
Studieplan for klasse 2D – efterår 2018 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

Samfundsviden-
skabelig metode og 
markedsanalyse 
 
Søgestrategier, 
indsamlingsmetoder 
og kildekritik 
 
 

Markedsanalyse-
metoder 
 
Markedsanalyse i 
praksis 
 
Spørgeskemaunder-
søgelse 
 

Markedsanalyse-
processen / opsamling 
 
Købsadfærd på B2B-
markedet 
 

Baggrundsforhold på 
B2B-markedet 
 
Virksomhedens 
produkt 
 

Virksomhedens 
produkt (fortsat) 
 
Branding og 
produktudvikling 
 
 
 
 

Eleven skal i både et 
nationalt og inter-
nationalt perspektiv 
kunne: 
 
Anvende viden om 
markedsanalyse og 
informationsindsamling 
til at gennemføre 
praktisk analyse af 
reelle markedsmulig-
heder. 
 
Gøre rede for  
købsadfærden og 
baggrundsforhold på 
producentmarkedet. 
 
Analysere og tage 
stilling til 
virksomhedens 
produktportefølje, 
brandingstrategi og 
produktudvikling.  
 

 
 Virksomhedsøkonomi A 

Forretningsplanen 
iværksætteren, 
produkter og kunder).  

Startup-
virksomhedens 
ejerformer.  
Forretningsmodeller 
(Business Model 
Canvas). 

Etableringsbudgettet.  
Resultatbudgettet.  
Likviditetsbudgettering 

Priskalkulation.  
Prisfastsættelse 
Aktivitetsoptimering 
 

Investeringsteori 
Rentesregning 
Rentabilitet 

Den succesfulde startup-
virksomhed (den gode ide).  
Målet er at klassen i 
grupper kan deltage i (YE) 
Young enterprise Så der 
skal udarbejdes en 
gennemarbejdet 
forretningsplan. 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

      •  
Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

      

Matematik B Lineær 
programmering 
 

Lineær 
programmering 
fortsat 
 

Differentialregning 
Definition og regler 

Differentialregning 
fortsat 

Differentialregning 
med 
funktionsundersøg
else og økonomisk 
anvendelse 

Eleverne skal kunne: 
 
LP: Bestemme 
polygonområder, 
definere og bruge 
niveaulinjer til 
optimering af funktioner 
i to variable. 
 
Differentialregning: 
Forstå hvad f’ er, kende 
og bruge regler for 
differentation, bruge f’ 
til funktionsanalyse 
samt i økonomiske 
opgaver. 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Engelsk A Forløb om 
Coolhunting 
 
 
Redegørelse af 
coohunting begrebet 
gennen essays og 
artikler om emnet 
 
 

Forløb om 
Coolhunting 
 
Forståelse af nye 
upcoming trends og 
livstil.  
 

Forløb om iværksætteri 
(Broomx) 
 
Forberedelse til 
studietur: 
virksomhedsprofil/pitch 
 + løbende grammatik 

Forløb om iverksætteri 
(Broomx) 
 
Forberedelse til 
studietur: 
virksomhedsprofil/pitch 
 + løbende grammatik 

Eksamensforbered
else (delprøve 1 og 
2 - der vil bruges 
gamle 
eksamensopgaver 
indtil ministeriet 
sender nye 
eksempler) 

Taksonomi – er der sket 
en udvikling hen over 
sommer? 
 
 
Mulighed for at lære 
engelsk på en kreativ 
made. 
 
Anvende et bredt 
alment og fagligt 
ordforråd og en varieret 
syntaks i kombination 
med sikker beherskelse 
af grammatikkens 
hovedregler 
 
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 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Tysk 
 

Forløb om 
”Wirtschaft”. ”Das 
Wirtschaftwunder” , 
”Wirtschaftskultur” 
og præsentation af 
udvalgte tyske 
virksomheder. 
Desuden 
skriveøvelse, test og 
elevfremlæggelser 
om virksomheder 
samt grammatik. 

Forløb om 
”Wirtschaft”. ”Das 
Wirtschaftwunder” , 
”Wirtschaftskultur” 
og præsentation af 
udvalgte tyske 
virksomheder. 
Desuden 
skriveøvelse, test 
og 
elevfremlæggelser 
om virksomheder 
samt grammatik. 

Forløb om ”Die DDR und 
die Wende”. 

- Gründung der 
DDR 

- Das Leben in der 
DDR 

- Aufhör der DDR 
 
Test, grammatik og 
1. egenevaluering af 
faglig arbejdsindsats 
og læring med 
feedback. 

Forløb om ”Die DDR 
und die Wende”. 

- Gründung der 
DDR 

- Das Leben in 
der DDR 

- Aufhör der 
DDR 

 

Forløb om ”Die 
DDR und die 
Wende”. 

- Gründung 
der DDR 

- Das Leben 
in der DDR 

- Aufhör der 
DDR 

2. egenevaluering 
af faglig 
arbejdsindsats og 
læring med 
feedback. 

Forstå talt tysk gennem 
forskellige medier. 
Læse/forstå forskellige 
ubearbejdede tyske 
tekster. 
Redegøre mundtligt og 
skriftligt for 
tysksprogede emner på 
tysk. 
Redegøre for 
samfundsmæssige og 
erhvervsmæssige 
forhold i tysksprogede 
lande. 
Anvende 
erhvervsrelateret 
terminologi og 
fraseologi i arbejdet 
med virksomhedens 
kommunikation. 

Samtidshistorie  
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

International 
økonomi  

Økonomisk vækst 
og andre 
samfundsøkonomisk
e mål.  

Økonomisk vækst 
og andre 
samfundsøkonomisk
e mål. 

Inflation og 
konkurrenceevne 

Økonomisk politik Økonomisk politik Eleverne skal 
identificere, formulere 
og behandle de 
samfundsøkonomiske 
udfordringer, der 
knytter sig til 
samfundets økonomiske 
ubalancer og den 
økonomiske vækst  ̶ 
anvende 
samfundsøkonomisk 
teori, modeller og 
empiri til undersøgelse 
af de 
samfundsøkonomiske 
udfordringer 

Erhvervsjura C Sammenhængen 
mellem jura, moral, 
etik 
 
Digital dannelse 
 
Retskilder og det 
danske retssystem 
 

Juridisk metode 
 
Erstatning uden for 
kontrakt 
 

 

Forsikringsretlige 
principper 
 
 
Aftaleret: 
Kontrakters indgåelse, 
nationalt 

Aftaleret: 
Aftalers ugyldighed 
Fuldmagtsforhold 

Forbrugerret: 
 
Aftaler, køb og 
betaling 
 

Eleverne skal kunne: 
 ̶ forstå det 
demokratiske 
medborgerskab 
 ̶ forstå juridiske 
grundprincipper og 
terminologi 
 ̶ foretage et juridisk 
ræsonnement  
 ̶ anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af juridiske 
problemstillinger  
 ̶ forstå juridiske 
problemstillinger i 
samspil med andre fag 
 ̶ udtrykke sig 
hensigtsmæssigt  
 ̶ foretage juridisk 
informationssøgning 
 ̶ anvende retskilder 

       
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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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

 
Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervis-
ning 
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 
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