
Studieplan for klasse 2V –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International 
Økonomi A 

Inflation 
 

Konkurrenceevne Forsyningsbalancen International Økonomi International 
Økonomi 

identificere, formulere 
og behandle de 
samfundsøkonomiske 
udfordringer, der 
knytter sig til 
samfundets 
økonomiske ubalancer 
og den økonomiske 
vækst 

       
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Engelsk A  Fiktionstema 
 
Skriftlighed og 
grammatik 

Fiktionstema 
Skriftlighed og  
Grammatik. 

Brands on Social Media - 
Analyse af forskellige 
engelsksprogede kilder 
med fokus på anvendelse 
af relevante redskaber, 
terminologi og 
grammatik - mundtligt 
såvel som skriftligt. 
 

Brands on Social 
Media 
Analyse af forskellige 
engelsksprogede 
kilder med fokus på 
anvendelse af 
relevante redskaber, 
terminologi og 
grammatik - mundtligt 
såvel som skriftligt. 
 
 
 
 
 
 

International 
perspectives  - 
mundtligt og 
skriftligt samt 
grammatik. 
 
Opsamling på året 
og oplæg til 
kommende skoleår. 
 
 
 
 
 
 
 

Anvende et bredt 
alment og fagligt 
ordforråd.   
Anvende viden om det 
engelske sprogs 
opbygning og 
grammatik til sproglig 
analyse, tekstforståelse 
og formidling.  
 
Kunne anvende 
relevante 
tekstanalysemetoder til 
at analysere, fortolke 
og perspektivere 
tekster.  
 
Anvende viden om 
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historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
forhold til analyse og 
perspektivering af 
aktuelle forhold.  
Samt kunne  anvende 
den taksonomiske 
trappe. 

Tysk  
 

DDR 
 

DDR 
 

DDR 
 

Kultur 
 

Kultur 
 
 
 
 

Eleverne skal 
- Tilegne sig og 

beherske den 
elementære 
grammatik 
såvel i skrift 
som i tale 

- Få kendskab til 
unges liv i 
andre 
tysksprogede 
lande 

Historie  Industrialiseringen, 
imperialismen og 
1. Verdenskrig 
 

Industrialiseringen
, imperialismen og 
1. Verdenskrig 
 

Industrialiseringen, 
imperialismen og 1. 
Verdenskrig 
 

Mellemkrigstiden Mellemkrigstide
n 

̶ demonstrere indsigt i 
udviklingen i Danmarks og 
verdens historie inden for de 
seneste ca. 500 år, 
herunder væsentlige 
begivenheder og 
sammenhænge mellem den 
nationale, europæiske og 
globale udvikling  
̶ demonstrere indsigt i 
grundlæggende styreformer 
og politiske ideologier samt 
forholde sig reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i 
nationalt og globalt 
perspektiv  
̶ analysere konflikters 
opståen og håndteringen af 
disse samt udviklingen i 
internationalt samarbejde  
̶ analysere udviklingen i den 
globale samhandel og 
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magtfordeling 
̶ demonstrere viden om 
fagets identitet og metoder  
̶ anvende historisk-kritiske 
tilgange til at indsamle, 
bearbejde og remediere 
forskelligartet historisk 
materiale og forholde sig 
kritisk og reflekterende til 
historiebrug  
̶ formulere og formidle 
historiefaglige 
problemstillinger mundtligt 
og skriftligt og relatere disse 
til elevernes egen tid  
 

Virksomhedsøkonomi 
B  
 

Forretningplan 
forretningsmodel 
 
 

Strategi og 
regnskabsanalyse 
 
 

CSR 
 
 

Mere strategi og 
regnskabsanalyse 
 
 

Eksamenstræning 
 

 

Erhvervscase  
 

Erhvervscase 
• Fag og metode 
• Gruppedannelse 
• Casearbejde 

 
Erhvervscase 1: 
Vola A/S 
 

 
 
 
 
 

Erhvervscase 2: 
Normal 

Erhvervscase 2: 
Egetæpper 
 

DM i EC  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 
 
 
 

Afsætning        
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Rapportskrivning      
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Arbejdsformer 
 
 

Gruppearbejde 
 

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 


