
 
Studieplan for klasse 3A efteråret 2019 

Aktiviteter August September        Oktober November December Faglige mål 
Dansk A DHO - 

modernisering 
DHO - 
Modernisering 
  

DHO-
Modernisering 
Det moderne 
gennembrud i 
litteraturen og 
kunsten 
 

Mediehistori
e 

Mediehistorie 
 

Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt 
korrekt, personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt  
anvende forskellige mundtlige og 
skriftlige fremstillingsformer 
formålsbestemt og genrebevidst, 
herunder redegøre, kommentere, 
argumentere, diskutere, vurdere og 
reflektere  
analysere og fortolke fiktive tekster  
demonstrere kendskab til centrale 
litteraturhistoriske perioder og deres 
forbindelse til nutiden  
navigere i store tekstmængder samt 
udvælge og anvende tekster kvalificeret 
og med dokumentation  

Engelsk A  DIO Globalisering DIO Globalisering 
 
Texas: Studierejse 
 
 

Afrunding på 
emnet 
globalisering/DIO 
 
Grammatik, 
skriftlighed og 
forskellige genre 
 

Business-forløb 
 
Grammatik, 
skriftlighed og 
forskellige 
genre 
 

Business-forløb 
 
Grammatik, 
skriftlighed og 
forskellige genre 
 

Anvende et bredt  
alment og fagligt ordforråd på et 
højt niveau og beherskelse af 
grammatikkens hovedregler.  
 
Anvende viden om det engelske 
sprogs opbygning og grammatik 
til sproglig analyse, 
tekstforståelse og formidling.  
 
Kunne anvende relevante 
tekstanalysemetoder til at fortolke 
og perspektivere tekster.  
 
Anvende viden om historiske, 
kulturelle, 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. 
 
Samt kunne bevæge sig op af den 
taksonomiske trappe. 

Mediefag Dokumentarforløb Pilotproduktion Dokumentarfor-
løb afsluttes 

Filmhistorien Produktionsforhold At skelne mellem fakta og 
fiktionsgenren 
At kunne analysere og fortolke 
forskellige typer af 
dokumentar  
At planlægge og gennemføre 
en filmproduktion 
At få et indblik over filmens 
opståen og udvikling gennem 
ca. 120 år samt have en 
forståelse for filmens 
produktionsbetingelser. 

Afsætning 
 

Internationalisering 
Fokus på følgende: 
Eksportmotiver 
Eksbarriere samt 
eksport beredskab og 
internationaliseringspr
ocesser 

Internationalisering 
fortsat: 
 
Fokus på 
markedsudvælgelses
metoder samt 
kulturelle barriere  

Internationaliserin
g: 
Segmentering og 
målgrupper i et 
internationalt 
perspektiv.  

Parametermix i 
et internationalt 
perspektiv 
Internationaliseri
ng af 
produktparamete
ren og 
prisparameteren 

Internationalisering: 
 
International 
distribution og 
promotion. 

 
  
– afgøre, hvilke forhold der har betydning 
for en virksomheds afsætning – nationalt 
og globalt, og derigennem demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet 
og metoder  
– identificere, formulere og løse 
udfordringer vedrørende afsætning, der 
knytter sig til en virksomheds fortsatte 
vækst  
– anvende afsætningsøkonomiske 
modeller og forklare modellernes 
forudsætninger og egenskaber  
– udarbejde et afsætningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder at kunne 
forklare sammenhængen mellem en 
række relevante afsætningsmæssige 
forhold i en given kontekst  
 
 

International
økonomi 
 

Miljøpolitik Verdenshandel Globalisering udviklingsøkon
omi 

udviklingsøkonomi De økonomiske kompetencer 

       



Historie DHO-modernisering DHO-
Modernisering 

Danmark i krig Danmark i krig 
 

Folkedrabet i 
Rwanda 

Demonstrere indsigt i 
grundlæggende styreformer og 
politiske ideologier samt forholde 
sig reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i nationalt 
og globalt perspektiv  
Analysere konflikters opståen og 
håndteringen af disse samt 
udviklingen i internationalt 
samarbejde  
Skelne mellem forskellige typer af 
forklaringer på samfundsmæssige 
forandringer og reflektere over 
mennesket som historieskabt og 
historieskabende  
Formulere og formidle 
historiefaglige problemstillinger 
mundtligt og skriftligt og relatere 
disse til elevernes egen tid  

Erhvervsret     
 

   

Studieretning
sprojekt 
 

     
 

 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsforme
r 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleele
v til 
gymnasieelev
” 

   
 

 
 

  



 



 
 


