
 

Studieplan for klasse 1J 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 The UK The UK  

 

The UK The UK  Sprogfærdighed  ̶forstå 

forholdsvis komplekse 

mundtlige engelske tekster og 

samtaler af en vis længde om 

almene og faglige emner fra 

forskellige regioner og i 

forskellige stillejer  ̶udtrykke sig 

flydende og spontant med 

formidlingsbevidsthed i 

præsentation, samtale og 

diskussion på nuanceret og 

velstruktureret mundtligt 

engelsk om en bred vifte af 

almene og faglige emner med 

høj grad af grammatisk 

korrekthed og med evne til 

selvkorrektion ̶ læse og forstå 

lange og komplekse tekster på 



engelsk i forskellige genrer og 

stillejer inden for almene og 

faglige områder fra 

engelsksprogede regioner, samt 

tekster på engelsk fra andre fag 

end engelsk ̶ skrive længere, 

nuancerede og velstrukturerede 

tekster på engelsk om 

komplekse emner med høj grad 

af grammatisk korrekthed, 

beherskelse af skriftsproglige 

normer samt 

formidlingsbevidsthed. Sprog, 

tekst og kultur ̶ analysere og 

beskrive engelsk sprog 

grammatisk og stilistisk med 

anvendelse af relevant faglig 

terminologi ̶ gøre rede for 

indhold, synspunkter og 

sproglige særtræk i 

engelsksprogede tekster  ̶

analysere og fortolke forskellige 

tekster med anvendelse af 

relevant faglig terminologi og 

metode ̶ perspektivere tekster 

erhvervsmæssigt, kulturelt, 

samfundsmæssigt og historisk ̶ 

analysere og perspektivere 

aktuelle forhold i britiske, 

amerikanske og andre 

engelsksprogede regioner på 

baggrund af engelskfaglig viden 

om historiske, kulturelle, 

erhvervsmæssige og 



samfundsmæssige forhold  ̶

orientere sig i et større 

engelsksproget stof, herunder 

udøve kildekritik og 

dokumentere brugen af 

forskellige informationskilder  ̶

anvende faglige opslagsværker 

og øvrige hjælpemidler ̶ 

behandle komplekse 

problemstillinger i samspil med 

andre fag ̶ demonstrere viden 

om fagets identitet og metoder. 
 

       

Virksomheds

økonomi A 
 

 

Virksomheden - 

forretningsplan, 

forretningsmodel 

PBL1 - forretningsplanen 

Interessenter og 

virksomheden i vækst 

Årsregnskabet  

Årsregnskabet/årsr

apporten 

Årsrapporten At tilegne sig økonomiske 

kompetencer for etablering, drift og 

styring af en virksomhed: 

At tænke økonomisk 

At arbejde med modeller 

At finde udfordringer 

At argumenterer fagligt 
At arbejde med data 

At anvende digitale værktøjer 

At kommunikere 

International

økonomi 
 

      

       
Samfundsfag Sociologi og 

økonomi  

Økonomi Økonomi Økonomi 

 

Økonomi ̶ anvende og kombinere viden og 

kundskaber om sociologi, 

politik, økonomi til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige 

problemer, herunder 

erhvervsmæssige problemer, og 

diskutere løsninger herpå  ̶

anvende viden, begreber og 

faglige sammenhænge fra 

kernestoffet til at forklare og 



diskutere samfundsmæssige 

problemer ̶ undersøge aktuelle 

politiske beslutninger, herunder 

betydningen af EU og globale 

forhold ̶ undersøge 

sammenhænge mellem relevante 

baggrundsvariable og sociale og 

kulturelle mønstre  ̶undersøge 

grundlæggende økonomiske 

sammenhænge med inddragelse 

af erhvervsmæssige forhold og 

diskutere aktuelle 

samfundsøkonomiske 

prioriteringer ̶ behandle 

problemstillinger i samspil med 

andre fag ̶ demonstrere viden 

om fagets identitet og metoder ̶ 

formulere samfundsfaglige 

spørgsmål og indsamle, kritisk 

vurdere og anvende forskellige 

materialetyper til at 

dokumentere faglige 

sammenhænge ̶ formidle 

indholdet i enkle modeller, 

tabeller og diagrammer med 

brug af digitale hjælpemidler  ̶

formidle faglige sammenhænge 

på fagets taksonomiske niveauer 

med anvendelse af faglige 

begreber ̶ argumentere for egne 

synspunkter på et fagligt 

grundlag og indgå i en faglig 

dialog.  



Afsætning  Virksomheden 
begreber og metode: 

Metode 

Virksomheden 
begreber og metode: 

Markedsanalyse/Mar

kedsanalyse i praksis 

Virksomhedens 
interne forhold 

Strategisk analyse 

Virksomhedens 
eksterne forhold 

Købsadfærd 

Segmentering – 
nationalt 

- Segmenterin

g og 

målgruppeva
lg 

 

Eleverne skal kunne:  

– afgøre, hvilke forhold der har betydning 

for en virksomheds afsætning – nationalt og 
globalt, og derigennem demonstrere viden 

og kundskaber om fagets identitet og 

metoder  

– identificere, formulere og løse 

udfordringer vedrørende afsætning, der 
knytter sig til en virksomheds fortsatte 

vækst  

– anvende afsætningsøkonomiske modeller 
og forklare modellernes forudsætninger og 

egenskaber  

– udarbejde et afsætningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder at kunne forklare 

sammenhængen mellem en række 
relevante afsætningsmæssige forhold i en 

given kontekst  

– indsamle, bearbejde og præsentere 
informationer om en virksomheds nationale 

og globale markedsforhold samt vurdere 

informationernes troværdighed og relevans i 

en given sammenhæng  

– fortolke og formidle informationer om 
afsætning inden for flere af fagets genrer, 

herunder i samspil med andre fag  

– udvælge og anvende relevante digitale og 
matematiske kompetencer i arbejdet med 

afsætning.  

Studieretning
sprojekt 

 

     
 

 

MunSpansk Caminando 1c, 2a, 

2b 

Spanien 
Skolesystemet i 

Spanien 
Mad og drikke 

Året 

rundt/tidsangivelser 

Caminando 2c, 2d 

Beklædning og 

farver 
Catalonien 

 

Caminando 

3a,3b 

Et land i 
Sydamerika 

Familien 
Klokken 

Caminando 3c, 

4a 

Unge 
mennesker 

Caminando 4b, 4c 

Sport 

Tilegne sig viden om Spanien 

indenfor geografi, samfund og 

kultur. 
Tilegne sig et elementært 

ordforråd mundtligt og 
skriftligt. 

Arbejdsforme

r 
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