberedskab, 

foretage en 
markedsudvælgelse og 

landeanalyse. Forstå 

kulturforskelle ved 

eksport. Kunne 
segmentere og udvælge 

målgrupper på 

eksportmarkeder. 

Udarbejde et internationalt 
parameter mix. Udarbejde 

en marketingsplan for en 

given virksomhed.  

International 
økonomi 

Handelsteorierne Pengepolitik EU EU Opsamling Afgøre, hvilke forhold 

der har betydning for den 

samfundsøkonomiske 

udvikling set i et 

nationalt, et europæisk 

og et globalt perspektiv 

og derigennem 

demonstrere viden om 

fagets identitet og 

metoder 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Obligatoriske fag       
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Dansk A  

 

Filmanalyse – 

fiktionsfilm, 

dokumentarfilm og 

reklamefilm 

Filmanalyse – 

fiktionsfilm, 

dokumentarfilm 

og reklamefilm 

Sproglig analyse – 

argumentation, retorik 

og diskurs 

Sproglig analyse – 

argumentation, 

retorik og diskurs 

Sproglig analyse – 

argumentation, 

retorik og diskurs 

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 

kommunikationssituatio

n, 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 

strømninger inden for 

litteratur og medier og 

samspillet med kultur 
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og samfund 

Engelsk A  War in fiction  

 

 

Diverse 

grammatiske 

emner, 

forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 

hovedgenre i 

engelsk. 

 

War in fiction  

 

 

Diverse 

grammatiske 

emner, 

forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 

hovedgenre i 

engelsk. 

 

War in fiction  

 

 

Diverse grammatiske 

emner, 

forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 

hovedgenre i engelsk. 

 

Repetition 

 

 

Diverse grammatiske 

emner, 

forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 

hovedgenre i engelsk. 

 

Repetition 

 

 

Diverse 

grammatiske 

emner, 

forretningsbreve/e

-mails samt 

skriftligt arbejde 

med de fire 

hovedgenre i 

engelsk. 

 

Anvende et bredt alment 

og fagligt ordforråd og en 

varieret syntaks i 

kombination med sikker 

beherskelse af 

grammatikkens 

hovedregler. Herunder 

desuden i praksis at begå 

sig i dagliglivet i et 

engelsktalende land.  

 

Anvende viden om det 

engelske sprogs 

opbygning og grammatik 

til sproglig analyse, 

tekstforståelse og 

formidling.  

 

Anvende relevante 

tekstanalysemetoder til at 

fortolke og perspektivere 

tekster 

 

Anvende viden om 

historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige og 

erhvervsrelaterede forhold 

til USA til analyse og 

perspektivering af aktuelle 

forhold 

 

Arbejde med taksonomi. 

Tysk  
 

      

Historie  Danmarks 

modernisering efter 

1945. 
Diverse kilde- og 

Danmarks 

modernisering efter 

1945. 
Diverse kilde- og 

Danmark i krig. 

 

 
Diverse kilde- og 

Danmark i krig. 

Historieprojektet (skr. 

opg.). 
Diverse kilde- og 

Historieprojektet 

(skr. opg.). 

 

Dokumentere viden om centrale 

udviklingslinjer og begivenheder i 

Danmarks historie, Europas  
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metodeøvelser. metodeøvelser. metodeøvelser. metodeøvelser. historie og verdenshistorie, 

herunder sammenhænge mellem 

den nationale, regionale, 

europæiske og globale udvikling. 
  
Formulere historiske 
problemstillinger og relatere 

disse til deres egen tid.  
  
Forklare måder at forme og styre 

samfund på og se 
konsekvenserne heraf for 

individets vilkår. 
  
Reflektere over mennesket som 

historieskabt og 

historieskabende. 
  
Bearbejde forskelligartet historisk 
materiale og forholde sig 

metodisk-kritisk dokumenterende 

til  
eksempler på brug af fortiden. 

 

Matematik B  

 

      

Erhvervscase  

 

 

 
 

 

 

  

 

   

 
 

Afsætning        
 

Mundtlige og 

skriftlige 

kompetencer 
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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 

- Multimedieproduktione

r 

 

3. år Projektet og 

eksamensår 

- 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 


