
 

Studieplan for klasse 1c foråret 2021 
Aktiviteter Januar Februar        Marts April Maj Faglige mål 
Dansk A  

Narcissisme og 

forsvarsmekanis-

mer i litteraturen og 
medierne 

 
 Narcissisme og 

forsvarsmekanis-

mer i litteraturen 
og medierne 

 
Skriftligt 

basiskursus 

 
Skriftligt 

basiskursus 

 
Retorik og 

argumenta-
tion 

 
Retorik og 

argumentation 

Eleverne skal kunne: 
• udtrykke sig 

hensigtsmæssigt, 

formelt korrekt, 
personligt og 

nuanceret, såvel 
mundtligt som 

skriftligt 

• demonstrere indsigt i 
retoriske, herunder 

stilistiske, virkemidler i 
såvel mundtlige som 

skriftlige 

sammenhænge 
• og analysere og 

fortolke fiktive tekster 

Engelsk A  Growing Up 
 
Diverse grammatiske 

emner, 
forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 

hovedgenre i engelsk. 

The UK 
 
Diverse grammatiske 

emner, 
forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 

hovedgenre i 
engelsk. 

The UK 
 
Diverse 

grammatiske 
emner, 

forretningsbreve/e

-mails samt 

skriftligt arbejde 
med de fire 

hovedgenre i 

engelsk. 

 
 

 
 

 

 

Business forløb 
 
Diverse 

grammatiske 
emner, 

forretningsbreve/

e-mails samt 

skriftligt arbejde 
med de fire 

hovedgenre i 

engelsk. 

Business forløb 
 
Diverse grammatiske 

emner, 
forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 

hovedgenre i engelsk. 

 Anvende et bredt alment og 

fagligt ordforråd og en varieret 

syntaks i kombination med sikker 

beherskelse af grammatikkens 

hovedregler. Herunder desuden i 

praksis at begå sig i dagliglivet i 

et engelsktalende land.  

 

Anvende viden om det engelske 

sprogs opbygning og grammatik 

til sproglig analyse, 

tekstforståelse og formidling.  

 

Anvende relevante 

tekstanalysemetoder til at 

fortolke og perspektivere tekster 

 

Anvende viden om historiske, 

kulturelle, samfundsmæssige og 

erhvervsrelaterede forhold til 



USA til analyse og 

perspektivering af aktuelle 

forhold 

 

Arbejde med taksonomi. 

 

Spansk Caminando Unidad 

1c, 2a, 2b 

Facts om Spanien 
Skolesystemet 

Mad og drikke 

Måneder, dage og 
årstider 

 
 

 

Caminando Unidad 

2c og 2d 

Beklædning og 
farver 

Facts om Cataluña 

Kendte personer 
og bygningsværker 

Caminando 

Unidad 3a, 3b 

Et land i 
Sydamerika 

La Familia 

Caminando 

Unidad 3c og 

4a 
En la ciudad 

Unge 

mennesker 

Caminando Unidad 

4b og 4c 

Fritid  
Sport 

Grundlæggende grammatik 

gennem skr. Og mdtl. 

Opgaver 
Opbygge et elementært 

ordforråd. 

Få viden om Spanien og 
andre lande i Mellem og 

Sydamerika 

Virksomheds
økonomi 

 

 

 

   

 

  

 

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 afsætningsøkonomiske 
modeller og forklare modellernes 

forudsætninger og egenskaber. 

Forstå virksomhedens 

planlægningsniveauer. Analysere 
faktorer i omverden som har 

betydning for en virksomheds 

afsætning. Analysere og vurdere 

købsadfærden på btc-markedet 
samt segmentere markedet og 

definere målgruppe. Indsamle, 

bearbejde og præsentere 

informationer om en 
virksomheds nationale og globale 

markedsforhold samt vurdere 

informationernes troværdighed 

og relevans i en given 
sammenhæng.  

       



Samfundsfag 

C 
Sociologi  

Samfundsfaglig 

metode 

Samfundsøkonomis

ke mål. Økonomien 

grundbegreber 

Velfærdssamfund

Økonomisk pol 

 

Internationale 

forhold 

 

Internationale 

forhold 

 

Analysere og diskutere danske 

og internationale 

samfundsforhold 

Informatik Hovedforløb: 

Systemudvikling.  
 

User Stories, 

Rutediagrammer, 
udviklingsmetoder, 

IT-sikkerhed, 
programmering, 

brugervenlighed, 

trelagsmodellen.  

Hovedforløb: 

Systemudvikling 
fortsat 

Hovedforløb: 

Databaser.  
 

Data, filtyper, 

databaser, 
databaseprogra

mmering, apps. 
 

Hovedforløb: 

Databaser 
forsat 

Afsluttende projekt At eleverne kan bruge IT som 

en værktøj til at løse konkrete 
problemstillinger. 

Matematik Forløb:  

afslut Rentes- og 

annuitetsregning  
Opstart 

Eksponentielle 
funktioner 

  

Forskelle/ligheder 
mellem lineær 

vækst, eksponentiel 
vækst, samt Rentes- 

og annuitetsregning, 

Funktionsbegrebet: 
betydningen af f(x), 

x, a, b, 1-a=r , 

Bestemme forskrift 
ud fra tekst eller to 

kendte punkter  

Forløb: 

Eksponentielle 

funktioner fortsat  
 

Logaritmer, Eulers 
tal, rødder og 

potenser, 

fordoblings-
/halveringskonstan

t, løse 
eksponentielle 

ligniner, finde 

skæringspunkter 

Forløb: 

Beskrivende 

statistik 

Forløb: 

Beskrivende 

statistik/Anden
gradsligninger 

Forløb: 

Andengradsligninge

r 

Eleverne skal kunne: ̶ 

identificere matematiske 

problemstillinger og foreslå 
løsningsmetoder herunder 

simple it-baserede 
løsningsmetoder fra fagets 

indhold ̶ genkende og skifte 

mellem verbale, grafiske og 
symbolske repræsentationer 

af matematiske 

problemstillinger samt afgøre, 
hvornår de forskellige 

repræsentationsformer er 

hensigtsmæssige ̶ håndtere 
simple formler, herunder 

oversætte mellem 
matematisk symbolsprog og 

dagligt talt eller skrevet sprog  

       

    

 

 

 

  

 

  



 


