
 
Studieplan for klasse 3B efteråret 2019 

Aktiviteter August September        Oktober November December Faglige mål 
Dansk A (bt) DHO: Modernisering 

i slutningen af 1800-
tallet (Det moderne 
gennembrud) med 
fokus på forholdnene 
på landet og 
kvindens rolle  

DHO: 
Modernisering i 
slutningen af 
1800-tallet (Det 
moderne 
gennembrud) med 
fokus på 
forholdnene på 
landet og kvindens 
rolle 

DHO: 
Modernisering i 
slutningen af 1800-
tallet (Det 
moderne 
gennembrud) med 
fokus på 
forholdnene på 
landet og kvindens 
rolle + 
VÆRKLÆSNING 

Litteraturhisto
rie og 
kanonforfatter
e i det 20.  
århundrede 
 

Litteraturhistori
e og 
kanonforfattere 
i det 20.  
århundrede 
 

• demonstrere 
kendskab til 
centrale 
litteraturhistoriske 
perioder og deres 
forbindelse til 
nutiden  

 
• perspektivere 

tekster ud fra viden 
om fagets 
stofområder og 
viden om kulturelle, 
æstetiske, 
historiske, 
almenmenneskelige
, 
samfundsmæssige, 
internationale, 
merkantile og 
erhvervsrelaterede 
sammenhænge  

 
• demonstrere viden 

om og reflektere 
over fagets identitet 
og metoder.  

 
Engelsk A     

 
 
 
 
 
 

    
 



       
Virksomheds
økonomi 
 

 
 

   
 

  
 

International
økonomi 
 

Studier af de 
finansielle markeder 

Miljø økonomi Globalisering Globalisering Globalisering • afgøre, hvilke 
forhold der har 
betydning for den 
samfundsøkonomisk
e udvikling set i et 
nationalt, et 
europæisk og et 
globalt perspektiv og 
derigennem 
demonstrere viden 
om fagets identitet 
og metoder  

 
• identificere, 

formulere og 
behandle de 
samfundsøkonomisk
e udfordringer, der 
knytter sig til 
samfundets 
økonomiske 
ubalancer og den 
økonomiske vækst 

Afsætning 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Internationalisering 
Fokus på følgende: 
Eksportmotiver 
Eksbarriere samt 
eksport beredskab 
og 
internationaliserings
processer 

Internationalisering: 
Segmentering og 
målgrupper i et 
internationalt 
perspektiv.  

Parametermix i et 
internationalt 
perspektiv 

Internationaliserin
g af 
produktparametere
n 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  
 
 

Samtidshistor
ie 

    
 

  

Erhvervsret     
 

   

Studieretning
sprojekt 
 

     
 

 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsforme
r 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleele
v til 
gymnasieelev
” 

   
 

 
 

  

 



 
 


