
Studieplan for klasse - 3i efterår 2019 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 

 

[Skriv her] 
 

 

 

Studieretningsfag       

VØ A Indgående 
logistik 

Produktion Udgående 
logistik og 
returlogistik 

Aktivitetsoptimering 

SO7 Globalisering: 

Outsourcing 

Optimering af 
knappe 
ressourcer 

At afgøre hvilke forhold, der har betydning for en 
virksomheds økonomi 

At identificere og behandlede økonomiske 
udfordringer, der knytter sig til en virksomheds 
økonomiske forhold 

At forklare sammenhængen mellem en række 
virksomhedsøkonomiske forhold i en given 
kontekst 

IØ A Inflation 

Betalingsbalance 

 

Økonomisk teori og 
metode 

Udviklingsteorier, 
udviklingspolitik og 
udviklingssamarbejde 

 

Skriftlighed 

Handelsteorier, 
international 
handel og 
international 
arbejdsdeling 

 

Skriftlighed 

Internationalt 
økonomisk 
samarbejde og 
forskellige grader af 
økonomisk integration 

Miljøøkonomi 

 

SO7 
globalisering og 
Konkurrenceevne 

Økonomisk teori 
og metode 

– analysere og vurdere forskelle i levevilkår samt 
gøre rede for forskellige udviklingsteorier og former 
for udviklingsbistand 

– redegøre for, sammenligne, analysere og vurdere 
informationer vedrørende erhvervsstruktur, 
levevilkår, demografi og økonomisk udvikling i 
forskellige lande og regioner 

– anvende viden om handelsteorier og det 
internationale økonomiske samarbejde til at 
analysere og vurdere udviklingen i Danmarks 
udenrigshandel, den globale handel og den 
internationale arbejdsdeling 

– foretage databehandling, herunder søge og 
vurdere samfundsøkonomisk information 
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Obligatoriske fag       

Dansk SO6: DHO om 
moderniseringen 
i 1960’erne 

    DHO om 1960’erne Skriveforløb om 
essaygenren 

SO7: Globalisering 

 

SO7: 
Globalisering 

Eleverne skal lære: 

At analysere, perspektivere, vurdere og 
diskutere fiktive såvel som ikke-fiktive 
tekster. Diskussionsgenren fokuserer vi 
særligt på i essayforløbet. 

At kende forskel på realistiske og 
modernistiske virkemidler i litteratur og 
medier. 

At foretage en komparativ analyse af to 
eller flere tekster. 

At søge relevant information til større 
skriftlige rapporter, hvor en 
problemformulering skal besvares.  

At analysere og vurdere 
virksomhedskommunikation ud fra 
målgruppen. 
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Engelsk A  A portrait of 
Canada 

A portrait of    
anada 

Globalization 

Cultural Theories 

 

Globalization 

Cultural Theories 

 

At the Back of the 
Throat 

9/11 and a play 

At the Back 
of the Throat 

9/11 and a 
play 

Tekstarbejde/analyse ud fra det udvidede 
tekstbegreb (anvendelse af engelskfaglig 
metode), 

Erhvervsrelateret sprog/etik og viden om 
amerikanske virksomhedsforhold 

Arbejde med skønlitteratur, analyse af 
skønlitteratur, præsentationsteknik, 
Creative Writing og grammatik (sproglig 
præcision) 

Erhvervsret       

Samtidshist
orie  

DIO/Globaliserin
g 

Danmark i krig 

DIO/Globalisering 

Danmark i krig 

EU EU EU 

Og 

60-erne. 

Se læreplan Samtidshistorie B 2013 
(www.uvm.dk) 

DIO 
International 
Økonomi 
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Valg fag  

Matematik A 
Lærer: em 

Repetition - især 
differentialregnin
g 

Integralregning 

 

Opgavesæt 

Integralregning og 
arealberegning 

Keglesnit, algebra 
- omskrivninger af 
ligninger 

 

Mundtlig træning 

Brug af TI Nspire 

Emneopgave 

Keglesnit og 
kvadratisk 
programmering 

 

Mundtlig træning 

Opgavesæt 

Keglesnit og 
kvadratisk 
programmering 

Lineær regression, 
statistisk analyse 

 

Mundtlig træning 

Opgavesæt 

Differentiallig
ninger 

Lineær 
regression 

 

Opgavesæt 

Beviser 

Mundtlig 
træning 

Gennem arbejde med matematisk stof med 
vægten lagt inden for områderne algebra, 
matematisk og statistisk analyse skal 
eleverne opnå faktuel viden om 
matematiske emner, metoder og 
anvendelsesområder. 

 

Finansiering B Finansiering med 
egenkapital 

Finansiering med 
fremmedkapital 

Balancestruktur Indkomst, skat, 
investering 

Forsikringer,, 
A-kasse, 
forbrug, 
opsparing, 
livscyklus, 
pension 

Anvende viden om finansiering med 
egenkapital og fremmedkapital til at 
diskutere og vurdere virksomhedens 
kapitalfremskaffelse 
samt viden om husholdningernes 
indkomstformer og 
indkomstanvendelser til at diskutere 
og vurdere en husholdnings 
finansieringsbehov og muligheder. 
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Erhvervsret C (ddi) Introduktion til jura 
og erhvervsret 

 

Ret og moral 

 

Retlig regulering, 
domstole og 
retskilder 

Erstatning uden 
for kontrakt, 
herunder 
produktansvar 

 

Aftaleret, 
herunder 
kontrakters 
indgåelse, 
fuldmagt, 
ugyldighed 

 

 

Aftaleret (fortsat) 

 

Forbrugeraftaler 

Køberet, herunder 
handelskøb, 
forbrugerkøb, køb 
med 
ejendomsforbehold og 
markedsføring 

 

 

International 
køberet, CISG 

 

International privat- 
og procesret 

Eleverne skal kunne: 

- Redegøre for de 
retsfilosofiske, etiske 
og internationale 
aspekter 

- Redegøre for aspekter 
omkring nationale og 
internationale 
retskilder 

- Anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af dansk 
privatretlige 
problemstillinger i 
forholdet mellem 
virksomheden og dens 
omverden 

- Diskutere og vurdere 
ansættelsesretlige 
problemstillinger 

- Diskutere aspekter 
vedrørende 
retsforfølgning 

 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Analyse, 
vurdering og 
refleksion 
mundtlig og 
skriftlig 

Evaluering 

 

Analyse, 
vurdering og 
refleksion 
mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, 
vurdering og 
refleksion 
mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Mundtlig præsentation 

Analyse, 
vurdering og 
refleksion 
mundtlig og 
skriftlig 
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Arbejdsformer 
 

SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 

Case/synopsis 

Klasseundervisnin
g 

Gruppevis 
præsentationer 

Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 

Case/synopsis 

Projekt Rapport 
m. delvis 
lærestyring 

Studiegruppe 

Case/synopsis 

Rapport 

Virtuel 
undervisning 

Studiegruppe 

Case/synopsis. 

Studiegruppe 

Case/synopsis 
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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 
- 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 


