
Studieplan for klasse 1G –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Virksomhedsøkonomi 
A 

  
 

      

International 
økonomi A 

      

  
Offentlig sektor 
og velfærd 
 
Identificere, 
formulere og 
behandle 
samf.øko 
udfordringer 
 
 

 
Makroøkonomiske 
nøgletal og økonomisk 
politik 
 
Beregninger og simpel 
databehandling 
 

 
 

 
 

 
Makroøkonomiske nøgletal 
og økonomisk politik 
 

 
 

Prisdannelse og 
virksomheders/husholdn
ingers beslutninger på 
markedet 
 

Globalisering og 
international 
arbejdsdeling.  
Danmarks handel 
 
 
 
 

Faglige mål:  
- identificere, formulere og 
behandle de 
samfundsøkonomiske 
udfordringer, der knytter sig 
til samfundets økonomiske 
ubalancer og den 
økonomiske vækst 
-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 
-anvende relevante 
matematiske redskaber og 
it-værktøjer. 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

Skriftligt 
basiskursus 
 
 
 
 

Skriftlig formidling + 
citatanalyse 
 

Selvfremstilling 
 

Selvfremstilling + 
værklæsning 
 

Retorik 
 

udtrykke sig 
hensigtsmæssigt, formelt 
korrekt, personligt og 
nuanceret, såvel mundtligt 
som skriftligt ̶ demonstrere 
indsigt i sprogets opbygning, 
brug og funktion, herunder 
anvende grammatisk 
terminologi ̶ demonstrere 
indsigt i retoriske, herunder 
stilistiske, virkemidler i 
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såvel mundtlige som 
skriftlige sammenhænge 
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Engelsk A  Keep Calm and 
Carry on – 
portræt af UK 
 
Grammatik 
 
Grundlæggende 
arbejdsmetoder 

Keep Calm and Carry 
on – portræt af UK 
 
Grammatik 
 
Grundlæggende 

bejdsmetoder 

SO3 Sociale skel/social 
classes 
 
Business letters 
 

UK-finish or USA 
appetizer 
 
Skriftlighed/Creative 
Writing 
 
Grammatik 
 
 
 
 
 

UK-finish or USA 
appetizer 
 
Skriftlighed/Creative 
Writing 
 
Grammatik 
 
 
 
 
 
 

Faglige mål: terminologi, 
tekstanalyse, fluency, 
kendskab til UK og US 
history og kunne 
redegøre herfor i 
forbindelse med 
sagprosa, taksonomi, 
perspektivering, 
forståelse af 
klassesamfundet, 
demokrati 
 
Progression: at kunne 
anvende sin viden om UK 
og US til analyse og 
perspektivering. At bruge 
taksonomi som 
styringsredskab. At kunne 
redegøre mundtligt for de 
relevante 
problemstillinger og 
inddrage faglige begreber 
og relevant terminologi. 
 

Tysk B 
 

Jugend und 
Identität 
 
Grammatik med 
skr. Opg. 
 

Jugend und Identität 
 
Grammatik med skr. 
Opg. 
 

SO3 Sociale skel 
 
 
 

Familie in 
Deutschland  
 
Grammatik 
 

Familie in 
Deutschland  
 
Grammatik 
 
 
 
 

Faglige mål: 
- Kunne udtrykke 

sig på tysk med 
en vis korrekthed 

- Tilegne sig viden 
om unge i 
Tyskland set i 
forhold til dem 
selv 

- Kunne anvende 
basis 
grammatikken 
korrekt 

Samfundsfag C Offentlig sektor Økonomiske mål og Sociale og kulturelle Identitetsdannelse og Valg (evt. tidligere Faglige mål: 
-anvende og kombinere 
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og 
velfærdssamfun
d 
Projekt med 
innovative 
løsninger på 
relevante 
udfordringer 
 

økonomiske 
styringsinstrumenter 
EU og globaliseringens 
betydning 

forskelle. 
Ligestilling 

socialisering 
SO3 Sociale skel/social 
classes 
 

hvis der udskrives 
valg) 

viden og kundskaber om 
sociologi, politik, økonomi 
til at redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige 
problemer, herunder 
erhvervsmæssige problemer, 
og diskutere løsninger herpå 
anvende viden, begreber og 
faglige sammenhænge fra 
kernestoffet til at forklare og 
diskutere samfundsmæssige 
problemer 
 ̶ undersøge aktuelle 
politiske beslutninger, 
herunder betydningen af EU 
og globale forhold  
 ̶ undersøge sammenhænge 
mellem relevante 
baggrundsvariable og sociale 
og kulturelle mønstre 
 ̶ undersøge grundlæggende 
økonomiske sammenhænge 
med inddragelse af 
erhvervsmæssige forhold og 
diskutere aktuelle 
samfundsøkonomiske 
prioriteringer 
 ̶ behandle problemstillinger 
i samspil med andre fag 
 ̶ demonstrere viden om 
fagets identitet og metoder   
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Matematik B  
 

Bekrivende 
statistik 
 
 

Opfølgning på 
grundbegreber fra 
Grundforløbet: 
Grafer 
Lineære funktioner 
Procent og indeks 
Regression 
 
samt focus på IT-
inspire 
 
 
 

 
Andengradspolynomier 
 

 
Eksponentielle 
funktioner 
Potensfunktioner 
 
 

 
Orientering om 
kommende emener, 
Forberedelse til 
eksamen og 
repetition 

Eleverne skal kunne: ̶ 
anvende relevante 
matematiske 
hjælpemidler, herunder 
CAS og 
matematikprogrammer, 
til løsning af givne 
matematiske problemer. 
Endvidere kunne benytte 
it til beregninger og 
undersøgelser af udtryk, 
der ligger i direkte 
forlængelse af det i pkt. 
2.2. nævnte ̶ genkende 
og skifte mellem verbale, 
grafiske og symbolske 
repræsentationer af 
matematiske 
problemstillinger fra 
fagets indhold samt 
vurdere i hvilke tilfælde, 
de forskellige 
repræsentationsformer er 
hensigtsmæssige ̶ 
gennemføre simple 
matematiske 
ræsonnementer og 
beviser ̶ håndtere 
formler, herunder 
oversætte mellem 
matematisk symbolsprog 
og dagligt talt eller 
skrevet sprog samt 
anvende symbolsprog til 
løsning af problemer med 
matematisk indhold ̶ 
læse matematiske 
tekster ̶ gennemføre 
modelleringer, primært 
inden for 
samfundsvidenskabelige 
og økonomiske 
fagområder, ved 
anvendelse af 
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variabelsammenhænge, 
vækstbetragtninger, 
statistiske 
databehandlinger eller 
finansielle modeller og 
have forståelse af 
modellens 
begrænsninger og 
forudsætninger ̶ formidle 
matematiske metoder og 
resultater i et 
hensigtsmæssigt sprog  ̶ 
behandle 
problemstillinger i 
samspil med andre fag ̶ 
beherske fagets 
mindstekrav.  
2 

Afsætning B Købsadfærd 
B2B 
 
 
 

Interne forhold Eksterne forhold Strategi Strategi  
 Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold der har betydn                      
– identificere, formulere og løse udford             
– anvende afsætningsøkonomiske mod         
– udarbejde et afsætningsøkonomisk r                  
– indsamle, bearbejde og præsentere                    
– fortolke og formidle informationer om               
– udvælge og anvende relevante digita          
 
 

 
 
 
 
 
 

Informatik C       
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      



Studieplan for klasse 1G –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Arbejdsformer 
 
 

 
 

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 
- Multimedieproduktioner 

 

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 
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