
 

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

Humor 
 
 Humor  

 
Reklame 

 
Reklame 

 
Reklame 

Fortsat arbejde med fagets metoder, 

elevernes faglige kompetencer / 

abstraktionsniveau og evnen til at 

perspektivere 

Engelsk A        

Tysk B Tema: Das Auto-

afsluttes 
Tema: Die Zeit 

påbegyndes 
 

Grammatik: 

regelmæssige og 
uregelmæssige 

verber, 
bisætninger 

 

Tema: Die Zeit 

 
 

 
Grammatik: 

bisætninger, 

tidsangivelser 

Tema: 

Kulturelles 
Treffen 

 
 

Grammatik: 

bestemt/ubeste
mt artikel, 

substantivernes 
køn, 

sætningsanalyse 

Tema: 

Kulturelles 
Treffen 

 
Grammatik: 

bestemt/ubeste

mt artikel, 
substantiverne

s køn, 
sætningsanaly-

se 

Tema: Kulturelles 

Treffen-afsluttes 
Tema: Karriere 

und Arbeitswelt 
 

Grammatik: 

repetition 

• Viden om den tyske 

bilindustri, tysk historie 
og samfundsforhold 

• Tekstforståelse og 
kommunikativ evne om 

daglidags og samfunds-

problematikker 

• Kendskab til, øvelse i 

og anvendelse af tysk 
grammatik 

Spansk A Begynder spansk med 

e-bogen Caminando 
Grammatik 

Begynder spansk 

med e-bogen 
Caminando 
Grammatik 

Begynder spansk 

med e-bogen 
Caminando 
Grammatik 

Begynder spansk 

med e-bogen 
Caminando 
Grammatik 

SO3 Kultur 

 

 

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 

Virksomheds

økonomi 

 

Bogføring, debet, kredit 

opstilling af regnskab 

Årsregnskabet Regnskabsanalyse - 

nøgletal  

Regnskabsanalyse 

PBL 
 

CSR - CSR - PBL Forståelse af årsregnskabet - analyse 

her af  
Nøgletal og deres sammenhæng 

CSR krav og strategi 

 

International 

økonomi B 

      

Afsætning A 

 
 

      

Erhvervsret        
Samtidshistor

ie 
      

Samfundsfag Velfærdsstaten  Velfærdsstaten  Økonomi og 

erhvervsliv 

Økonomi og 

erhvervsliv 

Eksamenstræning Anvende viden, begreber og 

faglige sammenhænge fra 

kernestoffet til at forklare og 
diskutere samfundsmæssige 

problemstillinger 

Argumentere for egne 
synspunkter på et fagligt 

grundlag og indgå i en faglig 
dialog.  

Studieretning

sprojekt 
 

      

Mundtlige og 
skriftlige 

kompetencer 

      

Arbejdsforme
r 

 

SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleele

      



v til 

gymnasieelev

” 

 

  



Informatik Hovedforløb: 

Systemudvikling.  
  
User Stories, 
Rutediagrammer, 

udviklingsmetoder, IT-

sikkerhed, 
programmering, 

brugervenlighed, 

trelagsmodellen.  

Hovedforløb: 

Systemudvikling 

fortsat 

Hovedforløb: 

Databaser.  
  
Data, filtyper, 
databaser, 

databaseprogrammer

ing, apps. 
  

Hovedforløb: 

Databaser forsat 
Afsluttende projekt IT som værktøj til at løse 

konkrete problemstillinger. 

Fokus på implementering og 
data 

 


