
Studieplan for klasse 3V– efteråret 2018 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International  
Økonomi A 
 

      
 

Afsætning A 
 

      

Obligatoriske fag       
Dansk A 
 

Fake news og 
kildekritik 
 
 
 
 
 

Medieanalyse 
elektroniske medier 
og TV-nyheder. 
 

Medieanalyse 
reklamer 
 

Efterkrigstidens 
litteratur - 
litteraturhistorie. 
 

Dokumentaranalyse. 
 

Bekendtgørelse for 
HHX 2013. Bilag 9. 

Engelsk A 
 

Indien og 
globalisering - 
herunder ’outsourcing’ 
og diverse selvvalgte 
delemner er i fokus i 
forbindelse med besøg 
i Indien og DIO-
opgave. 
Tværfaglighed mellem 
engelsk og andre fag. 
Anvendelse af 
relevante 
analyseredskaber og 
metoder. 
Taksonomisk 
bevidsthed, søgning af 
relevant empiri og 
kildekritik. 
 
Grammatik, 
skriftlighed, 
skrivegenrer 

Rejse til Indien og 
afrunding af emnet. 
 
UK area study med  
inddragelse af  
forskellige typer kilder  
og brug af relevante  
analyseredskaber og  
terminologi. 
 
Grammatik,  
skriftlighed, forskellige 
skrivegenrer. 

UK area study med  
inddragelse af  
forskellige typer kilder  
og brug af relevante  
analyseredskaber og  
terminologi 
 
Grammatik,  
skriftlighed, forskellige 
skrivegenrer. 

Terrorisme i USA - et 
teaterstykke. Brug af 
relevante 
analyseredskaber, 
inddragelse af 
samfundsfaglig viden 
og relevant 
terminologi. 
 
Grammatik,  
skriftlighed, forskellige 
skrivegenrer. 
 

Business-forløb med 
anvendelse af 
tværfaglig viden, 
relevant terminologi 
og analyseredskaber. 
 
Grammatik,  
skriftlighed, forskellige 
skrivegenrer. 

Anvende et bredt  
alment og fagligt 
ordforråd på et højt 
niveau og en varieret 
syntaks i kombination 
med sikker 
beherskelse af 
grammatikkens 
hovedregler.  
 
Anvende viden om det 
engelske sprogs 
opbygning og 
grammatik til sproglig 
analyse, 
tekstforståelse og 
formidling.  
 
Selvstændig anvende 
relevante 
tekstanalysemetoder 
til at fortolke og 
perspektivere tekster. 
En sikkerhed i 
taksonomi. 
 
Anvende viden om 
historiske, kulturelle, 
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samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
forhold til USA og UK 
til analyse og 
perspektivering af 
aktuelle forhold. 
Desuden indsigt i 
internationale 
relationer mellem UK 
og USA og øvrige 
lande. 
 
 
 

Samtidshistorie B Danmark i krig 
DIO 

Danmark i krig Danmark i krig 
Folkedrabet i Rwanda 

Folkedrabet i Rwanda FN og R2P At forfine evnen til at 
arbejde med kilder og 
forholde sig kritisk til 
indholdet af tekster. 
At opøve relevante fag- og 
studiekompetencer.  Jf. 
bekendtgørelsen. 
 
 

       
Erhvervsret C Domstole og 

retskilder. Juridisk 
metode. 
 

Erstatning uden 
for kontrakt, 
forsikring 

Aftaleret, fuldmagt. 
 

Forbrugeraftaler, 
handelskøb, 
internationale køb, 
forbrugerkøb. 
 

Immaterialret, IT-
jura og e-handel, 
konkurrenceret 

Bekendtgørelse for 
HHX 2013. Bilag 11. 
 

 

       
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 
 

 

Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervisning 
Gruppevis 
præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Projekt Rapport m. 
delvis lærestyring 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
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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 
- Multimedieproduktione

r 
 

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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