
Studieplan for 3P Efterår 2019 
 

 August September Oktober November December  
Studieretnings-fag       
IT-A 
(tbla) 

Årsprøve 2.g (opsamling) 
Repetition + nyt stof 
 

Interaktionsdesign 
+ database. 
Case: Redesign af 
webside (kunde) 

SO7. Digitalisering og 
Forretningsmodeller 
 
IT-system (flere cases) – 
opstart (se november) 

IT-system (flere cases) 
m. programmering og 
RFID 
VBA og/eller javascript 
Århus kommune 
(excel/vba) 
RHS – skolesystem RFID 
 

IT-system (flere cases) 
Se november 

IT-system, IxD, database 
- analysere og vurdere en merkantil problemstilling 
og designe, realisere og teste et it-system, der løser 
problemet, og reflektere over løsningen  
- analysere og vurdere, hvordan it-systemer har 
betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter 
ud fra et forretnings- og kundeperspektiv, samt 
udvælge og anvende brugerorienterede teknikker til 
konstruktion af it-systemer 
- modellere, analysere og strukturere forskellige 
typer af data, herunder udvikle databaser, der 
integreres i it-systemer  
- analysere og vurdere udvalgte elementer i et 
interaktionsdesign, samt realisere udvalgte 
interaktionsdesign i et konkret it-system og tilpasse 
eksisterende design og systemer  
Programmering 
- anvende, analysere, modellere og vurdere 
strukturer i programmeringssprog og 
programmeringsteknologier til udvikling af it-
systemer  
SO7: ITA-Eng: Globalisering (digitalisering, 
forretningsmodeller og CSR) 
-analysere, hvordan digitalisering kan forandre 
eksisterende forretningsmodeller og skabe nye  
 
 
 

Spansk  
(nh) 

 
Madrid (fortsat fra 2.år): 
historisk, kulturelt 
 

 
DIO: migración 
(migration) 
 
 

 
Madrid & DIO 
(sprogskoleundervisning 
fokus på mundtlighed og 
migration) 
Virksomhedsbesøg 
”Feltarbejde”, interviews, 
videoportrætter 

 
México 
 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

 
México 
 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

 
- læse, forstå, tale og skrive et enkelt spansk  
- beherskelse af elementær grammatik og syntaks 
- anvende viden om hvordan man lærer et 
fremmedsprog 
- identificere og producere forskellige tekstgenrer 
(udvidet tekstbegreb) 
- præsentere og redegøre for 
problemstillinger/emner  
- foretage elementær tekstanalyse 
- kendskab til historiske, kulturelle, sociale og 
erhvervsmæssige forhold i den spansktalende 
verden 
- perspektivere den erhvervede viden til DK 
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Tysk  
(cka) 

 
Den tyske genforening 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Den tyske 
genforening 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomhedsportrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Virksomheds- 
portrætter 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

 
Repetition + 
eksamenstræning 
 
 
 
Grammatik 
+  
erhvervssprog 
 

Eleverne skal kunne 
- karakterisere personer + analysere miljø og tema 
- forstå, redegøre for samt diskutere de læste emner 
- anvende erhvervsrelateret sorogbrug  

Afsætning 
(sah) 

Virksomhedens strategi 
 

Virksomhedens 
Internationalisering 
Globalisering 
Markedsudvælgelse 
Analyse af 
markedsforhold 
 

Virksomhedens 
Internationalisering 
Globalisering 
Markedsudvælgelse 
Analyse af 
markedsforhold 
 

 
Kulturelle forhold 
Segmentering og 
målgruppevalg 
internationalt 
 

 
Kulturelle forhold 
Segmentering og 
målgruppevalg 
internationalt 
 

Eleverne skal kunne:  
  
 redegøre for forskellige former for 
markedsudvælgelse  forklare sammenhængen 
mellem virksomhedens interne forhold og valg af 
markedsudvælgelsesmodel  analysere generelle og 
specifikke markedsforhold og forklare hvorledes de 
påvirker virksomhedens valg af parameterstrategi  
diskutere forskellige markeders egnethed som 
eksportland for en virksomhed 
Eleverne skal kunne:  
  
 redegøre for interne forhold af betydning for 
virksomhedens internationalisering  forklare 
sammenhængen mellem virksomhedens interne 
forhold og dennes internationaliseringsproces  
analysere virksomhedens internationaliseringsproces 
og på baggrund heraf diskutere vækstmuligheder 
Eleverne skal kunne:   redegøre for forskellige 
kulturteorier  analysere et lands kulturelle forhold 
ved anvendelse af en kulturteori  
  
 Diskutere kulturelle forholds betydning for 
virksomhedens valg af indtrængningsstrategi 
 

 
 

      

Obligatoriske fag       
Dansk A ((lab) 
 

 
Tendenser i samtiden, 190 
– 2019. 
Det postmoderne samfund 

 
Tendenser i 
samtiden, 1990-
2019 
Det postmoderne 
samfund 

 
Politisk kommunikation 

 
Politisk 
kommunikation 
 
Refleksionsskrivning 
 

 
Evt. sprog og 
kommunikation del 2 
 
Refleksions -skrivning 
 

Forstå perioden  1990- 2019 hist., kulturelt og 
samfundsmæssigt - selvstændigt analysere, fortolke, 
vurdere  + perspektivere forskellige lit. + ikke-lit. 
tekster samt hovedværket. Udtrykke sig korrekt, 
nuanceret og argumen-terende, skriftligt + mundligt 
+ rapportskr 
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DA og/eller hist-opg. 
Sept 2019 

Engelsk A (lkg) Lingua Franca – engelsk 
som fremmedsprog.  
 
 
Diverse grammatiske 
emner, forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt arbejde 
med de fire hovedgenre i 
engelsk. 

Indien - forløb med 
fokus på historie, 
politik og 
samfundsforhold. 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 
 

Indien - forløb med fokus 
på historie, politik og 
samfundsforhold. 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-mails 
samt skriftligt arbejde 
med de fire hovedgenre i 
engelsk. 
 

SO7 – Globalisering – 
fokus på outsourcing og 
CSR 
 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 
 

Crime – værkslæsning – 
Shawshank Redemption 
 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 
 

Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en 
varieret syntaks i kombination med sikker 
beherskelse af grammatikkens hovedregler. 
Herunder desuden i praksis at begå sig i dagliglivet i 
et engelsktalende land.  
 
Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og 
grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og 
formidling.  
 
Anvende relevante tekstanalysemetoder til at 
fortolke og perspektivere tekster 
 
Anvende viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold til 
USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold 
 
Arbejde med taksonomi. 

Samtidshistorie (lab) Modernisering. Danmark 
1960-1980 
 
historisk metode, herunder 
forskellige kildetyper 
 
fagenes samspil 
 
den gode 
problemformulering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modernisering. 
Danmark 1960-1980 
 
 

DHO/SO6 
 
 

Kina fra Mao til Deng 
Xioping 

Kina fra Mao til Deng 
Xioping 

- dokumentere indsigt i grundlæggende 

styreformer, politiske ideologier og 

menneskerettigheder, velfærdsstatens 3 

typer, 

- demonstrere forståels af konflikters 

opståen og deres løsning samt 

internationale samarbejdsmuligheder og 

deres institutionalisering 

- anvende historisk metode -  herunder 

diskursanalyse 

- demonstrere indsigt i den nationale, 

regionale, europæiske og globale udvikling 

inden for de seneste ca. 200 år og 

reflektere over samspillet mellem disse 

niveauer 
 

Mundtlige og Analyse, vurdering og Analyse, vurdering og Analyse, vurdering og Analyse, vurdering og Analyse, vurdering og  
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skriftlige 
kompetencer 

refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

refleksion mundtlig 
og skriftlig 

refleksion mundtlig og 
skriftlig 

refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Mundtlig præsentation 

refleksion mundtlig og 
skriftlig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 August September Oktober November December  
Spansk A Evt. De stjålne børn i 

Spanien og Argentina 
 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

Evt. De stjålne børn i 
Spanien og Argentina 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

Økonomi og erhvervsliv i 
Spanien og Latinamerika 
Skriftlige eksamensopgaver 

Økonomi og erhvervsliv i 
Spanien og Latinamerika 
Skriftlige 
eksamensopgaver 

Repetition Se under efterårssemestret 

Samtidshistorie B  Besættelsestiden  - 
Danmarksforløb 

Besættelsestiden -  
Danmarksforløb  

BesBbbbætbtel    

Engelsk A Lingua Franca – engelsk 
som fremmedsprog.  
 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 

Indien - forløb med fokus 
på historie, politik og 
samfundsforhold. 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-mails 
samt skriftligt arbejde 
med de fire hovedgenre i 
engelsk. 
 

Indien - forløb med fokus 
på historie, politik og 
samfundsforhold. 
 
Diverse grammatiske 
emner, forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt arbejde 
med de fire hovedgenre i 
engelsk. 
 

SO7 – Globalisering – 
fokus på outsourcing og 
CSR 
 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-mails 
samt skriftligt arbejde 
med de fire hovedgenre i 
engelsk. 
 

Crime – værkslæsning 
– Shawshank 
Redemption 
 
 
Diverse grammatiske 
emner, 
forretningsbreve/e-
mails samt skriftligt 
arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk. 
 

Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og 
en varieret syntaks i kombination med sikker 
beherskelse af grammatikkens hovedregler. 
Herunder desuden i praksis at begå sig i 
dagliglivet i et engelsktalende land.  
 
Anvende viden om det engelske sprogs 
opbygning og grammatik til sproglig analyse, 
tekstforståelse og formidling.  
 
Anvende relevante tekstanalysemetoder til at 
fortolke og perspektivere tekster 
 
Anvende viden om historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 
forhold til USA til analyse og perspektivering af 
aktuelle forhold 
 
Arbejde med taksonomi. 

Afsætning 
(sah) 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingmix 
internationalt 

Virksomhedens 
marketingplan 
internationalt 

Repetition, 
eksamensforberedels
e 

Eleverne skal kunne:   redegøre for produkt 
som en del af en virksomhedens samlede 
marketingmix  forklare specielle forhold for 
såvel servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  analysere en 
virksomheds branding- og mærkestrategi  
diskutere sammenhængen mellem produkt og 
målgruppevalg 
redegøre for pris som en del af en 
virksomhedens samlede marketingmix  
 forklare specielle forhold for prisfastsættelse i 
såvel servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  analysere en 
virksomheds prisstrategi for såvel nye som 
eksisterende produkter  diskutere 
sammenhængen mellem pris og målgruppevalg 
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redegøre for distribution som en del af en 
virksomhedens samlede marketingmix  
redegøre for forskellige distributionsformer i 
detailhandelen, herunder ebusiness  redegøre 
for forskellige kædeformer i detailhandelen  
forklare specielle forhold vedrørende 
distribution for såvel servicevirksomheder som 
eksportvirksomheder  analysere en 
virksomheds distributionsstrategi og 
indtrængningsstrategi  diskutere 
sammenhængen mellem distribution og 
målgruppevalg  
 
redegøre for promotion som en del af en 
virksomhedens samlede marketingmix  
redegøre for forskellige promotionformer og 
kommunikationsmodeller  forklare specielle 
forhold ved international markedsføring  
analysere en virksomheds promotionsstrategi  
diskutere sammenhængen mellem promotion 
og målgruppevalg 
redegøre for formålet med en 
markedsføringsplan  udarbejde en 
markedsføringsplan   diskutere og vurdere en 
markedsføringsplans realisme samt økonomiske 
konsekvenser 

Matematik (mj) Vektorregning 
Beviser 
Emneopgave 

Integralregning 
Arealberegning med 
økonomiske anvendelser 
Keglesnit 
Opgavesæt 
Emneopgave 

Keglesnit og kvadratisk 
optimering med 
økonomiske anvendelser 
Beviser 
Lineær regression 
Brug af Excel 
 
Emneopgave 

Lineær regression 
Differentialligninger 
 
Emneopgave keglesnit 

Differentialligninger 
SO7 

 

       

Mundtlige og skriftlige kompetencer 
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 
Klasseundervisning 
Gruppevis 
præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Projekt Rapport m. delvis 
lærestyring 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 

 

       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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 


