
Studieplan for klasse 1j –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag IØ og VØ      
       
Samtidshistorie       
Virksomhedsøkonomi  
 
 
 

      

Virksomhedsøkonomi 
(ireneb) 

Forretningsplan 
og Forretnings-
model. 

Virksomheder i vækst SO2 
Interessenter og CSR 

Årsrapporter for person-
ligt ejede virksomheder 

Årsrapporter for sel-
skaber 

Redegøre for indholdet af en 
forretningsplan 
Redegøre for indholdet i en 
forretningsmodel 
Redegøre for CSR-begrebet 
Redegøre for Code of Con-
duct 
Redegøre for Ashridges mo-
del 
Redegøre for de grundlæg-
gende krav til årsrapporten 
Udarbejde en årsrapport med 
resultatopgørelse, balance og 
noter på baggrund af en 
saldobalance 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
(bt) 

 
Selvfremstlling i 
litteratur og me-
dier 
 
 
 
 

 
Selvfremstlling i 
litteratur og medier 
 
Sproglig analyse af 
litteratur 
 
 

 
Selvfremstlling i litteratur 
og medier 
 
Værklæsning YAHYA 
HASSAN 
 
 

 
Dokumentar og 
reality 
 

 
Dokumentar og 
reality 
 

 
Demonstrere kendskab til tenden-
ser i samtidens danske litteratur 
og medier 
 
Analysere og fortolke fiktive og 
ikke-fiktive tekster 
 
Skriftlig fremstilling med fokus på 
citatanalyse og samlet fortolkning 
 
 
 

Engelsk A Introduction to 
UK (fortsat):  
Keep Calm and 
Carry on – 
portræt af UK: 
Fokus på  
Class 
British identity 
 

Keep Calm and  
Carry On +  
What is Britishness?: 
Fokus på  
Youth 
Education 
Government and  
Politics 
 

Keep Calm and  
Carry On: 
Fokus på  
Brexit 
History 
 
 
 
Intro til Business letters 

Keep Calm and  
Carry On: 
Fokus på  
The World in One 
Country. 
 
Grammatik 
Grundlæggende ana-
lysemetoder: fiktion, 

 
Fokus på  
Multikultur. 
Immigrant Britain. 
 
Grammatik 
Grundlæggende 
analysemetoder: 
fiktion,  

Udvalgte faglige mål: 
Eleverne skal kunne  
Sprogfærdighed 
Sprog, tekst og kultur  
̶ analysere og beskrive engelsk 
sprog grammatisk og stilistisk   
̶ gøre rede for indhold, syns-
punkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  
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Grammatik 
Grundlæggende 
arbejdsmetoder 

Grammatik 
Grundlæggende  
arbejdsmetoder 
Skriftlighed 

Grundlæggende  
analysemetoder:  
non-fiktion. 

tekstperspektivering 
Skriftlighed 

tekstperspektivering 
Skriftlighed 

̶ analysere og fortolke forskelli-
ge tekster med anvendelse af 
relevant faglig terminologi og 
metode  
̶ perspektivere tekster er-
hvervsmæssigt, kulturelt, sam-
fundsmæssigt og historisk  
̶̶ behandle komplekse problem-
stillinger i samspil med andre 
fag  

Tysk  
(lpm) 

Emne om tyske 
kulturelle og 
samfundsmæssi-
ge forhold efter 
1945 dog pri-
mært nyere – 
diverse genrer, 
ordforråd og 
chunks 
Skriftligt: afleve-
ring med relation 
til emnet. 

Emne om tyske kul-
turelle og sam-
fundsmæssige for-
hold efter 1945 dog 
primært nyere – 
diverse genrer, ord-
forråd og chunks 
 
Skriftligt: aflevering 
med relation til em-
net. 

Emne om tyske kulturelle 
og samfundsmæssige 
forhold efter 1945 dog 
primært nyere – diverse 
genrer, ordforråd og 
chunks 

Emne om tyske 
kulturelle og sam-
fundsmæssige 
forhold efter 1945 
dog primært nyere 
– diverse genrer, 
ordforråd og 
chunks 
 
Skriftligt: afleve-
ring med relation 
til emnet. 

Studieområde 3: 
Sociale skel i Tysk-
land (Østrig, 
Schweiz). Tværfag-
ligt forløb med En-
gelsk/Fransk og 
afsluttende projekt. 

Anvendelse af relevante 
lytte- og læsestrategier 
samt relevante mundtlige 
og skriftlige kommunika-
tionsstrategier. Gramma-
tik og ordforrådsøvelser. 
Viden. 

International øko-
nomi A 

Introduktion til 
faget: 
De samfunds-
økonomiske mål 
og prisdannelse. 
PBL forløb om 
prioritering af de 
økonomiske mål 
og dataindsam-
ling og databe-
handling. 
PBL: Analyse af 
dansk økonomi 
og diskussion af 
løsninger. 
 

Prisdannelse fortsat: 
Udbud, efterspørgsel 
og indgreb i pris-
dannelsen. 
Simple beregninger 
af priselasticitet 
Indledende begre-
ber: produktion, 
indkomst, forsy-
ningsbalance og det 
økonomiske kreds-
løb. 
Beregninger af årets 
priser, faste priser, 
multiplikatorer og 
indeks 
 

Virksomheders og hus-
holdningers beslutninger 
på markedet: Indkomst, 
forbrug, opsparing og 
indkomstfordeling. 
Beregning af opsparings 
og forbrugskvoter. 
Forståelse for de økono-
miske sektorer og deres 
gensidige afhængighed. 
Økonomisk historie 

Den offentlige sektor i 
Danmark 
Størrelse, indtægter 
og udgifter 

Den offentlige sektor 
fortsat 
Den danske vel-
færdsstat 
PBL: Hvilken rolle 
skal staten spille i 
fremtidens Danmark 

Faglige mål:  
- identificere, formulere 
og behandle de sam-
fundsøkonomiske udfor-
dringer, der knytter sig til 
samfundets økonomiske 
ubalancer og den økono-
miske vækst 
-udarbejde et samfunds-
økonomisk ræsonnement, 
herunder kunne forklare 
sammenhænge mellem 
en række samfundsøko-
nomiske forhold med ud-
gangspunkt i empiriske 
data  
-indsamle, bearbejde og 
præsentere samfunds-
økonomiske informationer 
til brug for undersøgelser, 
vurdere informationernes 
troværdighed og relevans, 
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samt udvikle og vurdere 
innovative løsninger, her-
under i samspil med an-
dre fag 
-anvende relevante ma-
tematiske redskaber og 
it-værktøjer 

Samtidshistorie 
(rm) 
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Matematik B 
(SHQ) 

Afsluttede de-
skriptiv statistik 
med grupperede 
og ugrupperede 
data. Herunder 
Wordmats stati-
stik program.   
Videre til 
eksponentielle 
funktioner, her-
under funktio-
nens udseende 
grafisk og forstå-
else af funktions-
forskrift.  
 
Emneopgave 

Eksponentielle funk-
tioner videre samt 
logaritmer og ek-
sponentielle lignin-
ger. Lidt beviser.  
 
Sammenligning med 
Rentes regning og 
eksponentielle funk-
tioner. 
 
Repetition af rentes- 
og annuitetsregning 
og beskrivende sta-
tistik.  
 
Mundtlig præsenta-
tion og opgavesæt.  

Eksponentielle funktioner 
afsluttende med ekspo-
nentiel regression. Bevis 
a og b ud fra to punkter. 
 
Bevis a og b i en lineær 
funktion.  
 
Andengradsligninger med 
forståelse af forskrift, 
grafisk udseende, udreg-
ning af konstanter.    
 
Mundtlig præsentation og 
emneopgave 

Andengradsligninger 
herunder diskriminant 
og udregning af top-
punkt og nulpunkt. 
Beviser.  
 
Mundtlig præsentation 
og emneopgave 

Afslutte andengrads-
ligninger og repetiti-
on. 
 
Opgavesæt og 
mundtlig præsenta-
tion.   

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne funktionsfor-
ståelse, beskrivende sta-
tistik samt matematisk 
analyse skal eleverne 
opnå faktuel viden om 
matematiske emner, me-
toder og anvendelsesom-
råder. 
 

Afsætning B Virksomhedens 
strategiske situa-
tion.  
SWOT, TOWs , 
muligheds- og 
trusselsmatrix 
Strategi. 
Porters generiske 
strategier samt 
vækststrategier 

Strategier fortsat 
Taksonomiske ni-
evauer 
SO2 - segmentering 
og pivottabeller til 
udvælgelse af mål-
gruppe. Kommuni-
kation (promotion) 
 

 
Brancheanalyse 

Konkurrentanalyse 
Informationssøgning 

(Euromonitor) 

Konkurrentanalyse 
fortsat 

Købsadfærd i BTC 
markedet 
Købsadfærd på BTB 
markedet 

 
  
– afgøre, hvilke forhold der har 
betydning for en virksomheds 
afsætning nationalt, og der-
igennem demonstrere viden og 
kundskaber om fagets identitet 
og metoder  
– identificere, formulere og løse 
afgrænsede udfordringer ved-
rørende afsætning, der knytter 
sig til en virksomheds fortsatte 
vækst  
– anvende afsætningsøkonomi-
ske modeller og forklare model-
lernes forudsætninger  
– udarbejde et afsætningsøko-
nomisk ræsonnement herunder 
at kunne forklare sammen-
hængen mellem en række 
relevante afsætningsmæssige 
forhold i en given afgrænset 
kontekst  
– indsamle, bearbejde og præ-
sentere informationer om en 
virksomheds nationale mar-



Studieplan for klasse 1j –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

kedsforhold samt vurdere in-
formationernes troværdighed  
– fortolke og formidle informa-
tioner om afsætning, herunder i 
samspil med andre fag  
– udvælge og anvende relevan-
te digitale og matematiske 
kompetencer i arbejdet med 
afsætning  
 

Informatik - C       
Mundtlige og skriftli-
ge kompetencer 

Analyse, vurde-
ring og refleksion 
mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

Analyse, vurdering 
og refleksion 
mundtlig og skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Mundtlig præsentation 

Analyse, vurdering 
og refleksion mundt-
lig og skriftlig 
 

 

Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra folkesko-
leelev til gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervis-
ning 
Gruppevis præ-
sentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Projekt Rapport m. 
delvis lærestyring 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

Fra folkeskoleelev til gymnasieelev 
År Klasseudvikling Studiemetoder Arbejdsformer Mulige Produktformer  
1. år  Klassens år  

(Her: fokus på studie-
området 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 læ-

ringsvaner 

- Forelæsning (læreroplæg, gæste-
fore- læsninger) 

- Klassedialog 
- Individuelt arbejde 
- Gruppesamarbejde (pararbejde, 

diskussions- gruppe, arbejdsgruppe) 
- Projektarbejde ’light’ - med høj læ-

rerstyring 
- Case-arbejdsform, herunder pro-

blem-casen, system-casen 

- Rapport 
- Synopsis light 
- Processkrivninger, individu-

elle 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 lærings-
adfærd 

- Evaluering 
- Beherskelse af de taxonomiske niveauer 
- Beherskelse af genreskrivning, herunder rap-

port- 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 lærersty-

ring 

- 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 kol-

lektiv læringsadfærd 
- Eksamenslæsning 
- At kunne se virkeligheden bag stoffet 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. og 2. år 
- Problemorienteret projektarbejde 

med lille lærerstyring 
- Individuelle studier under faglig vej-

ledning 

- Fortsat produktformer 
fra  1. og 2. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 


