
Studieplan for klasse 2A – efteråret 2019 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

 
 
Repetition af metode 
og markedsanalyse  

 
Repetition af 
konkurrenceforhold 
og konkurrence-
mæssigepositioner  

 
 

 
 
 

Produkt, branding og 
produktudvikling 
 
Serviceydelser 
• Kendetegn 
• De 7 P’er 
• Servicemanagem. 
 
 
 

Distribution 
• Distributionskanal 
• B2C & B2B distrib. 
• Kædedannelse 
• Multi, cross & omni 

channel 
 
Pris 
• Priselasticitet 
• Prissætning 
• Prisstrategier 
 

 

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 
 
 

 

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 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 kompe-
tencer i arbejdet med 
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afsætning.  
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International 
Økonomi 

Konkurrenceevne 
PBL-forløb 

Konkurrenceevne EU EU 
Studietur til Bruxelles 
SO4 
PBL-forløb 

Handel  De økonomiske 
kompetencer 

       
Obligatoriske fag       
Dansk A 
 

Journalistik 
Fake news 
 

Diskursanalyse Diskursanalyse 
Dokumentar 
Medieanalyse 
 

Dokumentar 
Medieanalyse 

Litterær 
selvfremstilling 

Demonstrere indsigt i 
retoriske og stilistiske 
virkemidler i mundtlig og 
skriftlig sammenhæng 
Analysere og vurdere ikke 
fiktive tekster 
Analysere og fortolke 
fiktive tekster 
Demonstrere kendskab til 
digitale mediers indhold 
og funktion 
Demonstrere kendskab til 
tendenser i samtidens 
litteratur 
 
 

Engelsk A 
 
 
 

The United States – 
forløb med fokus på 
historie, politik og 
samfundsforhold. 
Her arbejdes der både 
med fremlæggelser i 
matrixgrupper, samt 
klasseplan, samt 
individuelt arbejde.  
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk.  

The United States – 
forløb med fokus på 
historie, politik og 
samfundsforhold. 
Her arbejdes der både 
med fremlæggelser i 
matrixgrupper, samt 
klasseplan, samt 
individuelt arbejde.  
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 
 

The United States – 
forløb med fokus på 
historie, politik og 
samfundsforhold. 
Her arbejdes der både 
med fremlæggelser i 
matrixgrupper, samt 
klasseplan, samt 
individuelt arbejde.  
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 
 

New York City – et 
litteraturforløb med 
fokus på forskellige 
skønlitterære genre, 
samt analyse af disse.  
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 

New York City – et 
litteraturforløb med 
fokus på forskellige 
skønlitterære genre, 
samt analyse af disse.  
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 

Anvende et bredt 
alment og fagligt 
ordforråd og en 
varieret syntaks i 
kombination med 
sikker beherskelse af 
grammatikkens 
hovedregler. Herunder 
desuden i praksis at 
begå sig i dagliglivet i 
et engelsktalende 
land.  
 
Anvende viden om det 
engelske sprogs 
opbygning og 
grammatik til sproglig 
analyse, 
tekstforståelse og 
formidling.  
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Anvende relevante 
tekstanalysemetoder 
til at fortolke og 
perspektivere tekster 
 
Anvende viden om 
historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
forhold til USA til 
analyse og 
perspektivering af 
aktuelle forhold 
 
Arbejde med 
taksonomi. 

Virksomheds-
økonomi B 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Samtidshistorie       
2. fremmedsprog 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Matematik B. Matematik – 
økonomisk optimering 

Matematisk – 
økonomisk optimering 
og statistik 

Statistik og lineær 
programmering 

Analyserende statistik Eksamenscase 
træning 

 

Erhvervsjura C Domstolene. 
Lovhierarki. 
 
 

Erstatning uden for 
kontrakt. 

Forsikring, 
aftaleret 

Forbrugerkøb og 
forbrugerrettighed
er generelt 
 

Handelskøb.  
HHX-
bekendtgørelsen 
august 2017, bilag 
29 

 
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
evaluering 
 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig evaluering 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Mundtlig præsentation 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig evaluering 
 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig evaluering 
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Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Klasseundervisning 
Gruppevis 
præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Projekt Rapport med 
delvis lærestyring 

Studiegruppe 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
 

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 
- Multimedie-

produktioner 
 

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 


