
 

Studieplan for klasse 1H foråret 2021 
Aktiviteter Januar Februar        Marts April Maj Faglige mål 

VØA Virksomheden i vækst 
Mål 
Diskutere konkrete 
virksomheders mission, 
vision, mål og værdier 

 

Årsregnskabet og 
registreringssystemet 
Mål 
Redegøre for begreberne 
kontoramme og 
kontoplan 

 

SO2: Bærerdygtighed 
CSR og Interessenter 
Mål 
1 
Redegøre for fordele og 
ulemper ved, at en 
virksomhed 
kommunikerer om sin 
CSR-indsats 

 

Det samlede 
regnskabssystem 
Mål: 
Udarbejde en 
opgørelse over 
udviklingen i 
egenkapitalen 

Årsrapporten 
Mål 
Forklare forskellen på 
årsrapporten for 
moderselskabet og 
koncernregnskabet 

Eleverne skal kunne  
̶ afgøre hvilke forhold, der har betydning 

for en virksomheds økonomi, herunder 
demonstrere viden og kundskaber om 
fagets identitet og metoder  

̶ identificere, formulere og løse 

problemer, der knytter sig til en 
virksomheds økonomiske forhold  

̶ anvende virksomhedsøkonomiske 

modeller, herunder modeller til 
optimering, og forklare modellernes 
forudsætninger  

̶ udarbejde et virksomhedsøkonomisk 

ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhænge mellem en række 
virksomhedsøkonomiske forhold i en 
given kontekst  

̶ indsamle, bearbejde og præsentere 

informationer om en virksomheds 
økonomiske forhold og vurdere 
informationernes troværdighed og 
relevans  

̶ fortolke og formidle informationer om 

virksomhedsøkonomiske forhold bredt og 
i samspil med andre fag  

̶ udvælge og anvende relevante 

matematiske og digitale værktøjer.  

 

Mat A       



Dansk A  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk A  UK area study  

(fortsat): 
North-South Divide 

UK history 

UK area study: 

UK state and 
government 

UK area study: 

Politics and class 
 

 
 

 

 
 

UK area study: 

Politics  
Immigration 

Identity 
 

UK area study: 

The world in one 
country. 

Cultural diversity 
 

Fortsat arbejde med 

grammatik, genre og 
tekstanalyse. 

Eleverne skal fx kunne 
perspektivere tekster 

erhvervsmæssigt, kulturelt, 

samfundsmæssigt og historisk. 

Afsætning B Fokus: 

Virksomhedens 
omverdensforhold.  
  
Vi skal i dette forløb 

se på… 
a) 

omverdensmodellen 
b) OT-elementet af 

SWOT analysen 
c) 
Mulighed/Trussels-

matrixen 
d) PESTEL modellen 

på nationalt såvel 

som internationalt 
plan.  
 

Fokus: 

Konkurrenceforhol
d  
  
Fokussen  vil ligge 

på forståelsen af… 
a) 

Markedskarakterist
ika 
b) forskellen på 

konsument- og 
producentmarkede

t (BTC og BTB) 
c) den 

konkurrencemæssi

ge position  
d) 

konkurrentanalyse

n. 

Fokus: 

Brancheforhold. 
  
Vi skal…  
a) afdække og 

styrke elvernes 
forståelse for 

brancheforhold 
b) arbejde med 

brancheanalyse 

via Porters five 
forces-modelen 

og dets samspil 
med tidligere 

modeller (SWOT, 

M/T-matrixen 
samt 

konkurrentanalys

en.  
 

Fokus: 

Forbrugeradfær
den på 

konsumentmar
kedet (BTC) 
  
Vi skal arbejde 

med… 
a) S-O-R 

modellen for at 

forstå 
forbrugerpsyko

logien bag et 
køb 
b) 

Købsadfærdsty
perne for at 

forstå 

kundegruppern
e 
c)  
Købsbeslutning

Fokus: 

Forbrugeradfærde
n på 

konsumentmarked
et (BTC) 
  
Vi skal arbejde 

med… 
a) S-O-R modellen 

for at forstå 

forbrugerpsykologi
en bag et køb 
b) 
Købsadfærdstyper

ne for at forstå 

kundegrupperne 
c)  

Købsbeslutningspr

ocessen for at 
eleven ved, 

hvordan 
virksomheden kan 

– afgøre, hvilke forhold der 

har betydning for en 
virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem 
demonstrere viden og 

kundskaber om fagets 

identitet og metoder  
– identificere, formulere og 

løse afgrænsede udfordringer 
vedrørende afsætning, der 

knytter sig til en virksomheds 

fortsatte vækst  
– anvende 

afsætningsøkonomi-ske 

modeller og forklare 
modellernes forudsætninger  
– udarbejde et 
afsætningsøkonomisk 

ræsonnement herunder at 

kunne forklare 
sammenhængen mellem en 

række relevante 



sprocessen for 

at eleven ved, 

hvordan 
virksomheden 

kan påvirke 
forbrugeren 
d) Deltagere i 

beslutningsproc
essen 
 

påvirke 

forbrugeren 
d) Deltagere i 
beslutningsprocess

en 
 

afsætningsmæssige forhold i 

en given afgrænset kontekst  
– indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer om 

en virksomheds nationale 
markedsforhold samt vurdere 

informationernes troværdighed 

– fortolke og formidle 
informationer om afsætning, 

herunder i samspil med andre 

fag  
– udvælge og anvende 

relevante digitale og 
matematiske kompetencer i 

arbejdet med afsætning 

Virksomheds
økonomi 

 

 

 

   

 

  

 

Informatik C Projekt: Design og 
Idéudvikling. 
 

Projekt: Design og 
Idéudvikling. 
 

Databaser + 
opsamling 

(Øve)projekt - 
IT-system 

Projekt/repetition/ek
samenscase 

Konstruktion af et IT-system. 
Design, Kodning, Database, 

sikkerhed og arkitektur. 

Samfundsfag Sociologi Økonomi Økonomi Økonomi Eksamenstræning   

International

økonomi 

 

      

       
Samtidshistor

ie 
    

 

  

Erhvervsret     
 

   

Studieretning

sprojekt 
 

     

 

 

Mundtlige og 
skriftlige 

kompetencer 

      

Arbejdsforme
r 

 

   
 

 
 

  



SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleele

v til 
gymnasieelev
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