
Studieplan for klasse 2U –  efterår 2018 

 August September Oktober November December  
 

Studieretningsfag      Faglige mål 
International 
økonomi A 
 
 
 

Dansk og global 
økonomi  
Historisk overblik 
Samfundsøkonom
iske mål og 
makroøkonomske 
nøgletal 
Økonomisk 
redegørelse maj 
2018 

Økonomisk kredsløb  
BNP som 
velstandsmål  
Forsyningsbalancen  
Multiplikatoreffekten 
Prisdannelsen 

Forbrug og opsparing  
Arbejdsmarkedet   
Arbejdsmarkedspolitik 

Den offentlige sektor  
Velfærdsstaten 

Økonomisk politik 
generelt  
Fokus på finanspolitik 

 

Virksomhedsøkonomi 
A 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Obligatoriske fag 
 

      

Dansk Forsættelse af 
temaet retorik 
og 
argumentation, 
som begyndte 
sidste skoleår. 
Hovedvægt på  
Toulmins 
argumentations 
model og 
argumenttyper. 
Eleverne 
afleverer dansk 
stil som 
opsamling på 
temaet. 

Argumentation 
afsluttes og 
massekommuni-
kation indledes 
med vægt på de 
sociale medier, 
personlig 
branding, 
youtubere, 
Goffmanns 
stages, face, 
facetrusler og 
facework. 
Sproghandlinger 
og 
hensigtsmæssig 
kommunikation 

Massekommunika-
tion fortsættes med 
vægt på mediernes 
historiske baggrund, 
fakta og 
fiktionskoder, 
mediegenrer og 
dokumentaranalyse. 
Eleverne skal 
aflevere en dansk 
stil, hvor de skal 
analysere medier. 

Herefter arbejdes 
der med journalistik 
og sprog med vægt 
på det diskursive 
forløb. 

Medieforløbet 
afsluttes inden jul. 
Herefter læses en 
roman som 
hovedværk, men jeg 
kan ikke sige hvilken, 
for det er umuligt at 
få overblik over 
vores bogsamling 
efter biblioteket er 
opløst. 

Eleverne skal i dette semester 
kunne: 
Formulere sig korrekt personligt og 
nuanceret og demonstrere indsigt i 
retoriske og stilistiske virkemidler 
Analysere og vurdere ikke-fiktive 
tekster 
Demonstrere kendskab til digitale 
mediers indhold og funktione samt 
indsigt i tilhørende etiske 
problemstillinger 
Navigere i store tekstmængder 
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på nettet indgår. 
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Engelsk A Keep calm and 
carry on  
UK portrait 

Keep calm and 
carry on  
UK portrait 
US and UK trade 
San Fransisco 
warming up 

US portrait 
San Fransisco 
warming up 
Grammar  

US portrait 
San Fransisco 
warming up 
Grammar  

US portrait 
Grammar  

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 

Tysk B 
 

Emnet ’Urbanes 
Leben’ 
fortsættes 
 
Der øves 
hjælpeverber 
og lytte/forstå 
evne 

Emnet ’Urbanes 
Leben’ afsluttes og 
evalueres 
 
 
Pronomener  
Mundtlig 
sprogfærdighed 
øves 
 

Emnet ’Kultur i en 
tysk sammenhæng’ 
 
Der arbejdes med 
tekster med DDR og 
indvandringstematik 
 
Mundtlighed og 
grammatik øves 
fortsat  
 

Emnet fra forrige 
måned fortsættes 
 

Emnet er ’Tyskland 
som handelsnation’  
 
Der arbejdes rundt 
om tyske 
virksomheder, og 
virksomhedskultur, 
primært ud fra et 
historisk perspektiv 

Eleverne skal kunne:  
– forstå talt tysk standardsprog om kendte 
emner formidlet gennem forskellige medier  
– læse og forstå forskellige typer og genrer 
af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster  
– redegøre på tysk for studerede 
tysksprogede emner og tekster, analysere og 
fortolke disse og perspektivere til andre 
tekster, idet de benytter et nuanceret 
ordforråd samt anvender elementær 
morfologi og syntaks korrekt  
– føre en samtale på et klart forståeligt, 
sammenhængende og nogenlunde flydende 
tysk om emner, de er fortrolige med, samt 
redegøre for og diskutere forskellige 
synspunkter  
– udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-
gennemgåede tysksprogede tekster og 
emner med anvendelse af et enkelt 
ordforråd og ofte forekommende faste 
vendinger og udtryk  
– udtrykke sig klart forståeligt og 
sammenhængende på skriftligt tysk med et 
varieret ordforråd og med sikkerhed i den 
centrale ortografi, morfologi og syntaks  
– anvende grundlæggende erhvervsrelateret 
terminologi og fraseologi i arbejdet med 
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virksomhedens eksterne kommunikation, 
mundtligt og skriftligt  
– analysere og beskrive tysk sprog 
grammatisk på dansk med anvendelse af 
relevant terminologi  
– anvende relevante lytte- og læsestrategier 
samt relevante mundtlige og skriftlige 
kommunikationsstrategier  
– på tysk redegøre for og reflektere over 
forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive 
som ikke-fiktive samt analysere og fortolke 
disse  
– redegøre på tysk for kulturelle, 
samfundsmæssige og erhvervsmæssige 
forhold i tysksprogede lande med 
hovedvægten på Tyskland efter 1945  
– anvende en grundlæggende viden om 
kulturelle, samfundsmæssige og 
erhvervsmæssige forhold i tysksprogede 
lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive 
tysksprogede tekster og medier samt 
sammenligne studerede tysksprogede 
tekster og emner med kultur-, samfunds- og 
erhvervsforhold i andre lande  
– søge og anvende relevant tysksproget 
materiale på internettet samt dokumentere 
anvendelsen heraf  
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Matematik B Grafisk 
funktionsunders
øgelse 
Lineær 
programmering 
med 
følsomhedsanal
yse 
 
Mundtlig 
præsentation 
 
 
 
 

Lineær 
programmering 
med 
følsomhedsanalyse 
Differentialregning 
Chi^2 test for 
uafhængighed 
introduceres 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt og 
emneopgave 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Chi^2 test for 
uafhængighed 
kobles til 
spørgeskemaer 
 
Mundtlig 
præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Analyserende 
statistik herunder 
Chi^2 test og 
binomialfordelingen 
 
Mundtlig 
præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
Studietur i uge 46, 
her skal 
spørgeskemaer og 
chi^2 test 
anvendes. 
 
 
 
 

Repetition 
Økonomiske 
anvendelser af 
funktionsanalyse 
som optakt til SO5 i 
jan/feb. 
 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt 
Beviser 
 
 
 

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

Historie B Reformationen Reformationen Imperialisme Imperialisme/Amerik
a 

1.Verdenskrig Opbygge historisk bevidsthed. 
Lære at benytte historisk metode: Kildekritik, 
kausalitetsanalyse. 

Erhvervsjura Ret og 
moral/redegøre
nde  
Retskilder/rede
gørende  
Domstole og 
retssager/ 
Juridisk 
metode/anvend
e  
 

Erstatning uden for 
kontrakt 
/analyserende og 
vurderende 

Erstatning uden for 
kontrakt / 
analyserende og 
vurderende, 
forsikring/redegøren
de og aftaleloven/ 
analyserende og 
vurderende 

Aftaleloven / 
analyserende og 
vurderende og 
forbrugeraftaler/ 
analyserende og 
vurderende 

Købeloven/ 
analyserende og 
vurderende 

Eleverne skal kunne anvende juridisk 
metode og foretage et juridiske 
ræsonnement, foretage juridisk 
informationssøgning anvende 
retskilder, samt løse juridiske 
problemstillinger  
 
 

Afsætning B Repetition 
Købsadfærd btc 
Segmentering 
btc 

Marketingmix 
4 P´ er: 
Produkt og 
produktudvikling 

4 P’ er 
Serviceprodukter og 
Pris 
 

De 4 P´er 
Distribution og Pris 

De 4 P´er 
Distribution og Pris 

 
 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 

Kommenterede [LJH1]:  
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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  
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 

 

 
 

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 
- Multimedieproduktion

er 
 

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 


