
Studieplan for klasse hh3U –  efterår 2019 

Aktiviteter August September November December  Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International 
økonomi 

  
 

      

Obligatoriske fag       
Dansk A  
 

Modernisering 1960-
80 samles op inden 
DHO 
 
 
 
 
 

DHO skrives 
Dereefter går vi 
over til Litteraturen 
i nyeste tid fra ca 
1995 til 2019, som 
stort set vil fylde 
resten af 
semesteret.  
 
 

Litteraturen i nyeste tid 
fra ca 1995 til 2019 
 
 
 
Eleverne skal skrive en 
stil 
 

Litteraturen i nyeste 
tid fra ca 1995 til 
2019 
 
 
 
 

 
 

Analysere og fortolke 
fiktive tekster ̶ 
analysere og vurdere 
ikke-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 ̶ demonstrere 
kendskab til tendenser 
i samtidens danske 
litteratur og medier, 
herunder samspil med 
internationale 

Engelsk A  Globalisering 
Grammatik 
Skr opgaver 

Globalisering 
Især Kina og 
Kina/USA 
Grammatik 
Skr opgaver 

Globalisering 
Grammatik 
Skr opgaver 
 

Globalisering 
Især USA og Kina 
Grammatik 
Skr opgaver 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• analysere og vurdere 
aspekter af 
udviklingen i 
menneskesyn og 
værdigrundlag i det 
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 kulturelt globale 
samfund 
• anvende kulturteori i 
forbindelse med 
indsamling og 
bearbejdning af 
informationer om 
fremmedsprogede 
kulturer i et land, en 
region eller en 
virksomhed 
• anvende metoder til 
analyse og vurdering 
af informationer om 
samfundsøkonomiske 
forhold samt 
begivenheder i 
tilknytning til 
udviklingen i det 
globale samfund 
• formidle kulturel, 
historisk og/eller 
samfundsøkonomisk 
viden til almen og 
erhvervsmæssig brug. 
 

Tysk  
 

     -  

Historie  Kinas moderne 
historie, som 
lægger op til 
deres tur til Kina 
i november 

Kold krig med 
vægt på 
konfliktens start, 
Berlinerspørgs-
målet, 
Cubakrisen og 
Vietnamkrigen 

Kold krig med vægt 
på konfliktens start, 
Berlinerspørgsmålet, 
Cubakrisen og 
Vietnamkrigen 

Mellemøsten  demonstrere 
indsigt i 
grundlæggend
e styreformer 
og politiske 
ideologier 
samt forholde 
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sig 
reflekterende 
til 
demokratiserin
g og 
menneskeretti
gheder i 
nationalt og 
globalt 
perspektiv ̶ 
analysere 
konflikters 
opståen og 
håndteringen 
af disse samt 
udviklingen i 
internationalt 
samarbejde ̶ 
reflektere over 
samspillet 
mellem 
mennesker og 
natur ̶ 
analysere 
udviklingen i 
den globale 
velstand, 
samhandel og 
magtfordeling 
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Virksomhedsøkonomi 
A (hvo) 
 

 
Logistik - indgående 
logistik og 
produktion 

Logistik - 
produktion og 
udgående logistik 

Oktober/november: 
Returlogistik 
Investering og 
finansiering 
PBL forløb /SO7 

Optimering/ak
tivitetsstyring 

  
Afgøre, hvilke forhold, 
der har betydning for 
en virksomheds 
økonomi. 
Identificere, formulere 
og behandlede 
økonomiske 
udfordringer, der 
knytter sig til en 
virksomheds 
økonomiske forhold. 
Anvende 
erhvervsøkonomisk 
teori på udvalgte 
økonomiske modeller 
og forklare modellernes 
forudsætninger og 
egenskaber. 
Udarbejde et 
virksomhedsøkonomisk 
ræsonnement, 
herunder kunne 
forklare 
sammenhængen 
mellem en række 
virksomhedsøkonomisk
e forhold i en given 
kontekst. 
Indsamle, bearbejde og 
præsentere 
informationer om en 
virksomheds 
økonomiske forhold og 
vurdere 
informationernes 
troværdighed og 
relevans. 
Fortolke og udtrykke 
sig om 
virksomhedsøkonomisk
e forhold. 
Udvælge og anvende 
relevante matematiske 
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redskaber og it-
værktøjer 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

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 


