
 

 Studieplan for klasse 2I foråret 2021 
Aktiviteter Januar Februar Marts  April  Maj  Faglige mål Faglige mål 
Dansk A  

Krimi 

 

Krimi 

 

Optakt til DHO-
forløb om 

1960'erne ved at 
læse 

kanonforfattere 

1900-1960 

DHO-forløb 

om 

1960'erne 

DHO-forløb om 

1960'erne 

 

• Fiktionsanalyse af et 
bredt udvalg af genrer. 

• Romanlæsning. 
• Litteraturhistorie. 

• Rapportskrivning. 

 

Engelsk A  The USA The USA The USA The USA The USA  Engelsk A Værk læsning 

Værk læsning USA USA 

USA 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 
Erhvervsjura  Erstatning uden 

kontrakt og 

forsikringen 

Kreditaftale, 
kaution og pant  

Inkasso og 
fogedretten  

Rep.   HH-Bekendtgørelse august 
2017, bilag 29 

 

Virksomheds
økonomi 

 

Strategi: 

 

Strategiens kendetegn, 

den strategiske plan 
 

PBL: 

 

PBL-forløb - strategi 

PBL: 

 

PBL-forløb - strategi 

Logistik: 

 

Logistikstyring 

 

Logistik: 

 

Logistisk effektivitet 

Fokus: 

 

Hvordan en virksomhed lægger planer 

for fremtiden samt optimering af 
forretningsgange. 

 

 

International

økonomi 

Ulighed (SO5) Arbejdsmarkedspol

itik 

Erhvervspolitik Miljøpolitik Inflation afgøre, hvilke forhold der har 

betydning for den 

 



 samfundsøkonomiske 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 
samfundsøkonomiske 

udfordringer, der knytter sig til 

samfundets økonomiske 
ubalancer og den økonomiske 

vækst 
̶ anvende samfundsøkonomisk 
teori, modeller og empiri til 

undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske 

udfordringer 
̶ udarbejde et 
samfundsøkonomisk 

ræsonnement, herunder kunne 

forklare sammenhænge 
mellem en række 

samfundsøkonomiske forhold 
med udgangspunkt i empiriske 

data 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere 

samfundsøkonomiske 

informationer til brug for 
undersøgelser, vurdere 

informationernes troværdighed 
og relevans, samt udvikle og 

vurdere innovative løsninger, 

herunder i samspil med andre 
fag 
̶ fortolke og formidle viden om 
nationale og internationale 

samfundsøkonomiske forhold 



̶ udvælge og anvende 

relevante matematiske og 

statistiske redskaber og it-
værktøjer 

Afsætning B Markedsanalyse Eksamensprojekt/e

ksamensforberedels

e 

Eksamensprojekt/

eksamensforbered

else 

Eksamensproje

kt/eksamensfor

beredelse 

   

Tysk B 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 

 

 

Spansk  Jóvenes en 

Latinoamérica 

Jóvenes en 

Latinoamérica 

Madrid y 

Barcelona 

Madrid y 

Barcelona 

Madrid y Barcelona Forløb Jóvenes: Kendskab til unge 

i Latinamerika gennem forskellige 

emner 
Læsning af spansksprogede 

tekster. Artikel genre 
Skriftlig produktion og lytteøvelser 
Udvidelse af ordforråd  
Sagprosa-analyse 
Kontekstuel grammatik 
Eksamensøvelser 
 
 

Forløb Madrid y Barcelona:  

 



Livsformer og livskvalitet i en 
storby Seværdigheder  
Madrids og Barcelonas historie 

(kort) 
Separatisme i Catalonien 
Borgerkrigen, Francodiktaturet og 

La Ley de Memoria Histórica 
Spansk malerkunst (Velázquez, 

Goya, Picasso) 
 

Finansiering obligationer Obligationer -PBL Finansiel sektor 

 

Finansiel sektor 

PBL 

Eksamenstræning 

- hele bogen - 

pensum 

Forståelse af obligationer og 

alle underbegreberne, 

konvertering 
Forståelse af den finansielle 

sektor, herunder finansielle 
kriser og økonomiske 

politikker, pengepolitik, 

valutakurspolitik - 
sammenhængen 

Forståelse af den finansielle 

sektor, herunder finansielle 

kriser og økonomiske 
politikker, pengepolitik, 

valutakurspolitik - 
sammenhængen 

Matematik B Differentialregning: 

Funktionsanalyse. 
Nulpunkter,  

fortegnsvariation, 
Monotoniforhold 

Tangentberegning. 

Krumningsforhold og 
vendetangenter. PLC 

kurven.SO5  Rapport  
Chi i anden Test 

Funktionsanalyse 

afsluttes.  
 

Emneopgave i 
differentialregning. 

 

Sandsynlighedsreg
ning 

Sandsynlighedsr

egning, 
kombinatorik og 

sandsynlighedsfo
rdelinger: 

Binomialfordeling

, 
Normalfordeling. 

 
Analyserende 

Statistik 

Projekteksame

n i matematik 
Emneopgave i 

analyserende 
statistik. 

Repetition, 

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. 

 

Studieretning
sprojekt 

 

     
 

  

Mundtlige og 

skriftlige 

kompetencer 

       

Arbejdsforme

r 

 

   

 

 

 

   



SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleele

v til 
gymnasieelev

” 

 

  



 


