
Studieplan for klasse 2V –  foråret 2021 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 

 
Studieretningsfag       

International 

Økonomi A 

      

Afsætning A Markedets størrelse  
Konkurrenceforhold  

Konkurrence-
mæssige positioner 

Vækststrategier  

Konkurrencestrategier  
B2B markedets 

karakteristika, 

baggrundsforhold og 

købsadfærd  

Virksomhedens 
internationalisering 

og globalisering  

Virksomhedens 
internationalisering 

og globalisering 

Eleven skal kunne (nationalt 

og globalt):  
 
- afgøre, hvilke forhold der har 
betydning for en virksomheds 
afsætning, 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 afsætnings-
økonomiske modeller og forklare 
modellernes forudsætninger og 
egenskaber  

– udarbejde et afsætnings-
økonomisk ræsonnement, 
herunder at kunne forklare 
sammenhængen mellem en 
række relevante afsætnings-
mæssige forhold i en given 
kontekst  

– indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer om en 
virksomheds markedsforhold 
samt vurdere informationernes 
troværdighed og relevans i en 
given sammenhæng  

– fortolke og formidle 
informationer om afsætning 
inden for flere af fagets genrer, 
herunder i samspil med andre fag  

– udvælge og anvende relevante 
digitale og matematiske 
kompetencer i arbejdet med 
afsætning  
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Obligatoriske fag       

Dansk A  

 

Litteraturhistorie 

 

 
 

 

 

Litteraturhistorie 

 

 

Filmanalyse 

 

 

Filmanalyse 

 

 

Filmanalyse 

 

Eleverne skal kunne:  
– udtrykke sig mundtligt og 

skriftligt hensigtsmæssigt, 

formelt korrekt, personligt, 

nuanceret og argumenterende – 

anvende forskellige mundtlige 

og skriftlige genrer  
– selvstændigt udføre metodisk 

og relevant analyse og 

fortolkning af forskellige 

litterære tekster, såvel mundtligt 

som skriftligt  

– analysere trykte og 

elektroniske medietekster og 

vurdere disse som led i en 

kommunikationssituation, såvel 

mundtligt som skriftligt  

– perspektivere og vurdere 

tekster ud fra viden om 

historiske, kulturelle, 

samfundsmæssige, æstetiske, 

psykologiske, kommunikative 

og erhvervsrelaterede 

sammenhænge  

– demonstrere kendskab til 

danske og internationale 

strømninger inden for litteratur 

og medier og samspillet med 

kultur og samfund 
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Engelsk A  USA 

Læse værk 

Litterære genrer 

grammatik 

USA 

Læse værk 

Litterære genrer 

grammatik 

USA 

Læse værk 

Litterære genrer 

grammatik 

Culture 

Litterære og skr. 

genrer 

grammatik 
 

 

 

 

 

Culture 

Litterære og skr. 
genrer 

grammatik 

 

 
 

 

• anvende viden 
om det 
engelske 
sprogs 
opbygning og 
grammatik til 
sproglig 
analyse, 
tekstforståelse 
og formidling 

• anvende 
relevante 
tekstanalyseme
toder til at 
fortolke og 
perspektivere 
tekster 

• redegøre 
sammenhænge
nde for og 
deltage i 
samtale om 
almene, 
litterære, 
samfundsmæss
ige og 
erhvervsrelater
ede emner 

• formulere 

forskellige 

teksttyper 

skriftligt, 

herunder 

oversættelser, 
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resumeer, 

interne og 

eksterne 

forretningsmed

delelser og 

længere, 

selvstændige 

fremstillinger 

af komplekse 

problemstilling

er og emner. 

 

Tysk  

 
     

 

 
 

 

Historie  Første verdenskrig

  

 
 

Første verdenskrig

  

Første verdenskrig 

 

Det moderne 
gennembrud i Danmark  

 

Det moderne 

gennembrud i 

Danmark  
   

DHO  

Det moderne 

gennembrud i 

Danmark  
 

DHO  

 

Indsigt i konflikters 

opståen og håndteringen 

af disse, indsigt i 
styreformer og politiske 

ideologier, at kunne 

forholde sig reflekterende 

til demokratisering i især 
nationalt perspektiv, 

træne anvendelse af 

historiefaglige metoder, 

skriftlig formidling af 
historiefaglige 

problemstillinger 
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Virksomheds-

økonomi B  

 

 

 

 

 

 

 

   

Erhvervscase  
 

Erhvervscase 
• Fag og metode 

• Gruppedannelse 

• Casearbejde 

 
Erhvervscase 1: 

Hansens Flødeis 

 

 
 

 

 

 

Erhvervscase 2: 
Brøchner Hotels  

Erhvervscase 2: 
Cykelpartner  

 

DM i erhvervscase   Eleverne skal kunne: 

– udvikle løsninger på en 
virksomheds udfordringer ud 

fra en kreativ proces 

– anvende it og medier til 

informationssøgning, 

samarbejde, produktion og 

formidling 

– forholde sig kritisk til egne 

arbejdsprocesser og 

resultater 

 

 

 

Erhvervsjura Handelskøb og 

Forbrugerkøb 
Kreditaftaler, kaution, 

pant 
Inkasso og fogederetten Rep. Rep. HH-Bekendtgørelse august 

2017, bilag 29 
 

Mundtlige og 

skriftlige 
kompetencer 

Rapportskrivning      

Arbejdsformer 

 

 

Gruppearbejde 

 

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 


