
Studieplan for klasse 2P –  efterår 2018 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
       
Samtidshistorie Mellemkrigstiden 

– Årsager, forløb 
og eftervirknin-
ger af WWI 

Mellemkrigstiden 
Nazificering af Tysk-
land 

Mellemkrigstid – WWII 
optakt, holocaust og 
vigtigste konsekvenser 
 
Optakt til DSO 

   

Virksomhedsøkonomi 
(Pema) 

Økonomiske 
analyser 
 
 
Mål: 
1.Redegøre for 
begrebet nøgletal 
2.Forklare, hvad 
det betyder, at 
nøgletal skal 
være valide 
3.Redegøre for 
formålet med at 
udarbejde en 
regnskabsanalyse 
4.Redegøre for 
indholdet i en 
regnskabsanalyse 

Analyse af rentabilitet 
 
 
Mål: 
1.Beregne nøgletallene 
afkastningsgrad, over-
skudsgrad og aktiver-
nes omsætningsha-
stighed 
2.Redegøre for indhol-
det af nøgletallene 
afkastningsgrad, over-
skudsgrad og aktiver-
nes omsætningsha-
stighed 
3.Forklare sammen-
hængen mellem af-
kastningsgrad, over-
skudsgrad og aktiver-
nes omsætningsha-
stighed 
4.Beregne nøgletallene 
gældsrente, gearing og 
egenkapitalens for-
rentning 
5.Redegøre for indhol-
det af nøgletallene 
gældsrente, gearing og 
egenkapitalens for-
rentning 
6.Forklare hvad der er 
årsag til udviklingen i 
egenkapitalens for-
rentning 
7.Udarbejde en analyse 
af en virksomheds 
rentabilitet 

Analyse af indtjeningsevnen 
 
 
Mål: 
1.Beregne nøgletallet over-
skudsgrad 
2.Beregne indekstal til be-
lysning af udviklingen i en 
virksomheds omsætning og 
omkostninger 
3.Redegøre for indholdet af 
nøgletallet overskudsgrad 
4.Forklare, hvordan udvik-
lingen i forholdet mellem 
virksomhedens omsætning 
og de enkelte omkostninger 
har påvirket overskudsgra-
den 
5.Forklare udviklingen i de 
enkelte indtægts- og om-
kostningsposter med ud-
gangspunkt i oplysninger fra 
bl.a. ledelsesberetningen 
eller artikler 
6.Udarbejde en analyse af 
en virksomheds indtjenings-
evne 

Analyse af kapitaltilpas-
ningsevnen 
 
 
Mål: 
1.Beregne nøgletallet 
aktivernes omsætnings-
hastighed 
2.Beregne indekstal til 
belysning af udviklingen i 
en virksomheds omsæt-
ning og aktiver 
3.Redegøre for indholdet 
af nøgletallet aktivernes 
omsætningshastighed 
4.Forklare, hvordan 
udviklingen i forholdet 
mellem virksomhedens 
omsætning og de enkelte 
aktiver har påvirket 
aktivernes omsætnings-
hastighed 
5.Forklare udviklingen i 
omsætningen og akti-
verne ved at anvende 
oplysninger fra bl.a. 
ledelsesberetningen og 
artikler 
6.Udarbejde en analyse 
af en virksomheds kapi-
taltilpasningsevne 

Analyse af soliditet og 
likviditet 
 
 
Mål:  
1.Beregne nøgletallene 
soliditetsgrad, gæld-
sandel og likviditets-
grad 
2.Redegøre for indhol-
det af nøgletallene 
soliditetsgrad, gæld-
sandel og likviditets-
grad 
3.Udarbejde en analyse 
af en virksomheds 
soliditet og likviditet 
4.Vurdere niveauet på 
virksomhedens solidi-
tetsgrad og likviditets-
grad 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A (aml) 
 

 
Det moderne 
Gennembrud 

 
Det moderne Gen-
nembrud 

 
Det moderne Gennem-
brud 

 
Det moderne Gen-
nembrud 

 
Evt. sprog og kom-
munikation del 2 

Forstå perioden 1870 –
1890 hist., kulturelt og 
samfundsmæssigt - selv-
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

 
 
 
 
 

 
Refleksionsskrivning 
 
Hovedværk: ”Et 
dukkehjem” 
 
 

 
Refleksionsskrivning 
 
 
 

 
Refleksionsskrivning 
 
 
DA og/eller hist-
opg. 18. – 20. april 

 
Refleksions -
skrivning 
 

stændigt analysere, for-
tolke, vurdere  + per-
spektivere forskellige lit. 
+ ikke-lit. tekster samt 
hovedværket. Udtrykke 
sig korrekt, nuanceret og 
argumen-terende, skrift-
ligt + mundligt + rap-
portskr 

Engelsk A (kla) The American 
Dream 

American Business 
 Business Communica-
on 

A Taste of Horror Black Voices Rhetorical devices Analysere, fortolke og 
perspektivere tekster. 
Tale flydende engelsk 
med relevant terminologi, 
lave en præsentation ud 
fra stikord med struktur 
og fokus på det væsentli-
ge i emnet 
Eleverne skal skriftligt 
kunne formulere forskelli-
ge teksttyper, herunder 
forretningsmeddelelser  
 

Tysk  
(khb) 

 
Den tyske gen-
forening 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Den tyske genfore-
ning 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomhedsportrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomheds- 
portrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Repetition + ek-
samenstræning 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

Eleverne skal kunne 
- karakterisere personer 
+ analysere miljø og tema 
- forstå, redegøre for 
samt diskutere de læste 
emner 
- anvende erhvervsrelate-
ret sorogbrug  

International øko-
nomi B 
(mkp) 

Introduktion til IØ 
faget: genstandsfelt 
og metoder. 
 
Tørke og prisdan-
nelse på fødevarer 
(korn, svinekød og 
mælk): 
 
Kernestof: 
-virksomheders og 

Er der nogle ubalancer 
i dansk/spansk økono-
mi? 
Kommissorieopgave. 
 
Kernestof: 
̶ makroøkonomiske 
nøgletal. Herunder: 
- fuld beskæftigelse  
– ligevægt på bet.bal.                  
– økonomisk vækst   

Er der nogle ubalancer i 
dansk/spansk økonomi? 
Kommissorieopgave. 
 
Kernestof: 
̶ makroøkonomiske nøgletal. 
Herunder: 
- fuld beskæftigelse  
– ligevægt på bet.bal.                  
– økonomisk vækst   
- stabile priser  

PBL forløb: 
Identificere problemstil-
ling i da/sp økonomi og 
reflektere over politiske 
løsninger herpå. 
 
Kernestof: 
̶ økonomisk politik og 
økonomiske skoler: uba-
lancer, afvejninger og 
effekter 

Rundt om Landbrug & 
Fødevare sektoren. 
 
Sektoranalyse og sek-
torens påvirkning af 
samfundsøkonomien. 
Danmarks handel og 
konkurrenceevne  
 
/Eller 
 

Eleverne skal kunne: 
 ̶ afgøre, hvilke forhold der 
har betydning for den sam-
fundsøkonomiske udvikling 
set i et nationalt, et europæisk 
og et globalt perspektiv, og 
derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om 
fagets identitet og metoder 
 ̶ identificere, formulere og 
behandle grundlæggende 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

husholdningers 
beslutninger på 
markedet 
̶ økonomiske del-
sektorer og samspil-
let mellem dem 
 
Målfokus: 
̶ udarbejde et sim-
pelt samfundsøko-
nomisk ræsonne-
ment, herunder 
kunne forklare 
sammenhænge 
mellem en række 
samfundsøkonomi-
ske forhold med 
udgangspunkt i 
empiriske data 
̶ anvende simpel 
samfundsøkono-
misk teori og empi-
ri til undersøgelse 
af de samfundsøko-
nomiske udfordrin-
ger 
 

- stabile priser  
- offentlige finanser 
 
-vækst og konjunkturer 
 
Målfokus: 
̶ identificere, formulere 
og behandle grundlæg-
gende samfundsøko-
nomiske udfordringer, 
der knytter sig til sam-
fundets økonomiske 
ubalancer og den øko-
nomiske vækst 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfunds-
økonomiske informati-
oner til brug for under-
søgelser 
 

- offentlige finanser 
-rente 
 
-vækst og konjunkturer 
 
Målfokus: 
̶ identificere, formulere og 
behandle grundlæggende 
samfundsøkonomiske udfor-
dringer, der knytter sig til 
samfundets økonomiske 
ubalancer og den økonomi-
ske vækst 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfundsøko-
nomiske informationer til 
brug for undersøgelser 
 

̶ økonomisk samarbejde i 
EU 
 
Målfokus:  
̶ ̶ afgøre, hvilke forhold 
der har betydning for den 
samfundsøkonomiske 
udvikling set i et natio-
nalt, et europæisk og et 
globalt perspektiv, og 
derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om 
fagets identitet og meto-
der 
- indsamle, bearbejde og 
præsentere samfunds-
økonomiske informatio-
ner til brug for undersø-
gelser, vurdere informa-
tionernes troværdighed 
og relevans, samt udvikle 
og vurdere innovative 
løsninger, herunder i 
samspil med andre fag. 
 

Projektforløb om ar-
bejdsmarkedet. Fremti-
dens arbejdsmarked. 
Evt. kommissorieopga-
ve 
 
Kernestof: 
̶ arbejdsmarkedet   
̶ virksomheders og 
husholdningers beslut-
ninger på markedet 
̶ økonomisk politik og 
økonomiske skoler: 
ubalancer, afvejninger 
og effekter 
 
Målfokus: 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfunds-
økonomiske informati-
oner til brug for under-
søgelser, vurdere in-
formationernes trovær-
dighed og relevans, 
samt udvikle og vurde-
re innovative løsninger, 
herunder i samspil med 
andre fag. 
 
 

samfundsøkonomiske udfor-
dringer, der knytter sig til 
samfundets økonomiske 
ubalancer og den økonomiske 
vækst 
 ̶ anvende simpel samfunds-
økonomisk teori og empiri til 
undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordrin-
ger 
 ̶ udarbejde et simpelt sam-
fundsøkonomisk ræsonne-
ment, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en 
række samfundsøkonomiske 
forhold med udgangspunkt i 
empiriske data 
 ̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfundsøkono-
miske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere 
informationernes troværdig-
hed og relevans, samt udvikle 
og vurdere innovative løsnin-
ger, herunder i samspil med 
andre fag. 
 ̶ fortolke og formidle viden 
om nationale og internationa-
le samfundsøkonomiske 
forhold 
 ̶ udvælge og anvende rele-
vante matematiske og statisti-
ske redskaber og it-værktøjer.  

Samtidshistorie 
(rm) 

Mellemkrigs-
tid: 
WW I: Årsa-
ger, forløb og 
fredsslutnin-
gen af ver-
denskrig 

Mellemkrigstid: 
Sammenbrud af 
verdenshandel, 
kriseløsningsmo-
deler, magtover-
tagelsen og nazi-
ficeringen af 

Mellemkrigstid: 
Hitlerjugend,     Kry-
stalnat, optakt til 
WWII og forløbet af 
samme. 
 
DSO: Udfærdigelse af 

  - demonstrere indsigt i 
den nationale, regionale, 
europæiske og globale 
udvikling og reflektere 
over 
samfundenes udvik-
lingsmuligheder på bag-
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

 
DSO: Intro-
duktion af op-
gave 

Tyskland 
 
DSO: Vejledning  

opgaven grund af samspillet mel-
lem disse niveauer 
– forklare samfunds-
mæssige forandringer 
som et samspil mellem 
kontinuitet og brud samt 
forholde 
sig reflekterende til pe-
riodeopdeling af ver-
denshistorien 

– dokumentere 
indsigt i grund-
læggende styre-
former, politiske 
ideologier og 
menneskeret-
tigheder 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Matematik A  
(mj) 

Grafisk funkti-
onsundersøgelse 
Lineær pro-
grammering med 
følsomhedsanaly-
se 
 
Mundtlig præsen-
tation 
 
 
 
 

Lineær programme-
ring med følsom-
hedsanalyse 
Differentialregning 
Chi^2 test for uaf-
hængighed introdu-
ceres 
 
Mundtlig præsenta-
tion 
Opgavesæt og em-
neopgave 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Chi^2 test for uaf-
hængighed kobles til 
spørgeskemaer 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Analyserende statistik 
herunder Chi^2 test 
og binomialfordelin-
gen 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
Studietur i uge 47, 
her skal spørgeske-
maer og chi^2 test 
anvendes. 
 
 
 
 

Repetition 
Økonomiske anven-
delser af funktions-
analyse som optakt 
til SO i jan/feb. 
 
 
Mundtlig præsenta-
tion 
Opgavesæt 
Beviser 
 
 
 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne algebra, ana-
lyserende statistik samt 
matematisk analyse skal 
eleverne opnå faktuel 
viden om matematiske 
emner, metoder og an-
vendelsesområder. 
 

Erhvervscase  
(irb & ctj) 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af stu-
diemetoder og 
studieteknikker 
 
 
Fokus på: 
 
caseløsnings-
metoder 
 
at finde og analy-
sere centrale 
problemstillinger 
 
Informations-
håndtering 

 
 
 
 
 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af studie-
metoder og studie-
teknikker 
 

 
Fokus på: 
 
Tværfaglighed 
 
Teoriers værdi-
grundlag 

 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af studiemeto-
der og studieteknikker 
 

 
Fokus på  
 
at identificere og løse 
virkelighedsnære pro-
blemstillinger ud fra hel-
hedsorienterede syns-
vinkler 
 
Studiemetoder og tek-
nikker 
 
 
 

Casemetoden 
Synopsis 

 
Præsentation 
 
Udvikling af studieme-
toder og studieteknik-
ker 
 
 
Fokus på: 
 
at gennemføre  
et fuldt case- 
forløb med  
begrænset  
lærerstyring. 

 
At udarbejde en sy-
nopsis 
 
Præsentation og for-
midling  
 
 

Repetition, træning 
og eksamensforbe-
redelse. 
 
Løsning af en række 
små cases og en 
eksamenslignende 
case uden vejled-
ning fra lærer. 
Fokus på 

 
Eksamen 
Synopsis 
Præsentation 
Studiekompetencer 
Refleksion 
over progression 
herunder sammen-
ligning af start og 
slutcase 
 
prøveeksamen uge 
20 

 
Fokus på at finde og ana-
lysere centrale problem-
stillinger i en virksomhed. 
Udarbejde løsninger til 
problemer. Vurdere løs-
ninger og formidle løsnin-
ger via IT. 
 
Eleven skal kunne: 
• Kombinere fag 
• Vurdere teoriers værdi-

grundlag 
• Bruge studiemetoder og 

teknikker fra del 1 
• Bruge arbejdsformer 

selvstændigt og pro-
duktivt 

• Bruge IT selvstændigt 
og på en understøtten-
de måde 

 
 



Studieplan for klasse 2P –  efterår 2018 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Afsætning B (ctj) Informationsind-
samling og mar-
kedsudvælgelse 

De 4 P´ er 
Produkt og produkt-
udvikling 

De 4 P´er 
Serviceprodukter og Pris 

 

De 4 P´er 
Distribution og Pro-
motion 

Markedsføringsplan 
og Repetition og 
forberede eksamen 
med opgaver. 

Eleven skal i både et nati-
onalt og internationalt 
perspektiv kunne: 
Anvende viden om infor-
mationsindsamling til at 
gennemføre analyse af 
markedsmuligheder. 
Anvende viden om virk-
somhedens 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 købsadfær-
den på producentmarke-
det. 
Gennemføre segmente-
ring og vurdere virksom-
hedens valg af målgrup-
per. 
Analysere og tage stilling 
til virksomhedens pro-
duktudvikling, prisfast-
sættelse, distribution og 
kommunikation. 
 

Informatik - C Udvikling af 
hjemmesider i 
HTML og CSS. 
 
Produktion af videoer 

der forklarer hvordan 

man laver hjemmesi-

der, Personaer og 

billedredigering  
 

Údvikling af ”Mobil-
venlige” hjemmesi-
der.  
 
Forløb med de tre 
former for applikati-
oner. Mobilvenlig, 
Native App og Hy-
brid App.  
 
Teoretisk del 

Údvikling af ”Mobilvenli-
ge” hjemmesider.  
 
Forløb med de tre former 
for applikationer. Mobil-
venlig, Native App og 
Hybrid App.   
 
Den programmerings-
mæssige del.  

Udvikling og imple-
mentering af MySQL 
databaser til en hybrid 
app.   

Udvikling af CMS 
systemer. Vi benyt-
ter Wordpress som 
værktøj til denne del 

 

Mundtlige og skriftli-
ge kompetencer 

Analyse, vurde-
ring og refleksion 

Analyse, vurdering 
og refleksion 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 

Analyse, vurdering 
og refleksion mundt-
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mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

mundtlig og skriftlig skriftlig skriftlig 
Mundtlig præsentation 

lig og skriftlig 
 

Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra folkesko-
leelev til gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervis-
ning 
Gruppevis præ-
sentationer 
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 studie-
området 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 læ-

ringsvaner 

- Forelæsning (læreroplæg, gæste-
fore- læsninger) 

- Klassedialog 
- Individuelt arbejde 
- Gruppesamarbejde (pararbejde, 

diskussions- gruppe, arbejdsgruppe) 
- Projektarbejde ’light’ - med høj læ-

rerstyring 
- Case-arbejdsform, herunder pro-

blem-casen, system-casen 

- Rapport 
- Synopsis light 
- Processkrivninger, individu-

elle 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 lærings-
adfærd 

- Evaluering 
- Beherskelse af de taxonomiske niveauer 
- Beherskelse af genreskrivning, herunder rap-

port- 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 lærersty-

ring 

- 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 kol-

lektiv læringsadfærd 
- Eksamenslæsning 
- At kunne se virkeligheden bag stoffet 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. og 2. år 
- Problemorienteret projektarbejde 

med lille lærerstyring 
- Individuelle studier under faglig vej-

ledning 

- Fortsat produktformer 
fra  1. og 2. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
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