
 

Studieplan for 1b foråret 2021 
Aktiviteter Januar Februar      Marts April Maj Faglige mål 
Dansk A Skriftligt basiskursus 

med fokus på 

Ungdom 

Krimi - hovedværk 
”Den åbne dør” 

(roman) og 

”Stiletto” (grafisk 
roman) 

Krimi Fortællende 
journalistik 

Fortællende 
journalistik 

 

udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt 
korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  

navigere i store tekstmængder samt 
udvælge og anvende tekster kvalificeret 
og med dokumentation  

analysere og fortolke fiktive tekster  

̶analysere og vurdere ikke-fiktive tekster  

̶ 

Engelsk A  Entrepreneurship - 

business 

 
Written work: 

Manuscript for a 
speech 

Grammar 

Oral presentations 

UK - Introduction 

to history, culture 

and society 
 

Written work: 
Manuscript for a 

speech 

Grammar 
Oral presentations 

UK - Introduction 

to history, 

culture and 
society 

 
Written work: 

Debate essay 

Grammar 
Oral 

presentations 
 

UK - Introduction 

to history, culture 

and society 
 

Written work: 
Debate essay 

Grammar 

Oral presentations 

Cultural studies 

Oral 

presentations 

 Introduction to business 

themes and vocabulary 

Introduction to UK; historic, 
cultural, political and social 

aspects 
Analysis of fiction and non-

fiction 

Written work and grammar 
Presentation skills and UK 

topics 
Communication skills in 

general 

 

Matematik Beskrivende statistik 

 

Andengrads-
funktioner, 

funktions-
undersøgelse, 

ligninger, 

skæringspunkter, 
økonomiske 

anvendelser, grafisk 
analyse, brug af TI 

Nspire 

 

Funktions-

undersøgelse, 

grafisk og 
beregning 

 
Repetition 

 

Emneopgave 
Statistik 

(Nick underviser) 

 

Eksponentielle 
funktioner, 

forskrift, 
parametre, graf, 

fordoblings-

konstant, 
anvendelser, 

regression 
 

 

(Nick underviser) 

 

SO2 indsamling af 
data, anvendelse 

af beskrivende 
statistik på 

vindmølledata, 

finansiel regning 
 

Rapport og 
mundtlig 

præsentation SO2 

(Nick underviser) 

 

Lineær 
programmering, 

funktioner i to 
variable, 

kapacitets-

område, 
optimering 

 
Emneopgave 

eksponentielle 

funktioner 

Gennem arbejde med de 

nævnte emner skal eleverne 

ikke blot have en forståelse 
for de matematiske modeller, 

der indgår i undervisningen, 
men også udvikle deres 

algebraiske evner og opnå en 

forståelse for opbygningen og 
konstruktionen af diverse 

funktioner. 



Emneopgave i 

finansiel regning 

Emneopgave 

Andengrads-

funktioner 
 

Virksomheds
økonomi 

 

PBL-forløb: Opstart 
af virksomhed  

Fokus: Udvikling af 

forretningsplan 
Forretningsmodel 

 

Virksomhedens 
interessenter 

Herunder 

shareholder og 
stakeholde value 

CSR-rapportering 
Optakt til SO2 

SO2: 
Bæredygtighed 

Virksomheden i 
vækst 

 

Udarbejdelse og 
præsentation af 

årsregnskabet 

Afgøre hvilke forhold, der har 
betydning for en virksomheds 

økonomi. 

Identificere, formulere og 
løse afgrænsede problemer, 

der knytter sig til en 

virksomheds økonomiske 
forhold 

Udarbejde et elementært 
virksomhedsøkonomisk 

ræsonnement 

Bearbejde og præsentere 
informationer om en 

virksomheds økonomiske 
forhold 

Anvende relevante 

matematiske og digitale 
redskaber 

Afsætning Strategisk analyse 

Virksomhedens 

omverden 

Købsadfærd på 

b2c-markedet 

Konsumenternes 

baggrundsforhold 

Købsadfærd på 

btc markedet  

Konsumenternes 

baggrundsforhold 

 

Segmentering og 

målgruppevalg på 

B2C markedet 

Metode 

Markedsanalyse 

Anvende afsætnings- 

økonomiske modeller og 

forklare modellernes 

forudsætninger og egenskaber. 

Forstå virksomhedens 

planlægnings- niveauer. 

Analysere faktorer i omverden 

som kan påvirke en 

virksomheds afsætning. 

Analysere og vurdere 

købsadfærden på btc markedet 

samt segmentere markedet og 

definere målgrupper. indsamle, 

bearbejde og præsentere 

informationer om en 



virksomheds nationale og 

globale markedsforhold samt 

vurdere informationernes 

troværdighed og relevans i en 

given sammenhæng 
International

økonomi 

 

      

Tysk  Emneafslutning: Ich, 

mich, meiner, mir 

 

Emne: Rund um 

Deutschland und in 

Deutschland herum 

 

Grammatisk fokus: 

hjælpeverbernes brug 

og bøjning 

Emne: Rund um 

Deutschland und in 

Deutschland herum 

 

Grammatisk fokus: 

everbernes brug og 

bøjning (primært 

svage verber) 

Emne: Rund um 

Deutschland und 

in Deutschland 

herum 

 

Grammatisk 

fokus: everbernes 

brug og bøjning 

(primært stærke 

verber) 

Ukendt emne 

 

Grammatisk fokus: 

præpositioner 

Ukendt emne 

 

Grammatisk 

fokus: at få hold 

på det allerede 

gennemgåede 

Eleverne skal opnå kendskab 

til basal tysk grammatik og 

forståelse for opbygning af 

sproget. Endvidere skal 

eleverne arbejde med 

sammenhængen mellem talt og 

skrevet tysk 

 

Eleverne skal opnå forståelse 

for tysk kultur og tyske 

virksomheder 

Landeskunde, kulturkendskab, 

aktuelle forhold i Tyskland, 

kendskab til tyske 

virksomheder indgår som 

integreret del af 

undervisningen 

 
Samfundsfag 
C 

Sociologi  

Samfundsfaglig 

metode 

Samfundsøkonomis

ke mål. 

Økonomiens 

grundbegreber 

Velfærdssamfund

Økonomisk pol 

Internationale 

forhold 

 

Internationale 

forhold 

Analysere og diskutere danske 

og internationale 

samfundsforhold 

Informatik Hovedforløb: 
Systemudvikling.  

 
User Stories, 

Rutediagrammer, 

Hovedforløb: 
Systemudvikling 

fortsat 

Hovedforløb: 
Databaser.  

 
Data, filtyper, 

databaser, 

Hovedforløb: 
Databaser forsat 

Afsluttende 
projekt 

IT som værktøj til at løse 
konkrete problemstillinger. 

Fokus på implementering og 
data 



udviklingsmetoder, 

IT-sikkerhed, 

programmering, 
brugervenlighed, 

trelagsmodellen.  

databaseprogra

mmering, apps. 

 

       

Studieretning

sprojekt 
 

     

 

 

Mundtlige og 

skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsforme

r 
 
SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleelev til 

gymnasieelev” 

Studiegruppe 

Case/synopsis 
Klasseundervisning 

Gruppevis 

præsentationer 

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 

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 

- Multimedieproduktione

r 

 

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 



 


