
Studieplan for klasse  3D  2019 

Aktiviteter August September  Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

Internationalisering 
af 
produktparameteren 
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  
 
 

Virksomhedsøkonomi 
A 

Aktivitets- 
optimering 
matematiske 
 

Styring af 
kapacitet og andre 
knappe ressourcer 
Lineær 
programmering 

Kapitel 33 Investering 
Rente fastsættelse og 
værdi – DCF – model 

PBL – investering og 
aktivitetsoptimering 

Træning af 
eksamensopgaver, 
Mundtlige og 
skriftlige – styr på 
PBL forløbet 
forretningsplanen 

Anvende 
virksomhedsøkonomisk
e modeller, herunder 
modeller til optimering, 
og forklare modellernes 
forudsætninger primært 
LP og 
aktivitetsoptimering 
med begrænsede 
ressourcer. 
 
Foretege et 
virksomhedsøkonomisk 
ræsonnement, herunder 
kunne forklare 
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sammenhænge mellem 
investeringesbudgetter, 
fastsættelse af rente 
samt værdiskabelsen 
ved en stigning i 
aktiekursen når der 
foretages en lønsom 
investering. 
 
Indsamle, bearbejde og 
præsentere en 
forretningsplan med 
fokus på virksomheds 
økonomiske forhold og 
relevans for långivere/ 
øvrige interessenter. 
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Obligatoriske fag       
Dansk A Mediehistorie med 

tema Krig 
Mediehistorie 
med tema Krig + 
værklæsning af 
”Jeg er en hær” 

Krimi Krimi Værklæsning Eleverne skal kunne:  
̶ udtrykke sig hensigtsmæssigt, 
formelt korrekt, personligt og 
nuanceret, såvel mundtligt som 
skriftligt  

-demonstrere indsigt i retoriske, 
herunder stilistiske, virkemidler i 
såvel mundtlige som skriftlige 
sammenhænge  

̶ anvende forskellige mundtlige og 
skriftlige fremstillingsformer 
formålsbestemt og genrebevidst  

̶ analysere og fortolke fiktive 
tekster  

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

̶ demonstrere kendskab til 
centrale litteraturhistoriske 
perioder og deres forbindelse til 
nutiden  

-navigere i store tekstmængder 
Engelsk A India India 

 
 
 
 

India/Globalisering (SRO) Globalisering (SRO) Gobalisering (SRO)  Tekstarbejde/analyse 
ud fra det udvidede 
tekstbegreb 
(anvendelse af 
engelskfaglig metode), 
 
Erhvervsrelateret 
sprog 
(eksamenstræning) 
 
Det overordnede 
formål er at opbygge 
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et kendskab til landets 
historie, kultur og 
samfund. Desuden er 
mit mål med forløbet, 
at det skal give 
eleverne mulighed for 
at reflektere over eget 
liv, forhold til 
medmennesker og 
samfund 

Tysk B 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Matematik B  
 

       

Erhvervscase  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samtidshistorie B Opsamling på 
moderniseringstem
et under det 
moderne 
gennembrud 

DHO opgave og 
workshop. 
Nyt tema: 
Mellemøsten 

Mellemøsten kører 
videre. 

Nyt tema: 3 verden 
med fokus på Afrika 

3. verdens-emnet 
kører videre 

 

Spansk A       
Mundtlige og skriftlige 
kompetencer 
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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 


