
Studieplan for klasse 2N –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Virksomhedsøkonomi 
A 

 Strategi 
 

Regnskabsanalyse Regnskabsanalyse Optimering Optimering Eleverne skal kunne: 
  
̶ afgøre hvilke forhold, der har 
betydning for en 
virksomhedsøkonomi, herunder 
demonstre-re viden og kundskaber 
om fagets identitet og metoder 
  
̶ identificere, formulere og løse 
problemer, der knytter sig til en 
virksomheds økonomiske forhold 
  
̶ anvende virksomhedsøkonomiske 
modeller, herunder modeller til 
optimering, og forklare modellernes 
forudsætninger 
  
̶ udarbejde et virksomhedsøkonomisk 
ræsonnement, herunder kunne 
forklare sammenhæn-ge mellem en 
række virksomhedsøkonomiske 
forhold i en given kontekst 
  
̶ indsamle, bearbejde og præsentere 
informationer om en virksomheds 
økonomiske forhold og vurdere 
informationernes troværdighed og 
relevans  
 
̶ fortolke og formidle informationer om 
virksomhedsøkonomiske forhold 
bredt og i samspil med andre fag  
 
̶ udvælge og anvende relevante 
matematiske og digitale værktøjer. 
 

International 
økonomi A 

      

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Engelsk A        
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Spansk A 
 

Bolivia La escuela de comida 
Los estudiantes 

Proyecto Filantrópico 
 

Jovenes en 
Latinoamérica 
 

Jovenes en 
Latinoamérica 
 
 
 
 

Eleverne skal kunne: 
- Tilegne sig viden 

om 
spansktalende 
lande udenfor 
Europa 

- Danne sig et 
indtryk af 
hvordan unge 
mennesker lever 
i andre 
verdensdele 

- Arbejde både skr. 
Og mdtl. 

Historie Industrialisering 
og imperialisme 

Industrialisering og 
imperialisme 

Industrialisering og 
imperialisme 
 
Første Verdenskrig og 
mellemkrigstiden 

Første Verdenskrig og 
mellemkrigstiden 

Første Verdenskrig 
og mellemkrigstiden 

–  
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Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Afsætning B Eksport 
 
 
 

eksport Kultur Produkt Pris  
 Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold der har betydn                      
– identificere, formulere og løse udford             
– anvende afsætningsøkonomiske mod         
– udarbejde et afsætningsøkonomisk r                  
– indsamle, bearbejde og præsentere                    
– fortolke og formidle informationer om               
– udvælge og anvende relevante digita          
 
 

 
 
 
 
 
 

Informatik C       
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     
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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 


