
 

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

 
 

 

 

 

Journalistik 

 

Medier – levende 

billeder 
 

Medier – levende 

billeder 
 

 Demonstrere kendskab til digitale 

mediers indhold og funktion samt 
indsigt i tilhørende etiske 

problemstillinger.  
Demonstrere indsigt i retoriske, 

herunder stilistiske, virkemidler i 
såvel mundtlige som skriftlige 

sammenhænge. 
Perspektivere tekster ud fra viden 

om fagets stofområder og viden 
om kulturelle, æstetiske, 

historiske, almenmenneskelige, 

samfundsmæssige, internationale, 

merkantile og erhvervsrelaterede 
sammenhænge  
 

Engelsk A     
 

 

 
 

 
 

    
 



Afsætning A 
 

Marketingplan – 
Nationalt og 
internationalt 

Tværgående 
Casearbejde 

Tværgående 
Casearbejde 

Repetition og 
Eksamensforber
edelse 

Repetition og 
Eksamensforberedel
se 

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.  



 
Virksomheds

økonomi 
 

Optimering af knappe 

ressourcer 

investering finansiering Lån og rente Repetition   

• 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.”   

 

International
økonomi 

      



 

       
Samtidshistor

ie 
De store opdagelser Danmark 1848-

1901 

Danmark 1848-

1901 

Projekt 

Skriftlighed 

 

Danmark 1848-

1901 

Fremlæggelse 

af projekt 

 

Opsamling på 

forløb og 

perspektivering 

Skriftlighed 

Selvstændighed i 

materialesøgning 

Metode 

Perspektivering 
Erhvervsret     

 

   

Studieretning

sprojekt 

 

     

 

 

Mundtlige og 

skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsforme

r 
 

SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleele
v til 

gymnasieelev
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