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Studieretningsfag       
Erhvervsjura C Køberet, med fokus 

på nationale regler i 
handelskøb 

Køberet, fortsat 
 
 
 

Markedsføringsret 
 
Kreditret og fysiske 
personers hæftelse 
Kreditsikring i 
forbrugerforhold 
 

Individualforfølgning, 
generelle principper. 
 

Repetition og 
eksamenstræning 

. 
Anvende retskilder. 
Eleverne skal kunne 
anvende juridisk 
metode og foretage et 
juridiske ræsonnement, 
foretage juridisk 
informationssøgning 
anvende retskilder, 
samt løse juridiske 
problemstillinger  
 
 
 

Afsætning A 
 

Serviceydelser 
• Kendetegn 
• De 7 P’er 
• Servicemanagem. 
 
Pris 
• Priselasticitet 
• Prissætning 
 
Young Enterprise 
Company 
programme regional 
konkurrence 
 

Pris (fortsat) 
• Prisstrategier 
 
Distribution 
• Distributionskanal 
• B2C & B2B distrib. 
• Kædedannelse 
• Multi, cross & 

omni channel 
 

 
 
 

Kommunikations-
planlægning 
• Process 
• Planlægning 
• Promotionstrategi 
 
Kommunikations-
parametre 
• Reklame 
 
 

Kommunikations-
parametre (fortsat) 
• PR 
• Sales promotion 
• Direct marketing 
• Personligt salg 
 
Digitale 
kommunikations-
parametre 
• Paid media 
 

Digitale 
kommunikations-
parametre (fortsat) 
• Owned media 
• Earned media 
 
 
Internationalisering 
og globalisering 
• Hjemmemarked 

og eksport 
• Internationalise-

ringsmodeller 
 

Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold 
der har betydning for en 
virksomheds afsætning – 
nationalt og globalt, og 
derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om 
fagets identitet og 
metoder  
– identificere, formulere 
og løse udfordringer 
vedrørende afsætning, der 
knytter sig til en 
virksomheds fortsatte 
vækst  
– anvende afsætnings-
økonomiske modeller og 
forklare modellernes 
forudsætninger og 
egenskaber  
– udarbejde et afsæt-
ningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder 
at kunne forklare 
sammenhængen mellem 
en række relevante 
afsætningsmæssige 
forhold i en given kontekst  
– indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer 
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om en virksomheds 
nationale og globale 
markedsforhold samt 
vurdere informationernes 
troværdighed og relevans 
i en given sammenhæng  
– fortolke og formidle 
informationer om 
afsætning inden for flere 
af fagets genrer, herunder 
i samspil med andre fag  
– udvælge og anvende 
relevante digitale og 
matematiske kompetencer 
i arbejdet med afsætning.  
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International Økonomi 
A 

Handelskrig 
Handelsteorier 
Frihandel og 
protektionisme 
PBL med fokus på 
problemformulering 
 
 
 

Miljøøkonomi med 
fokus på 
klimaforandringer 
PBL-forløb med fokus 
på analysen 
 
 

 
 

 
 

Miljøøkonomi fortsat 
 

 

Globaliseringsforløb- mon 
ikke det skal køre i denne 
måned? 
 

 
 
 
 
 
 

Problembehandlingskomp
etencen 
Ræsonnementskompetenc
en 
databehandlingskompeten
cen 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
Eksistentialisme 
 
 
 
 

 
Eksistentialisme 
 

 
Krimi 
 
 

 
Værklæsning 

 
Modernisering: 
Moderne 
gennembrud 

Anvende forskellige 
mundtlige og skriftlige 
fremstillingsformer 
formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder 
redegøre, kommentere, 
argumentere, diskutere, 
vurdere og reflektere  
Analysere og fortolke fiktive 
tekster  
Demonstrere kendskab til 
centrale litteraturhistoriske 
perioder og deres 
forbindelse til nutiden  
Demonstrere kendskab til 
tendenser i samtidens 
danske litteratur og medier, 
herunder samspil med 
internationale strømninger  

Engelsk A     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tysk  
 

Tysklands nyere 
historie – 1945, 
Berlinmuren, DDR, 
Tysklands 
Genforening 

Tysklands nyere 
historie – 1945, 
Berlinmuren, DDR, 
Tysklands 
Genforening 

Wirtschaft II - økonomisk 
ordforråd, mundtlig 
sprogfærdighed 
 

Wirtschaft II - 
økonomisk ordforråd, 
mundtlig 
sprogfærdighed 
 

Eksamensforberede
lse 
 

redegøre på tysk for kulturelle, 
samfundsmæssige og 
erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande med 
hovedvægten på Tyskland efter 
1945  
– anvende en grundlæggende viden 
om kulturelle, samfundsmæssige og 
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 erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande i arbejdet med 
fiktive og ikke-fiktive tysksprogede 
tekster 

Historie B Industrialisering 
og imperialisme 

Første 
Verdenskrig  

Første Verdenskrig 
og Mellemkrigstiden 

Modernisering: Det 
moderne 
gennembrud i 
Danmark 

Modernisering: 
Det moderne 
gennembrud i 
Danmark 

Demonstrere indsigt i 
grundlæggende 
styreformer og 
politiske ideologier 
samt forholde sig 
reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i 
nationalt og globalt 
perspektiv  
Skelne mellem 
forskellige typer af 
forklaringer på 
samfundsmæssige 
forandringer og 
reflektere over 
mennesket som 
historieskabt og 
historieskabende  
Demonstrere viden 
om fagets identitet og 
metoder  



Studieplan for klasse 2A18 –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Erhvervscase  
 

Erhvervscase 
• Fag og metode 
• Gruppedannelse 
• Casearbejde 

 
Erhvervscase 1: 
Vola A/S 
 
 

Erhvervscase 2: 
Normal 

Erhvervscase 3: 
PIU 
 

DM i Erhvervscase 
(eksamenstræning) 
Eksamen 

 Eleverne skal kunne: 
– udvikle løsninger på en 
virksomheds udfordringer 
ud fra en kreativ proces 
– anvende it og medier til 
informationssøgning, 
samarbejde, produktion 
og formidling 
– forholde sig kritisk til 
egne arbejdsprocesser og 
resultater 
 

Virksomhedsøkonomi 
(ireneb) 

Strategiens 
kendetegn 

Strategisk analyse 
af interne og 
eksterne forhold 

Den strategiske plan 
samt udvikling af 
forretningsmodel 

Repetition  Repetition Redegøre for begrebet 
strategi samt redegøre 
for sammenhængen 
mellem værdiskabelsen 
og strategi. Udarbejde 
interne samt eksterne 
analyser som kan 
hjælpe med at 
identificere en 
virksomheds svage- 
samt stærke sider samt 
muligheder og trusler 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 
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Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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 


