
Studieplan for klasse  3N  2018 

Aktiviteter August September  Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

Internationalisering Markedsudvælgelse landeanalyse Kulturelle forhold Segmentering 
internationalt. 

Analysere, diskutere, 
vurdere og 
perspektivere de 
pågældende 
afsætningsøkonomiske 
problemstillinger. 

Virksomhedsøkonomi 
A 

 
Prisfastsættelse, 
tabeller og 
matematiske 
modeller 
 
 

 
Differensbidrag, 
knap kapacitet 

 
 

 
 

 
Optimering, lineær 
programmering 
 

 

 
Investering, 
rentabilitet,  
cash flow 

 
 
 

 

 
Økonomiske 
beslutninger vedr. 
optimering af 
kapacitet og 
investering 
 
 

Økonomiske 
beslutninger i 
virksomheden 

– Økonomiske 
beslutninger, 
prisfastsættelse, 
udnyttelse af knap 
kapacitet, investering, 
logistik. 

 
Obligatoriske fag       
Dansk A Tendenser i 

samtiden fortsat 
 
DIO - 
dokumentarisme 
/Mediehistorie Vol 
II 
 
 

DIO – 
dokumentarisme 
/Mediehistorie Vol 
II 
 
 

Optakt til SRP - 
reklameforløb 
 
 

Optakt til SRP - 
reklameforløb 
 

Kanonforfatterforlø
b 
 

At kunne aflæse og 
uddrage betydning af 
trykte og elektroniske 
medietekster og kunne 
vurdere disse som led i 
kommunikationssituati
oner. 
 
Selvstændigt at udføre 
en metodisk og 
relevant analyse og 
fortolkning af primært 
ikke-litterære tekster, 
såvel mundtligt som 
skriftligt. 
 
At arbejde 
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selvstændigt med en 
kritisk tilgang til 
virkemidler. 
At kunne analysere 
trykte og elektroniske 
medietekster og kunne 
vurdere disse som led i 
en 
kommunikationssituati
on. 
At kunne foretage 
selvstændigt 
analysearbejde med en 
kritisk indstilling og 
fremlægge 
analysearbejdet 
hensigtsmæssigt for 
andre (herunder bl.a. 
komposition af 
fremlæggelsen) 
Både DIO og SRP 
relevant arbejde er 
erhvervs-/merkantilt 
relateret 
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Engelsk A Globalisering/DIO Globalisering/DIO 
 
 
 
 

Stephen King Stephen King Sustainability  Tekstarbejde/analyse 
ud fra det udvidede 
tekstbegreb 
(anvendelse af 
engelskfaglig metode), 
 
Erhvervsrelateret 
sprog/etik og viden 
om amerikanske 
virksomhedsforhold 
 
Arbejde med 
skønlitteratur, analyse 
af skønlitteratur, 
præsentationsteknik, 
branding, the 
American Hero, 
Creative Writing og 
grammatik (sproglig 
præcision) 
 

Tysk B 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Matematik B  
 

       

Erhvervscase  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samtidshistorie B DIO: 
Danmark i krig 
 
 
 

DIO: 
Danmark i krig 

Danmark 1848-1901: 
Demokratisering, 
industrialisering, 
urbanisering 
 
 

Danmark 1848-1901: 
Demokratisering, 
industrialisering, 
urbanisering 
 

Danmark i 
1960´erne 
 

Viden om 
internationale 
konflikter 
Metodebevidsthed 
Evnen til selvstændig 
behandling af 
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historiefaglige 
problemstillinger 

 
 
 

Spansk A       
Mundtlige og skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 

 

 
 

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 
- Multimedieproduktion

er 
 

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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