
Studieplaner for 2G forår 2019 

Fag Januar-februar Marts – april Maj - juni Faglige mål 
Engelsk American business 

Skrive essay 
Grammatik 
Læse værk 

Skrive essay 
Grammatik 
Læse værk 
Cultural understanding 
 

Cultural understanding 
China – USA relations 
Grammatik og business 
letters 

• anvende viden om det 
engelske sprogs 
opbygning og 
grammatik til sproglig 
analyse, tekstforståelse 
og formidling 

• anvende relevante 
tekstanalysemetoder til 
at fortolke og 
perspektivere tekster 

• redegøre 
sammenhængende for 
og deltage i samtale om 
almene, litterære, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
emner 

• formulere forskellige 
teksttyper skriftligt, 
herunder 
oversættelser, 
resumeer, interne og 
eksterne 
forretningsmeddelelser 
og længere, 
selvstændige 
fremstillinger af 
komplekse 
problemstillinger og 
emner. 



Afsætning B Distribution og promotion 
Pris og produkt 
 

Mat opgave 
Markedsføringsplan 
 
 

Projekt og repetere 
eksamenstræning 
 

Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold der har 
betydning for en virksomheds afsætning 
nationalt, og derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet 
og metoder  
– identificere, formulere og løse 
afgrænsede udfordringer vedrørende 
afsætning, der knytter sig til en 
virksomheds fortsatte vækst  
– anvende afsætningsøkonomiske 
modeller og forklare modellernes 
forudsætninger  
– udarbejde et afsætningsøkonomisk 
ræsonnement herunder at kunne 
forklare sammenhængen mellem en 
række relevante afsætningsmæssige 
forhold i en given afgrænset kontekst  
– indsamle, bearbejde og præsentere 
informationer om en virksomheds 
nationale markedsforhold samt vurdere 
informationernes troværdighed  
– fortolke og formidle informationer om 
afsætning, herunder i samspil med 
andre fag  
– udvælge og anvende relevante digitale og 
matematiske kompetencer i arbejdet med 
afsætning 

Matematik Differentialregning 
• Tangenter 
• Krumning 
• Max/min 
• Økonomiske 

sammenhænge 
So5 

• Tværfagligt 
sammarbejde m. 
VØ 

Sandsynlighedregning 
• Basis - frekvenser, 

mængder, 
betingede 
sandsynligheder. 

• Kombinatorik 
Analytisk Statistik 

• Binomialfordeling 
• ꭓ2-fordeling 
• Hypotesetest 

Eksamensprojekt 

Repetition og 
eksamensforberedelse. 

• Anvende matematiske 
hjælpemidler, herunder 
CAS og 
matematikprogrammer, 
til løsning af givne 
matematiske 
problemer.  

• Kunne benytte it til 
beregninger og 
undersøgelser af 
udtryk,  

• Genkende og skifte 
mellem verbale, 



• Modellering i 
økonomiske 
sammenhænge. 

grafiske og symbolske 
repræsentationer samt 
vurdere i hvilke 
tilfælde, de forskellige 
repræsentationsformer 
er hensigtsmæssige 

• Gennemføre simple 
matematiske 
ræsonnementer og 
beviser 

• Håndtere formler, 
oversætte mellem 
matematisk 
symbolsprog og dagligt 
sprog samt anvende 
symbolsprog. 

• Læse matematiske 
tekster 

• Gennemføre 
modelleringer af 
variabelsammenhænge, 
vækstbetragtninger, 
statistiske 
databehandlinger og 
have forståelse af 
modellens 
begrænsninger og 
forudsætninger  

• Formidle matematiske 
metoder og resultater i 
et hensigtsmæssigt 
sprog  



• Behandle 
problemstillinger i 
samspil med andre fag. 

Virksomhedsøkonomi Strategi 
 

Logistik Produktion • At afgøre hvilke forhold, 
der har betydning for en 
virksomheds økonomi 

 
• At identificere og 

behandlede økonomiske 
udfordringer, der knytter 
sig til en virksomheds 
økonomiske forhold 

 
• At anvende 

erhvervsøkonomisk teori 
på udvalgte økonomiske 
modeller 

 
• At forklare 

sammenhængen mellem 
en række 
virksomhedsøkonomiske 

 

Historie B Industrialiseringen, 
imperialismen og 1. 
Verdenskrig 
 
Oplæg. 
 
Små kildekritiske opgaver. 
 
Første forsøg med. 
innovation 

Industrialiseringen, 
imperialismen og 1. 
Verdenskrig 
 

Nazismen i 
mellemkrigstiden 

Arbejder med Danmarks- 
og Verdens historie 
 
Analysere konflikters 
opståen. 
 
Forstå udviklingen i globale 
magtforhold 
 
Anvende Historisk kritisk 
tilgang til kilder 



 
Formidle historiske 
problemstillinger. 

 

Fag Januar-februar Marts – april Maj - juni Faglige mål 
Tysk B 
(HH224TYB18) 

Sport 
 

- Sport under det 
tredje rige 

- Sport i 
efterkrigstiden + 
Wirtschaftswunder 

 
- modalverber 
- sammensatte 

verber 
 

Sport / Wirtschaft 
 

- Sport i tysktalende lande 
efter genforeningen 

 
- Handelskorrespondance 
- Tyske virksomheder 

 
- præpositioner og 

pronominer 

Wirtschaft 
 

- Tyske 
virksomheder 

 
- præpositioner 

og pronominer 

 – forstå talt tysk standardsprog 
om kendte emner formidlet 
gennem forskellige medier  
– læse og forstå forskellige 
typer og genrer af ubearbejdede 
nyere tysksprogede tekster  
– redegøre på tysk for 
studerede tysksprogede emner 
og tekster  
– føre en samtale på et klart 
forståeligt, sammenhængende 
og nogenlunde flydende tysk 
om emner, de er fortrolige med, 
samt redegøre for og diskutere 
forskellige synspunkter  
– udtrykke sig klart forståeligt 
og sammenhængende på 
skriftligt tysk med et varieret 
ordforråd og med sikkerhed i 
den centrale ortografi, 
morfologi og syntaks  
– anvende grundlæggende 
erhvervsrelateret terminologi 
og fraseologi i arbejdet med 
virksomhedens eksterne 
kommunikation, mundtligt og 
skriftligt  
– analysere og beskrive tysk 
sprog grammatisk på dansk med 



anvendelse af relevant 
terminologi  
– anvende relevante lytte- og 
læsestrategier samt relevante 
mundtlige og skriftlige 
kommunikationsstrategier  
– 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 
erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande i arbejdet 
med fiktive og ikke-fiktive 
tysksprogede tekster og medier  

 

 

 


