
Studieplan for klasse 3C –  efterår 2018 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
(ni) 

Opsamling på BtB 
Internationalisering 

Internationalisering Internationalisering International 
Distribution 

International pris Eleverne skal i såvel et 
nationalt som 
internationalt perspektiv 
kunne: 
– afgøre hvilke forhold, 
der har betydning for en 
virksomheds afsætning 
– identificere, formulere 
og behandle de 
afsætningsmæssige 
udfordringer, der 
knytter sig til en 
virksomheds fortsatte 
vækst 
– anvende 
afsætningsøkonomiske 
modeller og forklare 
modellernes 
forudsætninger og 
egenskaber 
– udarbejde et 
afsætningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder 
kunne forklare 
sammenhængen 
mellem en række 
afsætningsøkonomiske 
forhold i en given 
kontekst 
– indsamle, bearbejde 
og præsentere 
informationer om en 
virksomheds 
markedsforhold og 
vurdere 
informationernes 
troværdighed og 
relevans i en given 
sammenhæng 
– fortolke og formidle 
afsætningsøkonomiske 
forhold 
– udvælge og anvende 
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it-værktøjer. 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Markedskommunikati
on C (JVB) 

Introduktion til 
Markeds-
kommunikation 

Kommunikations-
strategi  
 
Kampagnens 
målsætning og 
målgruppe 
 

Sociale Medier  
 
Positionering  
 
Branding 

Kommunikations-
parametrene 
 
Direct Marketing 
 
Sponsorering 

Journalistik 
 
Reklamepsykologi 
 
Reklameanalyse 

 

      •  
Obligatoriske fag       
Dansk A (LAB) 
 

DIO-forløb om 
”Danmark i 
globaliseringens 
verden” 

DIO-forløb om 
”Danmark i 
globaliseringens 
verden” 

DIO-forløb om 
”Danmark i 
globaliseringens verden” 

Kanon-forfattere i 
Dansk 

Kanonforfattere i 
Dansk 

Kendskab til 
globaliseringens 
indflydelse på 
Danmark, EU, 
amerikanisering, 
indvandring. 
Litteraturhistorie og 
kanonforfattere 

Engelsk A (au) DIO-forløb om US & 
immigration 

DIO-forløb om US & 
immigration 

UK – Brexit-immigration-
multiculturalism 

UK – Brexit-
immigration-
multiculturalism 

India – business, 
entrepreneurship & 
culture 

 

Spansk  
(kbh) 

DIO-forløb om 
Latinos i USA 
 
 

DIO-forløb om 
Latinos i USA 
 
 

Forløb om Mexico 
 

Forløb om Mexico 
 

Grammatik 
Eksamensforberedel
se  

Kenskab til latino kultur 
i USA, med fokus på 
kulturmøde og hybride 
identiteter. 
 
DIO-forberedelse i en 
tværfaglig kontekst   
 
Kendskab til et 
latinamerikansk land; 
politisk, økonomisk, 
erhvervsmæssigt og 
kulturelt 
 
Fakta om Mexico 
Kultur og livsformer 
Identitet og hybride 
identiteter 
Forhold til USA 
 
Igennem året arbejder 
eleverne med nye 
grammatiske emner. 
Desuden arbejder 
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eleverne med at sætte 
grammatik i perspektiv 
ved at lave kontekstuel 
baseret øvelser. 
 

Samtidshistorie 
(LNI) 

Danmark i krig Danmark i krig Danmark i Krig Danmark i 1800-
tallet  

Danmark i 1800 
tallet. 

demonstrere indsigt i 
udviklingen i Danmarks og 
verdens historie inden for de 
seneste ca. 100 år, herunder 
væsentlige begivenheder og 
sammenhænge mellem den 
nationale, europæiske og 
globale udvikling  
̶ demonstrere indsigt i 
grundlæggende styreformer 
og politiske ideologier samt 
forholde sig reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i 
nationalt og globalt 
perspektiv  
̶ analysere konflikters opståen 
og håndteringen af disse 
samt udviklingen i 
internationalt samarbejde  
̶ skelne mellem forskellige 
typer af forklaringer på 
samfundsmæssige 
forandringer og reflektere 
over mennesket som 
historieskabt og 
historieskabende  
- anvende historisk-kritiske 
tilgange til at indsamle, 
bearbejde og remediere 
forskelligartet historisk 
materiale og forholde sig 
kritisk og reflekterende til 
historiebrug  

̶ formulere og formidle 
historiefaglige 

problemstillingen 
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International 
økonomi (THR) 

      

Erhvervsret C (ddi) Introduktion til jura 
og erhvervsret 
 
Ret og moral 
 
Retlig regulering, 
domstole og 
retskilder 

Erstatning uden 
for kontrakt, 
herunder 
produktansvar 
 
Aftaleret, 
herunder 
kontrakters 
indgåelse, 
fuldmagt, 
ugyldighed 
 
 

Aftaleret (fortsat) 
 
Forbrugeraftaler 

Køberet, herunder 
handelskøb, 
forbrugerkøb, køb 
med 
ejendomsforbehold og 
markedsføring 
 
 

International 
køberet, CISG 
 
International privat- 
og procesret 

Eleverne skal kunne: 
- Redegøre for de 

retsfilosofiske, etiske 
og internationale 
aspekter 

- Redegøre for aspekter 
omkring nationale og 
internationale 
retskilder 

- Anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af dansk 
privatretlige 
problemstillinger i 
forholdet mellem 
virksomheden og dens 
omverden 

- Diskutere og vurdere 
ansættelsesretlige 
problemstillinger 

- Diskutere aspekter 
vedrørende 
retsforfølgning 

       
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Analyse, 
vurdering og 
refleksion 
mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Mundtlig præsentation 

Analyse, vurdering 
og refleksion 
mundtlig og skriftlig 
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Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervisnin
g 
Gruppevis 
præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Projekt Rapport m. 
delvis lærestyring 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

Fra folkeskoleelev til gymnasieelev 
År Klasseudvikling Studiemetoder Arbejdsformer Mulige Produktformer  
1. år  Klassens år  

(Her: fokus på 
studieområdet ½ år) 

- Notatteknik 
- Læsestrategier 
- Gå i dybden med et stof 
- Stille spørgsmål 
- Informationssøgning 
- Formidling af fagligt stof 
- Processkrivning, herunder skrivning som middel 

til refleksion 
- Indsigt i de taxonomiske niveauer 
- Evaluering, herunder konstruktiv feed- back, 

skr. arb. 
- Refleksion over individuelle og kollektive 

læringsvaner 

- Forelæsning (læreroplæg, 
gæstefore- læsninger) 

- Klassedialog 
- Individuelt arbejde 
- Gruppesamarbejde (pararbejde, 

diskussions- gruppe, arbejdsgruppe) 
- Projektarbejde ’light’ - med høj 

lærerstyring 
- Case-arbejdsform, herunder 

problem-casen, system-casen 

- Rapport 
- Synopsis light 
- Processkrivninger, 

individuelle og 
gruppebaserede  

- Formidlingsskrivning 
- It-præsentationer 

 

Fra gymnasieelev til studerende  
År Klasseudvikling Studiemetoder  Arbejdsformer Mulige produktformer 
2. år Studiegruppens år - Fortsat studiemetoder fra 1. år 

- Refleksion over individuel og kollektiv 
læringsadfærd 

- Evaluering 
- Beherskelse af de taxonomiske niveauer 
- Beherskelse af genreskrivning, herunder 

rapport- og synopsisskrivning 
 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. år 
- Storklasseundervisning 
- Virtuel undervisning (max. 25%) 
- Case-arbejdsform, herunder den åbne 

case, isbjerg-casen og serie-casen 
- Projektarbejde med delvis 

lærerstyring 

- Fortsat produktformer 
fra 1. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
- Multimedieproduktioner 

 

3. år Projektet og eksamens 
år 

- Fortsat studiemetoder fra 1. og 2. år 
- Selvstændig refleksion over individuel og 

kollektiv læringsadfærd 
- Eksamenslæsning 
- At kunne se virkeligheden bag stoffet 

- Fortsat arbejdsformer fra 1. og 2. år 
- Problemorienteret projektarbejde 

med lille lærerstyring 
- Individuelle studier under faglig 

vejledning 

- Fortsat produktformer 
fra  1. og 2. år 

- Projektrapport 
- Synopsis 
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