
Studieplan for klasse 2V – efteråret 2019 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International  
Økonomi A 
 

USAa økonomi Handelsteori Globalisering Konkurrenceevne Finanspolitik • afgøre, hvilke 
forhold der 
har betydning 
for den 
samfundsøko
nomiske 
udvikling set 
i et nationalt, 
et europæisk 
og et globalt 
perspektiv og 
derigennem 
demonstrere 
viden om 
fagets 
identitet og 
metoder 
 

• identificere, 
formulere og 
behandle de 
samfundsøko
nomiske 
udfordringer, 
der knytter 
sig til 
samfundets 
økonomiske 
ubalancer og 
den 
økonomiske 
vækst 

Afsætning A 
 

Markedets størrelse 
Konkurrenceforhold 
Konkurrencemæssige 

Virksomhedens 
nationale 
marketingmix  

Virksomhedens 
nationale 
marketingmix 

Virksomhedens 
nationale 
marketingsmix   

Vækststrategier  Eleven skal i både et 
nationalt og 
internationalt perspektiv 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

positioner   Produkt og 
serviceydelser 

Pris og distribution  Promotion  kunne: 
Anvende viden om 
informationsindsamling 
til at gennemføre analyse 
af markedsmuligheder. 
Anvende viden om 
virksomhedens interne 
og eksterne forhold til at 
diskutere virksomhedens 
strategiske planlægning. 
Analysere og vurdere 
konkurrencesituationen 
på et givent marked. 
Analysere købsadfærden 
på konsumentmarkedet. 
Gøre rede for 
købsadfærden på 
producentmarkedet. 
Gennemføre 
segmentering og vurdere 
virksomhedens valg af 
målgrupper. 
Analysere og tage stilling 
til virksomhedens 
produktudvikling, 
prisfastsættelse, 
distribution og 
kommunikation. 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Obligatoriske fag       
Dansk A 
 
 

Nyhedsjournalistik 
 
 
 

  
 
 

Litterære 
selvfremstillinger 
 

Litterære 
selvfremstillinger 
 

Anvende forskellige 
mundtlige og skriftlige 
fremstillingsformer 
formålsbestemt og 
genrebevidst, herunder 
redegøre, kommentere, 
argumentere, diskutere, 
vurdere og reflektere  

̶ analysere og fortolke fiktive 
tekster  

̶ 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  

̶ demonstrere viden om og 
reflektere over fagets 
identitet og metoder.  
 

Engelsk A 
 
 
 

Fortsat forløb om 
Amerikansk 
samfundslære med 
optakt til studietur i 
USA. Besøg hos 
internationale 
organisationer, 
tænketank, kongres 
osv. 
 
 
Undervisning i 
Canada. Business 
terminology, 
communication, 
culture. 
 
Indsigt I lokalt 

Undervisning i 
Canada. 
Business - 
terminologi, 
kommunikation, 
kultur, indsigt i lokalt 
erhvervsliv i Ontario. 
 
Diverse grammatiske 
emner 

Fiktion - anvendelse 
af relevante 
analyseredskaber 
 
Diverse grammatiske 
emner og skriftligt 
arbejde 

Fiktion afsluttes 
Samfundsfagligt emne 
- evt. obstity eller 
social media 
 
Diverse grammatiske 
emner og skriftligt 
arbejde 

Samfundsfagligt emne 
- evt. obstity eller 
social media 
 
  
  
Diverse grammatiske 
emner og skriftligt 
arbejde 

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, 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

erhvervsliv I Ontario 
med 
virksomhedsbesøg i 
Toronto. 
 
 
 

tekstforståelse og 
formidling.  
 
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 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Tysk B 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Historie B         
Matematik B  
 

  
 

 
 

 
 
 

  

Erhvervsjura C  
 
 

  
 

 
 

  
 
 

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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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

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 


