
Studieplan for klasse HH3N18 –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Virksomhedsøkonomi 
A 

Regnskabsanalyse 
Pengestrømopgørels
e 
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  
 

 
Litteraturhistorie 
 
 
 
 

Litteraturhistorie 
 

Litteraturhistorie 
 

Repetition 
 

Repetition 
 

Eleverne skal kunne: 
- Kunne udtrykke 

sig mundtligt og 
skriftligt 
hensigtsmæssig
t, formelt 
korrekt, 
personligt, 
nuanceret og 
argumenterend
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e 

- 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, 
samfundsmæssi
ge, æstetiske 
og psykologiske 
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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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Engelsk A  Nike og grammatik Nike og grammatik Dystopia og grammatik 
 

Dystopia og 
grammatik 
 
 
 
 
 
 

Eksamensforberedel
se (grammatik og 
de forskellige genre 
indenfor non fiction 
of fiction analysis. 
 
 
 
 
 
 
 

Det overordnede 
formål er at tage 
udgangspunkt i Nike 
som en case 
virksomhed og 
undersøge deres 
principper og image. 
 
Kompetencer: 
•Virksomhedsanalyse 
•Non-fiction analyse 
•Business ordforråd 
•Handelsbrev og 
skriftlig fremstilling 
•Grammatik 
 
Det overordnede 
formål er at opbygge et 
kendskab genren 
dystopia. Desuden, 
skal eleverne repetere 
fiction analysis inden 
eksamen. 
 
Løbende arbejder 
eleverne med 
grammatiske 
problemstillinger.  

Tysk  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Samtidshistorie  Danmark i 
1960´erne 

Israel-Palæstina-
konflikten 

Israel-Palæstina-
konflikten 

Israel-Palæstina-
konflikten 

Repetition Metodeanvendelse 
Konflikters opståen og 
deres løsning 
Væsentlige 
udviklingslinjer i 
Danmarks historie 
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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 


