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2J forår Januar Februar Marts April Maj Faglige læringsmål 

Studieretningsfag       

International 

Økonomi A 

 Finansielle sektor Pengepolitik 

og 

valutapolitik 

Strukturpolitik: 

Erhvervspolitik, 

arbejdsmarkedspolitik 

og indkomstpolitik 

Fortsat 

strukturpolitik 

og inflation 

konkurrencee

vne 

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 og 

vurdere data. 

 

Studieretningsfag 

      

Afsætning A 

 
       

Obligatoriske fag       

Dansk A 
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Engelsk A 

 

 

 

The American 

Dream inkl. 
Værklæsning og 

manuskript til tale 

The American 

Dream afsluttes og 
nyt emne: The 

African-American 

Experience med 

kontekstuel 
grammatik 

The African-American 

Experience med 
kontekstuel 

grammatik 

The African-

Experience 
afsluttes med 

analytisk essay. 

Nyt emne: 

Business/Brand
s on Social 

Media 

Brands on 

Social Media 
og 

forretningsko

rrespondance 

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.  
 

Virksomheds-
økonomi B 

 

 

Analyse af soliditet 
og likviditet 

CSR-rapportering 
og -analyse 

 

 

 

Strategisk analyse af 
eksterne og interne 

forhold 

 

Strategisk plan, 
udvikling af 

forretningsmo-

del 

 

Repetition 
 

 

 

-afgøre hvilke forhold, der har betydning for 
en virksomheds økonomi, herunder 

demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

̶ identificere, formulere og løse afgrænsede 
problemer, der knytter sig til en virksomheds 

økonomiske forhold 

̶ anvende virksomhedsøkonomiske modeller 

og forklare modellernes forudsætninger 
̶ udarbejde et elementært 

virksomhedsøkonomisk ræsonnement, 

herunder kunne forklare sammenhængen 

mellem økonomiske forhold i en given og 
afgrænset kontekst og i samspil med andre 

fag 

̶ bearbejde og præsentere informationer om 

en virksomheds grundlæggende økonomiske 

forhold, herunder kunne vurdere 
informationernes troværdighed 

̶ fortolke og formidle fundamentale 

virksomhedsøkonomiske forhold 

̶ anvende relevante matematiske redskaber 
og digitale redskaber 
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2. fremmedsprog 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matematik B 

 

 

Normalfordelingen 
 

SO5 

 

Opgavesæt 
 

 

 

SO5 
 

Repetition og 

opgaveregning 

 

Projekttræning 
 

Repetition og 

opgaveregning 

 
Emneopgave 

Analyserende statistik 

 

 

Eksamens 
Projekt 

 

 

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. 

 

Historie B       

Informatik       

Mundtlige og 
skriftlige 

kompetencer 

      



 

   

 

  



 

   

 

 

 
 

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 


