
Studieplan for klasse 2G – efterår 2019 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning B 
 

Markedsanalyse Markedsanalyse Kultur strategi Strategi 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 
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 VØ A 
 

Økonomiske analyser Regnskabsanalyse Regnskabsanalyse, 
Budget 

CSR Strategi 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 
forhold i en given 
kontekst 
 

       
Obligatoriske fag       
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Dansk A  
 

Argumentation 
 
Værklæsning: eksil  

Argumentation Medie 
 
 
Mediehistorie 

Medie 
 
 
Avis 

Medie 
 
 
Dokumentar 
 

udtrykke sig 
hensigtsmæssigt, formelt 
korrekt, personligt og 
nuanceret, såvel mundtligt 
som skriftligt  
̶ demonstrere indsigt i 
retoriske, herunder stilistiske, 
virkemidler i såvel mundtlige 
som skriftlige sammenhænge  
̶ demonstrere kendskab til 
centrale litteraturhistoriske 
perioder og deres forbindelse 
til nutiden  
̶ demonstrere kendskab til 
tendenser i samtidens 
danske litteratur og medier, 
herunder samspil med 
internationale strømninger  
̶ navigere i store 
tekstmængder samt udvælge 
og anvende tekster 
kvalificeret og med 
dokumentation  
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Engelsk A  
Intro American values 
 
Trade between UK and 
US 

US portrait 
 

US portrait 
Warming up for San 
Francisco 
SO 4 

US portrait 
Warming up for San 
Fransisco 
SO4 

US culture and/or 
reading The 
curious incident of 
the dog in the 
nighttime 

Faglige mål: terminologi, 
tekstanalyse, fluency, 
kendskab til UK og US 
history og kunne 
redegøre herfor i 
forbindelse med 
sagprosa, taksonomi, 
perspektivering, 
forståelse af 
klassesamfundet, 
demokrati 
 
Progression: at kunne 
anvende sin viden om 
UK og US til analyse og 
perspektivering. At 
bruge taksonomi som 
styringsredskab. At 
kunne redegøre 
mundtligt for de 
relevante 
problemstillinger og 
inddrage faglige 
begreber og relevant 
terminologi. 
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Tysk 
 

Tekster om San 
Fransisco 
Modalverber 
 

Tekster om San 
Fransisco 
Uregelmæssige 
verber 

Helte før og nu 
Sammensatte verber 

Helte før og nu 
Pronominer 

DDR 
Pronominer 
 

I forbindelse med studieturen 
læses tekster om San 
Fransisco på tysk. 
Vi læser om fortidens og 
nutidens helte. Der lægges 
vægt på mundtlige 
fremstillinger og brug af pp. 
I grammatikken beskæftiger 
vi os med de forskellige 
grupper af verber og 
arbejder med opgaver som 
skal kunne give eleverne et 
grundigt kenskab til emnet  
 

Samtidshistorie  
 

Danmark i forandring Danmark i 
forandring 

Danmark i forandring Industrialiseringen og 
imperialismen 

Industrialiseringen 
og imperialismen 

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 
menneskerettighede
r i nationalt og 
globalt perspektiv 
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- skelne mellem 
forskellige typer af 
forklaringer på 
samfundsmæssige 
forandringer og 
reflektere over 
mennesket som 
historieskabt og 
historieskabende 
̶ 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 
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International 
økonomi  

Produktion og 
indkomst 
-Begreber inden for 
indkomstdannelse og 
konjunktur. 
 
Fokus på 
forsyningsbalancen 
samt måling af 
produktion 
 
Repetition: 
prisdannelse 

Husholdninger og 
forbrug. 
 
Evt. repetition: af 
arbejdsmarkedet og 
offentlig sektor  
 
Fokus på følgende: 
 
Forbrug og 
opsparing samt 
indkomstfordelen 

Velfærdssystemer 
Finanspolitik 
 
 
Fokus på forskellige 
velfærdsystemer 
(komparativ tilgang). 
 
Finanspolitiske 
instrumenter og 
finanspolitikkens rolle i 
en globaliseret økonomi. 

Betalingsbalancens 
delposter. 
Valutakursdannelse 
 
Fokus på 
betalingsbalancens 
forskellige delposter og 
deres størrelse i 
forhold til BNP. 
 
Valutakursdannelse og 
dens effekt på 
samfundsøkonomien  

Den finansielle 
sektor 
 
Fokus på 
delsektorer i det 
finansielle marked 
samt beregninger 
vedr. obligationer 

 
  
-Identificere, formulere og 
behandle de 
samfundsøkonomiske 
udfordringer, der knytter sig 
til samfundets økonomiske 
ubalancer og den 
økonomiske vækst. 
 
-Fortolke og formidle viden 
om nationale og 
internationale 
samfundsøkonomiske forhold  
 
 

Erhvervsjura C Sammenhængen 
mellem jura, moral, 
etik 
 
Digital dannelse 
 
Retskilder og det 
danske retssystem 
 

Juridisk metode 
 
Erstatning uden for 
kontrakt 
 

 

Forsikringsretlige 
principper 
 
 
Aftaleret: 
Kontrakters indgåelse, 
nationalt 

Aftaleret: 
Aftalers ugyldighed 
Fuldmagtsforhold 

Forbrugerret: 
 
Aftaler, køb og 
betaling 
 

Eleverne skal kunne: 
 ̶ forstå det 
demokratiske 
medborgerskab 
 ̶ forstå juridiske 
grundprincipper og 
terminologi 
 ̶ foretage et juridisk 
ræsonnement  
 ̶ anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af juridiske 
problemstillinger  
 ̶ forstå juridiske 
problemstillinger i 
samspil med andre fag 
 ̶ udtrykke sig 
hensigtsmæssigt  
 ̶ foretage juridisk 
informationssøgning 
 ̶ anvende retskilder 

       
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

Analyse, vurdering 
og refleksion 
mundtlig og skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Mundtlig præsentation 

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

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervis-ning 
Gruppevis 
præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Projekt Rapport m. 
delvis lærestyring 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

 

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 


