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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International 
økonomi 

  
 

      

Afsætning  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

Engelsk A  Globalization Globalization Globalization Globalization 
 

Værk læsning (Rita 
Heyworth and the 
Shawshank 
Redemption) 
 

Sprogfærdighed ̶ 
forstå forholdsvis 
komplekse mundtlige 
engelske tekster og 
samtaler af en vis 
længde om almene og 
faglige emner fra 
forskellige regioner 
og i forskellige 
stillejer ̶ udtrykke sig 
flydende og spontant 
med 
formidlingsbevidsthed 
i præsentation, 
samtale og diskussion 
på nuanceret og 
velstruktureret 
mundtligt engelsk om 
en bred vifte af 
almene og faglige 
emner med høj grad 
af grammatisk 
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korrekthed og med 
evne til 
selvkorrektion ̶ læse 
og forstå lange og 
komplekse tekster på 
engelsk i forskellige 
genrer og stillejer 
inden for almene og 
faglige områder fra 
engelsksprogede 
regioner, samt tekster 
på engelsk fra andre 
fag end engelsk ̶ 
skrive længere, 
nuancerede og 
velstrukturerede 
tekster på engelsk om 
komplekse emner 
med høj grad af 
grammatisk 
korrekthed, 
beherskelse af 
skriftsproglige normer 
samt 
formidlingsbevidsthed
. Sprog, tekst og 
kultur ̶ analysere og 
beskrive engelsk 
sprog grammatisk og 
stilistisk med 
anvendelse af relevant 
faglig terminologi . 
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Tysk  
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

Samtidshistorie       –  
Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

Virksomhedsøkonomi 
 

 
 

-      
 

Erhvervscase       
 

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 
- 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 
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