
Studieplan for klasse  3F –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar  Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

      

Virksomhedsøkonomi 
A 

Regnskabsanalyse 
Pengestrømopgørelse 
strategisk analyse 

Investering 
Aktivitetsoptimering 

Logisitk 
Lineær progremmering 
Budgettering 

Træning af mundtlige 
og skriftlige 
eksamensopgaverg 

Træning af 
mundtlige og 
skriftlige 
eksamensopgaverg 

Eleverne skal kunne 
identificere, formulere 
og løse problemer, der 
knytter sig til en 
virksomheds 
økonomiske forhold ̶ 
anvende 
virksomhedsøkonomisk
e modeller, herunder 
modeller til optimering, 
Lineær programmering 
og budgetsimulering, 
herunder forklare 
modellernes 
forudsætninger 
Endvidere skal have 
finpusset 
kompetancerne til at 
kunne besvare en 
skriftlig og mundtlig 
eksamensopgave 

       
Obligatoriske fag       
Dansk A Tenderser i 

samtiden 
 
Skriftlighed 

SRP 
 
Litteraturhistorie 

Litteraturhistorie 
 
Skriftlighed 

Litteraturhistorie 
Repetition 
 
Skriftlighed 

 Analyse 
Evne til at udtrykke sig 
skriftligt korrekt og 
nuanceret 
Bevidsthed om metode 
og teori 
Samspillet mellem 
litteratur og samfund 

Engelsk A The British Empire 
and India 
Vidensdel 
Fiktion og sagprosa 
Skriftlighed 
Grammatik 

The British Empire 
and India 
Vidensdel 
Fiktion og sagprosa 
 
Skriftlighed 

India 
 
UK Area Study 
 
Eksamenstræning med 
peer to peer 

UK Area Study 
 
Eksamenstræning 

Repetition og 
eksamenstræning Faglige mål 

Eleverne skal kunne: 
– forstå varierede 
former for autentisk 
engelsk 
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Grammatik 
 
Abstract/SRP 

 
 

– anvende et bredt 
alment og fagligt 
ordforråd 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 
– anvende 
hensigtsmæssige 
læsestrategier til 
orientering i større 
tekstmængder med 
henblik på 
udvælgelse af stof og 
benytte viden om, 
hvordan man lærer 
fremmedsprog, i det 
daglige arbejde 
– anvende relevante 
tekstanalysemetoder 
til at fortolke og 
perspektivere tekster 
– anvende viden om 
historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
forhold i 
Storbritannien og 
USA til analyse og 
perspektivering af 
aktuelle forhold 
– anvende relevante 
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hjælpemidler til 
erhvervelse, 
vurdering og 
formidling af ny viden 
om sprogområdet og 
globale 
sammenhænge 
– redegøre 
sammenhængende 
for og deltage i 
samtale om almene, 
litterære, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
emner 
– formulere 
forskellige teksttyper 
skriftligt, herunder 
oversættelser, 
resumeer, interne og 
eksterne 
forretningsmeddelels
er og længere, 
selvstændige 
fremstillinger af 
komplekse 
problemstillinger og 
emner. 
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Tysk B 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Matematik B  
 

       

Erhvervscase  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samtidshistorie B  
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 


