
   

 

   

 

 Studieplan for klasse 2A forår 2021  
Aktiviteter Januar Februar         Marts April Maj Faglige mål 
Dansk A Litterær 

selvfremstilling 
 

Litterær 

selvfremstilling 

Det moderne 

gennembruds 
litteratur 

Det moderne 

gennembruds 
litteratur 

Det moderne 

gennembrudslitteratur  

Litterær analyse, 

fortolkning og 
perspektivering 

Udtrykke sig formelt 
korrekt, personligt og 

nuanceret 

Perspektivere tekster ud 
fra stoffets fagområder og 

viden om kulturelle, 
historiske og 

samfundsmæssige 

sammenhænge 
Demonstrere kendskab til 

tendenser i samtidens 

litteratur 
Demonstrere kendskab til 

centrale 
litteraturhistoriske 

perioder 

Engelsk A The American 
Dream inkl. 

Værklæsning og 
manuskript til tale 

The American 
Dream afsluttes – 

grammatik med 
særlige 

fokuspunkter – Nyt 

emne: The African-
American 

Experience med 
kontekstuel 

grammatik 

The African-
American 

Experience 
med 

kontekstuel 

grammatik 

The African-
American 

Experience 
afsluttes med 

analytical 

essay- Nyt 
emne startes: 

Business: 
Brands on 

Social Media 

Business: Brands on 
Social Media and 

Business language 

Litterær analyse, 
fortolknig og 

perspektivering. 
Udtrykke sig på korrekt 

engelsk både i skrift og 

tale samt anvende 
korrekte analytiske 

termer til skønlitteratur 
og sagprosa. 

Redegøre, analysere og 

diskutere i manuskript til 
tale samt viden om 

emnet. 

Perspekivere tekster ud 
fra stoffets fagområder og 

viden om kulturelle, 



   

 

   

 

historiske og 
samfundsmæssige 

sammenhænge. 

Skrive korrekt 
forretningssprog samt 

udvide ordforråd inden for 
erhvervsmæssige 

sammenhænge. 

 
 

2. fremmedsprog 

Tysk 

Wirtschaft Wirtschaft Die Deutschen 

und ihre 
Vergangenheit 

Die Deutschen 

und ihre 
Vergangenheit 

Die Deutschen und 

ihre Vergangenheit 

• Læse og forstå 

forskellige genrer 
af ubearbejdede 

tyske tekster 

• Føre en samtale på 

klart forståeligt 

tysk om kendte 
emner 

• Anvende 
erhvervsrelatereret 

terminologi 

• Analysere tysk 
sprog grammatisk 

• Redegøre på tysk 

for kulturelle, 
samfundsmæssige 

og 
erhvervsmæssige 

forhold i 

tysksprogede 
lande 

Matematik B       
 

Virksomhedsøkonomi  

 

     

Afsætning Produktparameteren 

 

Branding og 

produktudvikling 

Serviceydelser 

og de 7 P'er 

Prisparameteren  – 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 

afsætningsøkonomiske 

modeller og forklare 
modellernes 

forudsætninger og 
egenskaber – udarbejde 

et afsætningsøkonomisk 

ræsonnement, herunder 
at kunne forklare 

sammenhængen mellem 
en række relevante 

afsætningsmæssige 

forhold i en given 
kontekst 

International 

økonomi 

EU 

SO5: Vækst og 
ulighed 

SO5 

PBL-forløb om 
EU herunder  

handelsteorier 

Danmarks 

handel 

Frihandel og 

protektionisme 

 De økonomiske 

kompetencer 

Erhvervsret Erstatning uden for 

kontrakt og forsikringe 
Kreditaftaler pant 

kaution 
Inkasso og 

fogedretten 
Rep. Rep HHX-bekendtgørelsen august 

2017, bilag 29 

  
 

SO5  IØ og 

matematik: 
Vækst og 

ulighed 

   Fokus på: 

At stille det gode 

spørgsmål og 

problemformulering 

Fokus på at skrive en 

diskussion 
 



   

 

   

 

SO6    DHO DHO Demonstrere kendskab til 
centrale 

litteraturhistoriske 

perioder 
Udtrykke sig formelt, 

nuanceret korrekt 
Anvende skriftlige 

fremstillingsformer 

herunder rapportformen 
Demonstrere viden om og 

reflektere over fagenes 

metoder 

Samtidshistorie Dansk Vestinden 
 

Dansk Vestinden Dansk Vestindien 

Globalisering - 

De store 

opdagelser 

Globalisering - De 

store opdagelser 
Globalisering - De store 

opdagelser 
Analysere udviklingen i den 

globale velstand, samhandel og 

magtfordeling Skelne mellem 

forskellige typer af forklaringer 

på samfundsmæssige 

forandringer og reflektere over 

mennesket som historieskabt og 

historieskabende Demonstrere 

viden om fagets 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 

 

 

  



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 



   

 

   

 

 

 

  

 


