
 Studieplan for klasse  foråret 2021 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Juni Faglige mål 
Dansk A  

Retorik og 

argumentation 

 

 Kulturforløb 

 

Kulturforløb + 

skrivekursus 

 

Kulturforløb + 

Nyhedsformidling 

 

Nyhedsformidling 

 

Nyhedsformidlin

g 

-udtrykke sig hensigtsmæssigt, 

formelt korrekt og nuanceret 
-demonstrere indsigt i retoriske, 

herunder stilistiske, virkemidler  
-analysere og fortolke fiktive tekster 
-analysere og vurdere ikke-fiktive 

tekster  
-perspektivere tekster ud fra viden 

om kulturelle, almenmenneskelige 

og samfundsmæssige 

sammenhænge 
-demonstrere kendskab til digitale 

mediers indhold og funktion samt 

indsigt i tilhørende etiske 

problemstillinger  

Engelsk A  Områdestudie UK Områdestudie UK Områdestudie UK 

 

 

 

 

 

 

Business UK Business UK  Viden om kulturelle, 

samfundsmæssige, historiske, 

litterære samt erhvervsrelaterede 

forhold i Storbritannien til brug for 

forståelse af sammenhænge og 

tendenser i sprogområdet. 

Informatik C Database Database, 

Interaktionsdesign, 

programmering 

Interaktionsdesign, 

programmering, 

innovation 

Interaktionsdesign, 

programmering 

Interaktionsdesign, 

programmering 

 Database: 

- modellere data samt redegøre for 

udvalgte typer af data og anvende disse i 

simple it-systemer eller udvidelser af 

disse 

- redegøre for hvordan data kan 

organiseres i databaser og hvordan 

databaser anvendes i IT-systemer 

 

Programmering: 

- identificere basale strukturer i 

programmeringssprog, modellere 

programmer og anvende programmering 

til udvikling af simple it-systemer 

 

Interaktionsdesign: 

-  redegøre for udvalgte elementer i et 

interaktionsdesign, samt realisere 

udvalgte interaktionsdesign i et konkret 

it-system og tilpasse eksisterende design 

og systemer 

 

Innovation: 



- redegøre for innovative it-systemer 

sammenholdt med egne udviklede it-

systemer 
Virksomhedsøk

onomi 

 

 

 

   

 

   

 

Internationaløko

nomi 

 

       

Matematik Beskrivende 
statistik 
  
Andengradsfunktion

er, 

funktionsundersøgel

se, ligninger, 
skæringspunkter, 

økonomiske 

anvendelser, grafisk 

analyse, brug af TI 
Nspire 
  
Emneopgave 

Finansiel regning 

Andengradsfunktio
ner, 

funktionsundersøg

else, ligninger, 

skæringspunkter, 
økonomiske 

anvendelser, 

grafisk analyse, 

brug af TI Nspire 
  
Funktionsundersøg
else, grafisk og 

beregning 
  
Repetition 
  
Emneopgave 

Statistik 

Eksponentielle 
funktioner, 

forskrift, 

parametre, graf, 

fordoblingskonstan
t, anvendelser, 

regression 
  

  
Emneopgave 

Andengradsfunktio

ner 
 

SO2 indsamling af 
data, anvendelse 

af beskrivende 

statistik på 

vindmølledata, 
finansiel regning 
  
Rapport og 

mundtlig 

præsentation SO2 
 

Lineær 
programmering, 

funktioner i to 

variable, 

kapacitetsområde, 
optimering 
  
Emneopgave 

eksponentielle 

funktioner 
 

Lineær 
programmering, 

funktioner i to 

variable, 

kapacitetsområ
de, optimering 
  
Repitition 
 

Årsprøve? 

 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med vægten 

lagt inden for områderne 

algebra, statistik samt 

matematisk analyse skal 
eleverne opnå faktuel viden om 

matematiske emner, metoder 

og anvendelsesområder. 
 

Samtidshistorie     

 

   

Erhvervsret     

 

    

Studieretningspr

ojekt 

 

      

 

 

Spansk Caminando 1c,2a,2b 

Spanien 

Skolesystemet i 

Spanien 

Mad og drikke 

Året 

rundt/tidsangivelser 

Caminando 2c,2d 

Beklædning og farver 

Catalonien 

Caminando 3a, 3b, 3c 

Et land i Sydamerika 

Familien 

Klokken  

Caminando 4a 

Unge mennesker 

Caminando 4b 

Unge mennesker 

Stedsangivelser 

Caminando 4c 

Sport 

Opsamling 

Tilegne sig viden om Spanien 

indenfor geografi, samfund og 

kultur. 

Tilegne sig et elementært ordforråd 

anvendt mundtligt såvel som 

skriftligt. 



 

 

  

Arbejdsformer 

 

SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleelev 

til 

gymnasieelev” 

   

 

 

 

   



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: Konkurrenceforhold  
  

Fokussen  vil ligge på 

forståelsen af… 

a) Markedskarakteristika 

b) forskellen på konsument- 
og producentmarkedet (BTC 

og BTB) 

c) den konkurrencemæssige 

position  

d) konkurrentanalysen. 

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 

konkurrentanalysen.  

 

Fokus: 
Forbrugeradfærden på 

konsumentmarkedet 

(BTC) 

  

Vi skal arbejde med… 
a) S-O-R modellen for at 

forstå 

forbrugerpsykologien 

bag et køb 

b) Købsadfærdstyperne 
for at forstå 

kundegrupperne 

c)  

Købsbeslutningsprocesse

n for at eleven ved, 
hvordan virksomheden 

kan påvirke forbrugeren 

d) Deltagere i 

beslutningsprocessen 

 

Samme som April + 
opfølgning på forårets 

pensum for at sikre 

elevernes forståelse heraf 

gennem året. 

– 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 

afsætningsøkonom

i-ske modeller og 

forklare 
modellernes 

forudsætninger   

  

– udarbejde et 

afsætningsøkonom
isk ræsonnement 

herunder at kunne 

forklare 

sammenhængen 
mellem en række 

relevante 

afsætningsmæssig

e 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  

 

 


