
Studieplan for klasse 1H –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
VØ A Opstart af 

virksomhed, 
ejerformer, 
Indtægter og 
omkostninger, 
Likviditet1 
 
Årsregnskabet og 
registreringssystem
et. 
 
 

Det samlede 
regnskabssystem 
 
Interessenter og 
CSR 

SO2: Bærerdygtighed 
CSR og Interessenter 
 
 

Årsrapporten 
Økonomiske analyser 
 
Analyse af rentabilitet 
 
Analyse af 
indtjeningsevne 

 Analyse af 
kapitaltilpasning, 
soliditet og 
lividitet2 

 
 Eleverne skal kunne  
̶ afgøre hvilke forhold, der 
har betydning for en 
virksomheds økonomi, 
herunder demonstrere viden 
og kundskaber om fagets 
identitet og metoder  
̶ identificere, formulere og 
løse problemer, der knytter 
sig til en virksomheds 
økonomiske forhold  
̶ anvende 
virksomhedsøkonomiske 
modeller, herunder modeller 
til optimering, og forklare 
modellernes forudsætninger  
̶ udarbejde et 
virksomhedsøkonomisk 
ræsonnement, herunder 
kunne forklare 
sammenhænge mellem en 
række 
virksomhedsøkonomiske 
forhold i en given kontekst  
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer 
om en virksomheds 
økonomiske forhold og 
vurdere informationernes 
troværdighed og relevans  
̶ fortolke og formidle 
informationer om 
virksomhedsøkonomiske 
forhold bredt og i samspil 
med andre fag  
̶ udvælge og anvende 
relevante matematiske og 
digitale værktøjer.  
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Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Engelsk A  Tema: Mind your 
own Business 
+ Business 
Communication 
Eleverne lærer her 
at skrive business 
letters, mails, cvs, 
jobansøgninger, 
press leleases osv.  
+ sociale medier 
Faglige mål:  
almene og 
erhvervsrelaterede 
kommunikationsfor
mer og 
kommunikationsstra
tegier 
+ karrierelæring 

Grammatikundervis
ng 

 
Faglige mål:  
At lære det 

ngelske grammatik og 
 at lære nogle 
oretiske begreber 

metasprog). 

 
Storbritannien  
 
Faglige mål: 
Viden om Storbritannien 
+ 
Tekstanalytiske begreber 
og metoder til analyse af 
fiktive og ikke-fiktive 
tekster 

 
Sociale skel – SO3 
 
 
 
 
 

 
Spoken English 
 
Faglige mål: kortere 
forløb som giver 
eleverne tips og 
strategier til at 
anvende det 
engelsk sprog 
rigtigt  
 
 
 
 
 
 

 

Tysk  
 

Tema: Zeit 
Grammatik: 
hjælpeverber, 
stærke verber 
 

Tema: Zeit 
Grammatik: 
hjælpeverber, stærke 
verber, tidsangivelser, 
svage verber 
 

SO3 – sociale skel 
 

Tema: Leben in 
der Stadt 
 
Grammatik: 
artikler, 
tidsangivelser, 
relative pronominer 

Tema: Leben in der 
Stadt 
 
Relative 
pronominer 
 
 

Eleverne skal kunne:  
– forstå talt tysk 
standardsprog om kendte 
emner formidlet gennem 
forskellige medier  
– læse og forstå forskellige 
typer og genrer af 
ubearbejdede nyere 
tysksprogede tekster  
– redegøre på tysk for 
studerede tysksprogede 
emner og tekster, analysere 
og fortolke disse og 
perspektivere til andre 
tekster, idet de benytter et 
nuanceret ordforråd samt 
anvender elementær 
morfologi og syntaks korrekt  
– føre en samtale på et klart 
forståeligt tysk 
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Samtidshistorie       –  
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Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Erhvervscase  
 

 
 
 
 
 

  
 

   
 
 

Afsætning        
 

Spansk Begynder spansk 
med bogen VIDAS 
Grammatik 

Begynder spansk 
med bogen VIDAS 
Grammatik 

Begynder spansk med 
bogen VIDAS 
Grammatik og 
billedebeskrivelse 

Begynder spansk med 
bogen VIDAS 
Grammatik og start på 
SO3 (Sociale skel) 

S03: Sociale skel •Viden om den 
spansktalende verden 
•Elementær sproglig og 
kommunikativ 
formuleringsevne 
(skriftligt og mundtligt) 
•Læseforståelse og 
læsestrategier 
•Kendskab til 
elementær grammatik: 
Verber i præsens, 
perfektum og nær 
fremtid, substantiver, 
adjektiver, artikler, 
adverbier, 
præpositioner, 
pronomener 
(personlige, possesive, 
relative, 
demonstrative), 
genitiv, muy/mucho, 
ser/estar/hay, 
introduktion til 
datidsformer. 
•Interkulturel 
kompetence dvs. 
kunne forstå og 
redegøre for 
væsentlige kulturmøder 
i den spansktalende 
verden og for forskelle 
mellem dansk og 
spansk kultur og sprog 
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Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

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 


