
Studieplan for klasse 3E –  efterår 2019 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International 
økonomi 

  
 

      

Afsætning Positionering 
Kap. 17 
 
 
Differentiering og 
differentiering af 
parametermix 
Kap. 18 
 
Positionering 
gennem 
differentiering 
 
Standardisering og 
differentiering af 
parametermixet 
 
 
Begreber og 
emneområder 
Differentiering, 
positionering, 
USP, 
parametermix, 
standardisering, 
differentiering,  

Produkt- og 
produktudvikling 
Kap. 19 
 
Serviceprodukter 
Kap. 20 
 
 
 
Brug af fysiske og 
service produkter i 
parametermixet 
 
 
 
 
 
 
Begreber og 
emneområder 
Emballage, 
sortiment, 
produktudvikling, 
branding, 
serviceprodukter, 
7P, 
servicemanagemen
t 

Pris 
Kap. 21 
 
 
 
 
 
 
 
Brug af prisparameteret 
 
 
 
 
 
 
 
Begreber og 
emneområder 
Prisfastsættelses-
metoder, prisstrategier, 
kundereaktioner, 
salgsbetingelser, 
betaling og 
finansiereing. 

National 
Distribution 
Kap. 22 
 
 
 
 
 
 
Brug af distributions-
parameteret 
 
 
 
 
 
 
Begreber og 
emneområder 
Mellemhandlere, 
distributions-kanaler, 
detaillister, grossister 

Promotion 
Repetition 

Eleverne lærer at: 
Redegøre for, 
analysere, diskutere, 
vurdere og 
perspektivere de 
pågældende 
afsætningsøkonomisk
e problemstillinger. 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

Periode: Dansk 
litteratur i 60´erne 
 
Skriftlighed 
 

Periode: Dansk 
litteratur i 60´erne 
 
Skriftlighed 
 

Tendenser i samtiden 
 
 
Skriftlighed 

Tendenser i 
samtiden 
 
Skriftlighed 

Tendenser i 
samtiden 
 
Skriftlighed 
 

Analyse af 
forskellige genrer 
Metodebevidsthed 
Inddragelse af viden 
fra historie 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

DHO 
 

DHO, bl.a. 
metodebevidsthed 
 

Skriftlige 
kompetencer 

Engelsk A  India India 
 

Theories about culture 
 
Globalisation 

Globalisation 
 

Globalisation 
 

Analyse, fortolkning og 
diskussion af både 
fiktions- og non-
fiktionstekster. 
Viden om indisk kultur, 
samfund og erhvervsliv 
+ globale politiske 
tendenser. 
Analysere en tekst eller 
en problemstilling ud 
fra viden om 
kulturteorier. 
Grammatik og udtale. 

Tysk  
 

     -  

Historie B Danmark 1960-
1973 

Danmark 1960-
1973 
Metodebevidsthe
d 

Danmark i krig i det 
nye årtusinde 

Danmark i krig i 
det nye årtusinde 

Danmark i krig i 
det årtusinde 

Kildeanalyse 
At kunne formulere 
historiefaglige spørgsmål 
 
Danmark som del i det 
internationale system 
 
Konflikters opståen og 
løsninger 

Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Virksomhedsøkonomi 
 

 
 

-   -    
 

Erhvervscase       
 

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 
- 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 


