
Studieplan for klasse - 3i forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 

 

[Skriv her] 
 

Studieretningsfag       

VØ A Investering 

Budgettering 

CSR Repetition Repetition Repetition Afgøre, hvilke forhold, der har betydning 
for en virksomheds økonomi. 

Identificere, formulere og behandlede 
økonomiske udfordringer, der knytter sig 
til en virksomheds økonomiske forhold. 

Anvende erhvervsøkonomisk teori på 
udvalgte økonomiske modeller og 
forklare modellernes forudsætninger og 
egenskaber. 

Udarbejde et virksomhedsøkonomisk 
ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhængen 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 udtrykke sig om 
virksomhedsøkonomiske forhold. 

Udvælge og anvende relevante 
matematiske redskaber og it-værktøjer 

IØ A Økonomiske skoler 

Betalingsbalance 

Miljøøkonmi 

Internationalt 
samarbejde 

Økonomiske modeller 

Skriftlighed i faget 

Udviklingsøkonomi Repetition 

 

Repetition og 
ekamenstræning 

 Eleverne skal kunne: 

 ̶ afgøre, hvilke forhold der har betydning for 
den samfundsøkonomiske udvikling set i et 
nationalt, et europæisk og et globalt 
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[Skriv her] 
 

 

 

 perspektiv, og derigennem demonstrere viden 
og kundskaber om fagets identitet og metoder 
 ̶ identificere, formulere og behandle 
grundlæggende samfundsøkonomiske 
udfordringer, der knytter sig til samfundets 
økonomiske ubalancer og den økonomiske 
vækst 
 ̶ anvende simpel samfundsøkonomisk teori og 
empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 
 ̶ udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk 
ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhænge mellem en række 
samfundsøkonomiske forhold med 
udgangspunkt i empiriske data 
 ̶ indsamle, bearbejde og præsentere 
samfundsøkonomiske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere informationernes 
troværdighed og relevans, samt udvikle og 
vurdere innovative løsninger, herunder i 
samspil med andre fag. 
 ̶ fortolke og formidle viden om nationale og 
internationale samfundsøkonomiske forhold 
 ̶ udvælge og anvende relevante matematiske 
og statistiske redskaber og it-værktøjer. 
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[Skriv her] 
 

Obligatoriske fag       

Dansk Litteraturhistorie Litteraturhistorie Litteraturhistorie Repetition Repetition Eleverne skal kunne: 

- Kunne udtrykke sig mundtligt og 
skriftligt hensigtsmæssigt, formelt 
korrekt, personligt, nuanceret og 
argumenterende 

- Kunne anvende forskellige 
mundtlige og skriftlige genrer, 
herunder referat, redegørelse, 
karakteristik og diskussion 

- Selvstændigt kunne udføre en 
metodisk og relevant analyse og 
fortolkning af forskellige litterære 
tekster, såvel mundtligt som 
skriftligt 

- Kunne perspektivere og vurdere 
tekster ud fra viden om historiske, 
kulturelle, samfundsmæssige, 
æstetiske og psykologiske 
sammenhænge 

- Kunne karakterisere litterære 
hovedværker fra epoker med 
betydning for udviklingen af 
nutidens tankegang 

- Kunne demonstrere kendskab til 
danske og internationale 
strømninger inden for litteratur og 
medier og samspillet med kultur og 
samfund 
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[Skriv her] 
 

Engelsk A  The British 
Empire and India 

Skriftlighed 

Grammatik 

The British Empire 

and India 

Eksamenstræning 
  med peer to peer 

UK Area Study – 

Part II 

Eksamenstræning 
både grammatik 
og genrer: 
mundtligt og 
skriftligt 

 

Repetition og 
eksamenstræning 

Repetition og 
eksamenstræ
ning 

Faglige mål 
Eleverne skal kunne: 

– forstå varierede former for autentisk 
engelsk 
– 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 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 
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[Skriv her] 
 

forretningsmeddelelser og længere, 
selvstændige fremstillinger af komplekse 
problemstillinger og emner. 

 

Erhvervsret       

Samtidshist
orie  

      

DIO 
International 
Økonomi 
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Valg fag  

Matematik A 
Lærer: em 

      

Finansiering B       
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Erhvervsret C (ddi)   

 

  

 

  

 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 
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Arbejdsformer 
 

SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 
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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 
- 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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Studieretningsfag       
   

 
      

       
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Engelsk A     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tysk  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Samtidshistorie       –  
Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Erhvervscase  
 

 
 
 
 
 

  
 

   
 
 

Afsætning        
 

Mundtlige og       
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skriftlige 
kompetencer 
Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     

Erhvervsret C(ddi) Handelskøb International 
Handelskøb, CISG 
 
International privat-og 
procesret 

Immaterialret, herunder 
ophavsret, varemærkeret 
og domænebeskyttelse 
 
Ansættelsesret 
 

Kreditaftaler, 
kreditsikring, herunder 
pant og kaution. 
 
Hæftelse 

Retsforfølgning, 
individualforfølgning 
og 
universalforfølgning 

 

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 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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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Valgfag       
Matematik A (em)  Emneopgave i 

kvadratisk 
optimering.  
 
Vektorer. 
 

SRP. 
Repetition opgaver 
uden hjælpemidler. 

Repetition 
Terminsprøver. 
Emneopgave i vektorer. 
 
Beviser 

Differentialligninger.  
Repetition opgaver 
uden hjælpemidler. 
 
Mundtlig præsentation 
Opgavesæt 
Beviser 
 

Repetition opgaver 
med hjælpemidler. 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt 
Beviser 
 
 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne algebra, 
analyserende statistik 
samt matematisk 
analyse skal eleverne 
opnå faktuel viden om 
matematiske emner, 
metoder og 
anvendelsesområder. 
 

       
       
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

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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Studieretningsfag       
Finansiering B Projekt: 

Realkredit – 
obligationer 
Værdiansættelse 

Projekt: 
Børsintroduktion 
investeringsforeninger 

Projekt: 
Investering i Aktier 
Beta-værdi – CAPM 
 

Træning af mundtlige 
eksamensopgaver 

Træning af 
mundtlige 
eksamensopgaver 

Eleverne skal kunne 
anvende viden om 
finansiering med 
egenkapital og 
fremmedkapital 
(kapitalstruktur) til at 
diskutere og vurdere 
virksomhedens 
kapitalfremskaffelse på 
baggrund af 
kapitalomkostningerne. 
Eleverne skal have 
forståelse for aktie og 
oblikationsmarkederne, 
og deres risikobegreber 
Eleverne skal prøve at 
besvare mundtlige 
eksamensspørgsmål for 
at træne fagligheden 
og anvendelsen af 
bogen/pensum som 
helhed. 

       
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Engelsk A     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Studieplan for klasse 3I –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

 
Tysk  
 

     -  

Samtidshistorie       –  
Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Erhvervscase  
 

      

Afsætning        
 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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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