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Studieretningsfag       
       
Samtidshistorie Mellemkrigstiden 

– Årsager, forløb 
og eftervirknin-
ger af WWI 

Mellemkrigstiden 
Nazificering af Tysk-
land 

Mellemkrigstid – WWII 
optakt, holocaust og 
vigtigste konsekvenser 
 
Optakt til DSO 

   

Virksomhedsøkonomi 
(Lasse Blichfeldt Andersen 
- lban) 

Virksomhedens 
interessenter 
 
 
Mål: 
Redegøre for en 
virksomheds 
interessenter og 
deres typiske 
ydelser og mod-
ydelser 
Redegøre for, 
hvordan der kan 
opstå konflikter 
mellem interes-
senterne 
Redegøre for 
begreberne sha-
reholder value og 
stakeholder value 
Diskutere, om en 
virksomhed ska-
ber mest share-
holder value eller 
stakeholder value 
Forklare, hvorfor 
en virksomhed 
må samarbejde 
med sine interes-
senter 

CSR 
 
 
Mål: 
Redegøre for den an-
svarlige virksomhed 
Redegøre for CSR-
begrebet 
Redegøre for CSR-
pyramiden 
Redegøre for FN's 
Global Compact 
Redegøre for Code of 
Conduct 
Redegøre for Ashridges 
model 
Diskutere fordele og 
ulemper ved en virk-
somheds CSR-
rapportering 
Redegøre for fordele og 
ulemper ved, at en 
virksomhed kommuni-
kerer om sin CSR-
indsats 

Forretningsplan  
 
 
Mål: 
Redegøre for indholdet af en 
forretningsplan 
Udarbejde et etablerings-
budget og beregne virksom-
hedens finansieringsbehov 
Redegøre for forskellige 
finansieringsformer 
Udarbejde et resultatbudget 
Udarbejde et likviditetsbud-
get 

Forretningsmodel  
 
Mål: 
Redegøre for indholdet i 
en forretningsmodel 
Udarbejde en forret-
ningsmodel for en virk-
somhed 
Diskutere fordele og 
ulemper ved en virk-
somheds forretningsmo-
del 
Redegøre for begrebet 
disruption 
Diskutere, hvordan en 
virksomheds forret-
ningsmodel kan trues af 
disruption 

Virksomheden i vækst 
 
 
Mål:  
Redegøre for, hvordan 
en virksomheds stør-
relse måles 
Beregne en virksom-
heds vækst 
Redegøre for begre-
berne gazelle- og høj-
vækstvirksomhed 
Forklare, hvorfor gazel-
le- og højvækstvirk-
somheder er vigtige for 
samfundet 
Redegøre for vækst-
virksomheders ejer-
former 
Vurdere fordele og 
ulemper ved forskellige 
ejerformer 
Redegøre for begre-
berne mission, vision, 
mål og værdier 
Diskutere konkrete 
virksomheders mission, 
vision, mål og værdier 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A (aml) 
 

 
Det moderne 
Gennembrud 
 
 
 
 
 

 
Det moderne Gen-
nembrud 
 
Refleksionsskrivning 
 
Hovedværk: ”Et 
dukkehjem” 
 

 
Det moderne Gennem-
brud 
 
Refleksionsskrivning 
 
 
 

 
Det moderne Gen-
nembrud 
 
Refleksionsskrivning 
 
 
DA og/eller hist-
opg. 18. – 20. april 

 
Evt. sprog og kom-
munikation del 2 
 
Refleksions -
skrivning 
 

Forstå perioden 1870 –
1890 hist., kulturelt og 
samfundsmæssigt - selv-
stændigt analysere, for-
tolke, vurdere  + per-
spektivere forskellige lit. 
+ ikke-lit. tekster samt 
hovedværket. Udtrykke 
sig korrekt, nuanceret og 



Studieplan for klasse 1P –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

 argumen-terende, skrift-
ligt + mundligt + rap-
portskr 
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Engelsk A (cmn) Introduction to 
the English-
Speaking World – 
Grammatik: ord-
klasser og sæt-
ningsanalyse 
Forståelse og 
samtale 
Analyse: fiction 
Skrive korrekt 
engelsk 
Sprog, tekst og 
kultur 

UK Area Study – 
 Part I 
Grammatik: OS, KG, 
m.m 
Forståelse og sam- 
Tale/diskussion 
Analyse: non-fiction,  
Engelsk faglig viden 
Om UK 
Sprog, tekst og kul-

r 
 

UK Area Study – Part I, 
fortsat 
Forståelse og sam- 
tale/diskussion 
Analyse: non-fiction,  
Engelsk faglig viden 
Om UK/perspektivering 
Historisk, kulturelt, 
Samfunds- og erhvervs- 
mæssigt  
Grammatik: Grammar in 
context 
Sprog, tekst og kultur 
Redegørelse 
 

SO3- Sociale skel 
 
Tværfagligt forløb 
med samfundsfag og 
andet fremmedsprog 
 
Sprog, tekst og kultur 
Analyse og fortolkning 
 
Perspektivere tekster 
Samfundsmæssigt 
 
Analysere britiske 
regioner på baggrund 
af engelskfaglig viden 
om historie, sam-
fundsmæssige forhold 
 
Gør rede for indhold, 
synspunkter og sprog-
lige særtræk i en-
gelsksprogede tek-
ster. 
 
Anvende faglige op-
slagsværker 

SO3 – Sociale skel 
 

Tværfagligt forløb 
med samfundsfag og 
andet fremmedsprog 
 
Sprog, tekst og kul-
tur 
Analyse og fortolk-
ning 
 
Perspektivere tek-
ster 
Samfundsmæssigt 
 
Analysere britiske 
regioner på bag-
grund af engelskfag-
lig viden om histo-
rie, samfundsmæs-
sige forhold 
 
Gør rede for indhold, 
synspunkter og 
sproglige særtræk i 
engelsksprogede 
tekster. 
 
Anvende faglige 
opslagsværker 

(Uddrag)  
Eleverne skal kunne:  
Sprogfærdighed  
̶ forstå forholdsvis komplekse 
mundtlige engelske tekster og 
samtaler af en vis længde om 
almene og faglige emner fra 
forskellige regioner og i forskel-
lige stillejer  
̶ udtrykke sig flydende og spon-
tant med formidlingsbevidsthed 
i præsentation, samtale og 
diskussion på nuanceret og 
velstruktureret mundtligt en-
gelsk om en bred vifte af alme-
ne og faglige emner med høj 
grad af grammatisk korrekthed 
og med evne til selvkorrektion  
 
Sprog, tekst og kultur  
̶ analysere og beskrive engelsk 
sprog grammatisk og stilistisk 
med anvendelse af relevant 
faglig terminologi  
̶ gøre rede for indhold, syns-
punkter og sproglige særtræk i 
engelsksprogede tekster  
̶ analysere og fortolke forskelli-
ge tekster med anvendelse af 
relevant faglig terminologi og 
metode  
̶ perspektivere tekster er-
hvervsmæssigt, kulturelt, sam-
fundsmæssigt og historisk  
̶ analysere og perspektivere 
aktuelle forhold i britiske, ame-
rikanske og andre engelskspro-
gede regioner på baggrund af 
engelskfaglig viden om histori-
ske, kulturelle, erhvervsmæssi-
ge og samfundsmæssige for-
hold   
̶ anvende faglige opslagsværker 
og øvrige hjælpemidler  
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̶ behandle komplekse problem-
stillinger i samspil med andre 
fag  
̶ demonstrere viden om fagets 
identitet og metoder.  
 

Tysk  
(khb) 

 
Den tyske gen-
forening 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Den tyske genfore-
ning 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomhedsportrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomheds- 
portrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Repetition + ek-
samenstræning 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

Eleverne skal kunne 
- karakterisere personer 
+ analysere miljø og tema 
- forstå, redegøre for 
samt diskutere de læste 
emner 
- anvende erhvervsrelate-
ret sorogbrug  

International øko-
nomi B 
(mkp) 

Introduktion til IØ 
faget: genstandsfelt 
og metoder. 
 
Tørke og prisdan-
nelse på fødevarer 
(korn, svinekød og 
mælk): 
 
Kernestof: 
-virksomheders og 
husholdningers 
beslutninger på 
markedet 
̶ økonomiske del-
sektorer og samspil-
let mellem dem 
 
Målfokus: 
̶ udarbejde et sim-
pelt samfundsøko-
nomisk ræsonne-
ment, herunder 
kunne forklare 
sammenhænge 
mellem en række 
samfundsøkonomi-

Er der nogle ubalancer 
i dansk/spansk økono-
mi? 
Kommissorieopgave. 
 
Kernestof: 
̶ makroøkonomiske 
nøgletal. Herunder: 
- fuld beskæftigelse  
– ligevægt på bet.bal.                  
– økonomisk vækst   
- stabile priser  
- offentlige finanser 
 
-vækst og konjunkturer 
 
Målfokus: 
̶ identificere, formulere 
og behandle grundlæg-
gende samfundsøko-
nomiske udfordringer, 
der knytter sig til sam-
fundets økonomiske 
ubalancer og den øko-
nomiske vækst 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfunds-

Er der nogle ubalancer i 
dansk/spansk økonomi? 
Kommissorieopgave. 
 
Kernestof: 
̶ makroøkonomiske nøgletal. 
Herunder: 
- fuld beskæftigelse  
– ligevægt på bet.bal.                  
– økonomisk vækst   
- stabile priser  
- offentlige finanser 
-rente 
 
-vækst og konjunkturer 
 
Målfokus: 
̶ identificere, formulere og 
behandle grundlæggende 
samfundsøkonomiske udfor-
dringer, der knytter sig til 
samfundets økonomiske 
ubalancer og den økonomi-
ske vækst 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfundsøko-
nomiske informationer til 

PBL forløb: 
Identificere problemstil-
ling i da/sp økonomi og 
reflektere over politiske 
løsninger herpå. 
 
Kernestof: 
̶ økonomisk politik og 
økonomiske skoler: uba-
lancer, afvejninger og 
effekter 
̶ økonomisk samarbejde i 
EU 
 
Målfokus:  
̶ ̶ afgøre, hvilke forhold 
der har betydning for den 
samfundsøkonomiske 
udvikling set i et natio-
nalt, et europæisk og et 
globalt perspektiv, og 
derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om 
fagets identitet og meto-
der 
- indsamle, bearbejde og 
præsentere samfunds-

Rundt om Landbrug & 
Fødevare sektoren. 
 
Sektoranalyse og sek-
torens påvirkning af 
samfundsøkonomien. 
Danmarks handel og 
konkurrenceevne  
 
/Eller 
 
Projektforløb om ar-
bejdsmarkedet. Fremti-
dens arbejdsmarked. 
Evt. kommissorieopga-
ve 
 
Kernestof: 
̶ arbejdsmarkedet   
̶ virksomheders og 
husholdningers beslut-
ninger på markedet 
̶ økonomisk politik og 
økonomiske skoler: 
ubalancer, afvejninger 
og effekter 
 

Eleverne skal kunne: 
 ̶ afgøre, hvilke forhold der 
har betydning for den sam-
fundsøkonomiske udvikling 
set i et nationalt, et europæisk 
og et globalt perspektiv, og 
derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om 
fagets identitet og metoder 
 ̶ identificere, formulere og 
behandle grundlæggende 
samfundsøkonomiske udfor-
dringer, der knytter sig til 
samfundets økonomiske 
ubalancer og den økonomiske 
vækst 
 ̶ anvende simpel samfunds-
økonomisk teori og empiri til 
undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordrin-
ger 
 ̶ udarbejde et simpelt sam-
fundsøkonomisk ræsonne-
ment, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en 
række samfundsøkonomiske 
forhold med udgangspunkt i 
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ske forhold med 
udgangspunkt i 
empiriske data 
̶ anvende simpel 
samfundsøkono-
misk teori og empi-
ri til undersøgelse 
af de samfundsøko-
nomiske udfordrin-
ger 
 

økonomiske informati-
oner til brug for under-
søgelser 
 

brug for undersøgelser 
 

økonomiske informatio-
ner til brug for undersø-
gelser, vurdere informa-
tionernes troværdighed 
og relevans, samt udvikle 
og vurdere innovative 
løsninger, herunder i 
samspil med andre fag. 
 

Målfokus: 
̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfunds-
økonomiske informati-
oner til brug for under-
søgelser, vurdere in-
formationernes trovær-
dighed og relevans, 
samt udvikle og vurde-
re innovative løsninger, 
herunder i samspil med 
andre fag. 
 
 

empiriske data 
 ̶ indsamle, bearbejde og 
præsentere samfundsøkono-
miske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere 
informationernes troværdig-
hed og relevans, samt udvikle 
og vurdere innovative løsnin-
ger, herunder i samspil med 
andre fag. 
 ̶ fortolke og formidle viden 
om nationale og internationa-
le samfundsøkonomiske 
forhold 
 ̶ udvælge og anvende rele-
vante matematiske og statisti-
ske redskaber og it-værktøjer.  

Samtidshistorie 
(rm) 

Mellemkrigs-
tid: 
WW I: Årsa-
ger, forløb og 
fredsslutnin-
gen af ver-
denskrig 
 
DSO: Intro-
duktion af op-
gave 

Mellemkrigstid: 
Sammenbrud af 
verdenshandel, 
kriseløsningsmo-
deler, magtover-
tagelsen og nazi-
ficeringen af 
Tyskland 
 
DSO: Vejledning  

Mellemkrigstid: 
Hitlerjugend,     Kry-
stalnat, optakt til 
WWII og forløbet af 
samme. 
 
DSO: Udfærdigelse af 
opgaven 

  - demonstrere indsigt i 
den nationale, regionale, 
europæiske og globale 
udvikling og reflektere 
over 
samfundenes udvik-
lingsmuligheder på bag-
grund af samspillet mel-
lem disse niveauer 
– forklare samfunds-
mæssige forandringer 
som et samspil mellem 
kontinuitet og brud samt 
forholde 
sig reflekterende til pe-
riodeopdeling af ver-
denshistorien 

– dokumentere 
indsigt i grund-
læggende styre-
former, politiske 
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ideologier og 
menneskeret-
tigheder 
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Matematik B 
(mj) 

Beskrivende sta-
tistik 
 
Andengradsfunk-
tioner, funktions-
undersøgelse, 
ligninger, skæ-
ringspunkter, 
økonomiske an-
vendelser 
 
Emneopgave 
Finansregning 

Andengradsfunktio-
ner, funktionsunder-
søgelse, ligninger, 
skæringspunkter, 
økonomiske anven-
delser 
 
Emneopgave Stati-
stik 

Eksponentielle funktio-
ner, forskrift, parametre, 
graf, fordoblingskon-
stant, anvendelser, re-
gression 
 
SO2 indsamling af data, 
anvendelse af beskriven-
de statistik på vindmølle-
data 
 
Rapport og mundtlig 
præsentation SO2 
 
Emneopgave Anden-
gradsfunktioner 
 
 
 

Eksponentielle funkti-
oner, forskrift, para-
metre, graf, fordob-
lingskonstant, anven-
delser, regression 
 

Eksponentielle funk-
tioner, forskrift, 
parametre, graf, 
fordoblingskonstant, 
anvendelser, regres-
sion 
 
Emneopgave ekspo-
nentielle funktioner 
 
 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne algebra, stati-
stik samt matematisk 
analyse skal eleverne 
opnå faktuel viden om 
matematiske emner, me-
toder og anvendelsesom-
råder. 
 

Erhvervscase  
 

 
 

  
 
 

   
 

Afsætning B Købsadfærd på 
konsumentmar-
kedet. 
 
Segmentering, 
målgruppe og 
positionering 
 
PBL forløb: Ud-
vikling spil og 
udvælg målgrup-
pe 
 

Informationsindsam-
ling og markedsana-
lyse 
 
PBL: Den økologiske 
forbruger 

Den interne situation: 
Virksomhedskarakteri-
stik, forretningsmodel, 
værdikæde og SW 
 
Den eksterne situation 
overordnet: Omverden-
forhold, PESTEL og OT 
 

Konkurrenceforhold: 
Markeder, Identifika-
tion, markedsandele, 
positioner og præfe-
rencer 
 
Brancheforhold: ka-
rakteristik og analyse 
 
Strategi 

Strategi fortsat 
 
Marketingmix over-
ordnet: PLC, Mar-
kedskort, Branding 
og Mærkestrategi 

Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold der har 
betydning for en virksomheds 
afsætning – nationalt og glo-
balt, og derigennem demon-
strere viden og kundskaber om 
fagets identitet og metoder  
– identificere, formulere og løse 
udfordringer vedrørende af-
sætning, der knytter sig til en 
virksomheds fortsatte vækst  
– anvende afsætningsøkonomi-
ske modeller og forklare model-
lernes forudsætninger og egen-
skaber  
– udarbejde et afsætningsøko-
nomisk ræsonnement, herun-
der at kunne forklare sammen-
hængen mellem en række 
relevante afsætningsmæssige 
forhold i en given kontekst  
– indsamle, bearbejde og præ-
sentere informationer om en 
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virksomheds nationale og glo-
bale markedsforhold samt 
vurdere informationernes tro-
værdighed og relevans i en 
given sammenhæng  
– fortolke og formidle informa-
tioner om afsætning inden for 
flere af fagets genrer, herunder 
i samspil med andre fag  
– udvælge og anvende relevante 

Informatik - C Udvikling af 
hjemmesider i 
HTML og CSS. 
 
Produktion af videoer 

der forklarer hvordan 

man laver hjemmesi-

der, Personaer og 

billedredigering  
 

Údvikling af ”Mobil-
venlige” hjemmesi-
der.  
 
Forløb med de tre 
former for applikati-
oner. Mobilvenlig, 
Native App og Hy-
brid App.  
 
Teoretisk del 

Údvikling af ”Mobilvenli-
ge” hjemmesider.  
 
Forløb med de tre former 
for applikationer. Mobil-
venlig, Native App og 
Hybrid App.   
 
Den programmerings-
mæssige del.  

Udvikling og imple-
mentering af MySQL 
databaser til en hybrid 
app.   

Udvikling af CMS 
systemer. Vi benyt-
ter Wordpress som 
værktøj til denne del 

 

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 
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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 


