
Studieplan for klasse 2 –  forår 20XX 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Spansk A Mexico 

Eksamensopgave
r og skriftlige 
opgaver relateret 
til forløbet  
 

Mexico 
Eksamensopgaver og 
skriftlige opgaver 
relateret til forløbet  
 

Virksomheder i den 
spansktalende verden 
Terminsprøve 

Virksomheder i 
den 
spansktalende 
verden 

 Repetition og 
eksamenstræning 

Kendskab til Mexico (kultur, 
litteratur, samfundsforhold, 
historie) 
Kendskab til virksomheder, 
økonomiske og 
erhvervsmæssige forhold i den 
spansktalende verden 
Kunne skrive 
erhvervsrelaterede meddelelser 
Analysere tekster (udvidet 
tekstbegreb) 
Anvende datider, personlige 
pronomener, verbalperifraser, 
konditionalis, konjunktiv 
 

       
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

Litteraturhistorie 
 
 
 
 

Litteraturhistorie Litteraturhistorie + 
terminsprøve 

Litteraturhistori
e + repetition 

Repetition -kendskab til og analyse 
og fortolkning af centrale 
litteraturhistoriske perioder 
 

Engelsk A  
(lpm) 

Områdestudie 
fortsat fra 
efterårssemestret 
 
Skriftlig 
aflevering: Essay 

Virksomhedsportræt 
UK 

Virksomhedsportræt UK 
fortsat 
 
Terminsprøve 

Litterært emne 
 
Skriftlig 
aflevering: 
Manuscript 
 
 
 
 

Eksamenstræning 
 
Creative Writing 
 
 
 
 
 
 
 

Kendskab til engelsktalende 
land ud over UK og USA, 
genrer, billedanalyse 
 
Virksomhedsportræt, etik, 
reklame 
 
Litterær analyse 
 
Fortsat arbejde med de 4 
genrer, Grammar and Bus. 
samt Creative Writing 

Tysk        



Studieplan for klasse 2 –  forår 20XX 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

      
 
 
 

Samtidshistorie  
(bt) 

Afrika efter 
afkoloniseringen  

Israel/Palæstina-
konflikten 

Israel/Palæstina-
konflikten 
 
Synopsistræning 

Israel/Palæstin
a-konflikten 
 
Eksamenstræn
ing  
 
 

 demonstrere indsigt i den 
nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling 
inden for de seneste ca. 200 år  
– demonstrere forståelse af 
konflikters opståen og deres 
løsning samt internationale 
samarbejdsmuligheder og deres 
institutionalisering 
–– forklare udviklingen i den 
globale velstand med 
inddragelse af udviklingsteorier 
–– anvende historisk metode 
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Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Erhvervscase  
 

 
 
 
 
 

  
 

   
 
 

Afsætning  
(sah) 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

- Case  

Virksomhedens 
marketingplan – 
internationalt 
Eksamenstræni
ng 

Eksamenstræning Eleverne skal kunne:  
♣ redegøre for produkt som en del af 
en virksomhedens samlede 
marketingmix  
♣ forklare specielle forhold for såvel 
servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  
♣ analysere en virksomheds branding- 
og mærkestrategi  
♣ diskutere sammenhængen mellem 
produkt og målgruppevalg 
redegøre for pris som en del af en 
virksomhedens samlede marketingmix  
♣ forklare specielle forhold for 
prisfastsættelse i såvel 
servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder 
♣ analysere en virksomheds prisstrategi 
for såvel nye som eksisterende 
produkter  
♣ diskutere sammenhængen mellem 
pris og målgruppevalg 
 
redegøre for distribution som en del af 
en virksomhedens samlede 
marketingmix  
♣ redegøre for forskellige 
distributionsformer i detailhandelen, 
herunder ebusiness ♣ redegøre for 
forskellige kædeformer i detailhandelen  
♣ forklare specielle forhold vedrørende 
distribution for såvel 
servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  
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♣ analysere en virksomheds 
distributionsstrategi og 
indtrængningsstrategi  
♣ diskutere sammenhængen mellem 
distribution og målgruppevalg 
 
redegøre for promotion som en del af 
en virksomhedens samlede 
marketingmix  
♣ redegøre for forskellige 
promotionformer og 
kommunikationsmodeller  
♣ forklare specielle forhold ved 
international markedsføring  
♣ analysere en virksomheds 
promotionsstrategi  
♣ diskutere sammenhængen mellem 
promotion og målgruppevalg 
redegøre for formålet med en 
markedsføringsplan  
♣ udarbejde en markedsføringsplan ♣ 
diskutere og vurdere en 
markedsføringsplans realisme samt 
økonomiske konsekvenser 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 
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Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     

Erhvervsret c 
(ddi) 

Handelskøb International 
Handelskøb, CISG 
 
International 
privat-og 
procesret 

Immaterialret, 
herunder ophavsret, 
varemærkeret og 
domænebeskyttelse 
 
Ansættelsesret 
 

Kreditaftaler, 
kreditsikring, 
herunder pant 
og kaution. 
 
Hæftelse 

Retsforfølgning, 
individualforfølgning og 
universalforfølgning 

 

Eleverne skal kunne: 
- Redegøre for de 

retsfilosofiske, etiske 
og internationale 
aspekter 

- Redegøre for aspekter 
omkring nationale og 
internationale 
retskilder 

- Anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af dansk 
privatretlige 
problemstillinger i 
forholdet mellem 
virksomheden og dens 
omverden 

- Diskutere og vurdere 
ansættelsesretlige 
problemstillinger 

- Diskutere aspekter 
vedrørende 
retsforfølgning 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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 


