
 
                                                                                           Studieplan for klasse 3S –  efterår 2019 

Aktiviteter 
August September Oktober November December Faglige mål 

 
 
Studieretningsfag 

      

Idræt B Fodbold + 
Aerob og 
anaerob træning 

Fodbold + 
Aerob og anaerob 
træning 

Træningsprojekt + 
træningsplanlægning, 
motivation ing og 
fysisk træning/ 
crossfit. 
Fysiologi 

Træningsprojekt + 
træningsplanlægning, 
motivation og fysisk 
træning/ crossfit. 
Fysiologi 

Træningsprojekt + 
træningsplanlægning, 
motivation og fysisk 
træning/ crossfit. 
Fysiologi 

-Arbejde med glæden  
fysisk bevægelse, 
kropsbeherskelse, 
boldbeherskelse og 
fremme den fysiske 
kapacitet 
-Udvikling af egenfær  
indenfor 
færdighedsområderne 
-Kendskab til kroppen  
opbygning (fysiologi o  
anatomi) 

International 
Økonomi (DIO) 

Globalisering Globalisering 
   

Demonstrere evne til a  
kombinerer fag og vide   
forhold til en given 
problemstilling. 

       

Obligatoriske fag 
      

Afsætning A  Værdikæde og 
porteføljeanalyse  

Branche-
konkurrenceforhold  

Markedsudvælgelse / 
Kabongo analyse  

Marketingmix  Marketingplan  
 

Historie B Afkoloniseringen 
og 
Vietnamkrigen 

Afkoloniseringen 
og Vietnamkrigen 

Krig-krise-krig Krig-krise-Krig Europa fra Splittelse 
til Samling 

-Udviklingen i Verden   
Europas historie. 
- Udviklingen i velsta  
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Aktiviteter 
August September Oktober November December Faglige mål 

 
- Udviklingen i Europ  
position i Verden 
- Anvende historisk k  
tilgang, remediering m  
- Formulere og formid  
historiske problemstil  
- Væsentlige regional   
Globale konflikters 
håndtering og løsning  

Engelsk A South Africa South Africa Globalisation Globalisation Burberry and 
Starbuck’s 

 
-sproglig analyse i s  
mundtlige som skrift  
sammenhænge (bl.a   
kommerciel 
kommunikation) -
kendskab til og anal  
og fortolkning af dan  
tekster fra centrale 
litteraturhistoriske 
perioder 
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Aktiviteter 
August September Oktober November December Faglige mål 

 

det engelske sprogs 
grammatik, udtale, 
ortografi og tegnsæt  
̶ ordforråd, herunder 
orddannelse og idiom  
̶ sproglig variation og 
sproglige udtryksform  
herunder økonomisk  
erhvervsrettet fagsp  
̶ tekster, der behand  
emner inden for kult  
samfunds- og 
erhvervsrelaterede 
forhold 
̶ et genremæssigt br  
udvalg af fiktive teks   
engelsksprogede 
forfattere, herunder 
mindst ét skrevet væ  
̶ et bredt udvalg af 
tekster, der tilsamme  
beskriver væsentlige 
sproglige, historiske  
kulturelle, og 
samfundsmæssige 
forhold i Storbritanni  
og USA samt minds   
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Aktiviteter 
August September Oktober November December Faglige mål 

 

anden engelsksprog  
region 
̶ 

 

Dansk DIO 

Mediehistorie 

Dokumentar 

Medieanalyse 

 

DIO 

Mediehistorie 

Dokumentar 

Medieanalyse 

 

DIO 

Mediehistorie 

Reklamer 

Medieanalyse 

 

Mediehistorie 

Reklamer 

Kortfilm 

Medieanalyse 

 

Medie/Diskursanalyse – analysere trykte o  
elektroniske mediet  
og vurdere disse so    
en 
kommunikationssit  
såvel mundtligt som 
skriftligt 
– selvstændigt udfø  
metodisk og relevan  
analyse og fortolkn   
forskellige litterære 
tekster, såvel mund  
som skriftligt 
– demonstrere kend  
til danske og 
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Aktiviteter 
August September Oktober November December Faglige mål 

 
internationale 
strømninger inden  
litteratur og medier  
samspillet med kult   
samfund 
– navigere i store 
tekstmængder og 
analytisk fokuseret  
udvælge og dokume  
– udtrykke sig mun  
og skriftligt 
hensigtsmæssigt, fo  
korrekt, personligt, 
nuanceret og 
argumenterende 

 

 

Spansk A Der arbejdes 
med tekster i 
forbindelse med 
DIO. Latinos en 
los Estados 
unidos. Der 

Her arbejdes der 
med tekster i 
forbindelse med 
DIO. Eleverne 
læser om 
situationen i 
Spanien med 

Der arbejdes med 
emnet Empresas en 
España. Eleverne 
tilegner sig viden om 
forskellige 
virksomheder i 
Spanien. Der laves 

Der arbejdes videre 
med Empresas en 
España. Eleverne skal 
tilegne sig viden om 
forskellige 
kommunikationsformer 
og der arbejdes med 

Eleverne skal arbejde 
med emnet Jovenes 
en España. De skal 
tilegne sig viden om 
unges vilkår i 
Spanien såvel som i 
Danmark. Der 

Ud fra tekster og skrif  
opgaver skal eleverne 
tilegne sig viden om 
Spanien indenfor han  
og familieliv. De skal 
kunne udtrykke sig 
nogenlunde selvstænd   
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Aktiviteter 
August September Oktober November December Faglige mål 

 
bygges videre på 
grammatikken. 

hensyn til 
migration. Der 
laves en skriftlig 
opgave som 
belyser emnet. 

mundtlige 
præsentationer. 

disse i forbindelse med 
skriftlige opgaver. Der 
bygges videre på 
frammatikken. 

arbejdes mes  
skriftlige opgaver og 
der bygges videre på 
grammatikken. 

spansk såvel mundtlig   
skriftligt. 

Erhvervsjura C Introduktion til 
retskilder 

Erstatning uden for 
kontrakt samt dele 
af aftaleretten 

Aftaleret fortsat. 
Fuldmagt.  

Handelskøb og 
forbrugerkøb.  

Forbrugeraftaler Eleverne skal lære at 
anvende juridisk meto   
terminilogi. 

       

Valgfag 
      

       
       

 
Mundtlige og skriftlige kompetencer 

      

       

Arbejdsformer 
      

       
 


