
Studieplan for klasse 2J –  Efterår 2019 

Aktiviteter august september Oktober November december Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International øko 
(ctc) 

Arbejdsmarkedet   
Arbejdsmarkeds-
politik  
Indkomstpolitik 

 

Arbejdsmarkeds-
politik  
PBL forløb: Den 4 
industrielle 
revolution 
Indkomstpolitik 
Den finansielle 
sektor 

 

Den offentlige sektor  
Velfærdsstaten  
SO4  

- Velfærd og 
ulighed i UK 
 

Pengepolitik 
Valutapolitik 

 

PBL forløb med 
udgangspunkt i et 
geografisk område 

Eleverne skal kunne: 
– anvende viden om økonomisk teori 
og metode til analyse af 
samfundsøkonomiske sammenhænge 
og af samspillet mellem de 
økonomiske delsektorer 
– ud fra økonomiske nøgletal 
analysere og vurdere økonomiske 
balanceproblemer samt analysere 
og vurdere de samfundsøkonomiske 
virkninger af økonomisk-politiske 
indgreb og begivenheder 
– analysere, perspektivere og vurdere 
nationale og globale 
samfundsøkonomiske 
problemstillinger 
– have kendskab til centrale 
makroøkonomiske skoler 
– anvende viden om handelsteorier 
og det internationale økonomiske 
samarbejde til at analysere og 
vurdere udviklingen i Danmarks 
udenrigshandel, den globale handel 
og den internationale arbejdsdeling 
– analysere, vurdere og sammenligne 
forskellige grader af økonomisk 
integration, herunder redegøre 
for det økonomiske samarbejde i EU 

Virksomhedsøkonomi 
(irb) 

 
Økonomiske 
analyser 
 
Forstå begrebet 
nøgletal 
Formålet med 
udarbejdelse af 
regnskabsanalyser 

 
 

 
Analyse af 
rentabiliteten. 
 
Analyse af udviklingen i 
afkastningsgraden, 
overskudsgraden, 
aktivernes 
omsætningshastighed, 
egenkapitalens 
forrentning, 
gældsrenten og 
gearing. 
 

 
Analyse af 
indtjeningsevnen. 
 

Analyse af udviklingen i 
forholdet mellem 
virksomhedens 
omsætning og de 
enkelte omkostninger 
samt hvorledes denne 
udvikling har påvirket 
indtjeningsevnen 

 

. 
Analyse af 
Kapitaltilpasningsevne  
 

Analyse af hvorledes 
udviklingen i 
forholdet mellem 
virksomhedens 
omsætning de 
enkelte aktiver har 
påvirket aktivernes 
omsætningshastighe
d 
 

Analyse af 
Kapitaltilpasningsev
ne, soliditet og 
likviditet.  
 
Analyse af soliditeten 
samt likviditeten. 
 

Eleverne skal kunne 
• Identificere, formulere og 

løse problemer, der 
knytter sig til en 
virksomheds økonomiske 
forhold. 

• indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer 
om en virksomheds 
økonomiske forhold  
 

Obligatoriske fag       
Dansk A (bt) 
 

Argumentatio
n og retorik i 
forskellige ikke-
fiktive genrer 

 

 Argumentation og 
retorik i forskellige 
ikke-fiktive genrer 
 

Argumentation og 
retorik i forskellige 
ikke-fiktive genrer 
 

Værklæsning: 
samfundskritis
k/realistisk  
novellesamling   

Journalistik  demonstrere indsigt i 
retoriske, herunder 
stilistiske, virkemidler i 
såvel mundtlige som 
skriftlige 
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Aktiviteter august september Oktober November december Faglige mål 
 

sammenhænge  
 
anvende forskellige 
mundtlige og skriftlige 
fremstillingsformer 
formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder 
redegøre, kommentere, 
argumentere, 
diskutere, vurdere og 
reflektere  
 
analysere og vurdere 
ikke-fiktive tekster   

Engelsk A (klh) Horor Horror   America America America Analysere, fortolke og 
perspektivere tekster. 
Tale flydende engelsk 
med relevant terminologi, 
lave en præsentation ud 
fra stikord med struktur 
og fokus på det 
væsentlige i emnet 
Eleverne skal skriftligt 
kunne formulere 
forskellige teksttyper, 
herunder 
forretningsmeddelelser  
 

Tysk  
(khb) 

 
Den tyske 
genforening 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Den tyske 
genforening 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomhedsportrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomheds- 
portrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Repetition + 
eksamenstræning 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

Eleverne skal kunne 
- karakterisere personer 
+ analysere miljø og tema 
- forstå, redegøre for 
samt diskutere de læste 
emner 
- anvende 
erhvervsrelateret 
sorogbrug  

Samtidshistorie 
(bt)  

Dansk 
Vestindien 

 Dansk Vestindien Dansk Vestindien Globalisering - De 
store opdagelser 

Globalisering - de 
store opdagelser 

Analysere udviklingen i 
den globale velstand, 
samhandel og 
magtfordeling 
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Aktiviteter august september Oktober November december Faglige mål 
 

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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Aktiviteter august september Oktober November december Faglige mål 
 

Matematik B  
(shq) 

Lineær 
programmering, 
herunder 
funktioner af 
flere variable og 
polygonområder  
 
Mundtlig 
præsentation 
 
 
 
 
 

Lineær 
programmering  
 
Funktioner 
(repetition 1.g og 
beviser) 
 
Differentialregning. 
 
Emneopgave 
Mundtlig 
præsentation 
Beviser 
 

Differentialregning.  
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
 
 
 
 

Differentialregning.  
 
Sandsynlighedsteori 
og kombinatorik 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
Emneopgave 
 
 
 
 

Normalfordeling 
Binomialfordeling, 
 
Konfidensintervaller 
Og hypotesetest 
 
 
Mundtlig 
præsentation 
 
 
 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne algebra og 
matematisk analyse skal 
eleverne opnå faktuel 
viden om matematiske 
emner, metoder og 
anvendelsesområder. 
 

Afsætning B (hvo) Købsadfærd 
BTC/BTB 

De 4 P´ er 
Produkt og 
produktudvikling  

Serviceprodukter og Pris 
Afsætningsfaglige 
metode/markedsanalyse 

 

De 4 P´er 
Distribution og Pris 

Afsætningsfaglige 
metode/markedsana
lyse 
 

 
 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 
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Aktiviteter august september Oktober November december Faglige mål 
 

informationer om afsætning, 
herunder i samspil med andre 
fag  
– udvælge og anvende 
relevante digitale og 
matematiske kompetencer i 
arbejdet med afsætning  
 

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 
 

 

Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervisnin
g 
Gruppevis 
præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Projekt Rapport m. 
delvis lærestyring 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 

 

Erhvervsjura C Domstole og 
retskilder 

Erstatning uden for 
kontrakt 

Aftaleret Forbrugerkøb og 
forbrugerrettigheder 

Handelskøb Bekendtgørelse for HHX 
2017, bilag 29. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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 
- 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 


