
Studieplan for klasse 3V– efteråret 2019 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
International  
Økonomi A 
 

Studier af Vietnams 
økonomi 

Studier af Vietnam Globalisering Globalisering Globalisering • afgøre, hvilke 
forhold der 
har betydning 
for den 
samfundsøko
nomiske 
udvikling set 
i et nationalt, 
et europæisk 
og et globalt 
perspektiv og 
derigennem 
demonstrere 
viden om 
fagets 
identitet og 
metoder  
 

• identificere, 
formulere og 
behandle de 
samfundsøko
nomiske 
udfordringer, 
der knytter 
sig til 
samfundets 
økonomiske 
ubalancer og 
den 
økonomiske 
vækst 

 
Afsætning A 
 

Virksomheden 
internationalt 

Virksomhedens 
nationale og 

Virksomhedens 
nationale og 

Virksomhedens 
nationale og 

Virksomhedens 
nationale og 

Eleven skal i både et 
nationalt og 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Kulturelle forhold  
Segmentering og 
målgruppevalg 
internationalt  

internationale 
marketingsmix   
Produkt og 
serviceydelser  

internationale 
marketingmix    
Pris  

internationale 
marketingmix  
Distribution  

internationale 
marketingmix 
Promotion  

internationalt perspektiv 
kunne: 
Anvende viden om 
informationsindsamling 
til at gennemføre analyse 
af markedsmuligheder. 
Anvende viden om 
virksomhedens interne 
og eksterne forhold til at 
diskutere virksomhedens 
strategiske planlægning. 
Analysere og vurdere 
konkurrencesituationen 
på et givent marked. 
Analysere købsadfærden 
på konsumentmarkedet. 
Gøre rede for 
købsadfærden på 
producentmarkedet. 
Gennemføre 
segmentering og vurdere 
virksomhedens valg af 
målgrupper. 
Analysere og tage stilling 
til virksomhedens 
produktudvikling, 
prisfastsættelse, 
distribution og 
kommunikation. 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Obligatoriske fag       
Dansk A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Engelsk A 
 

Lingua Franca 
 
Grammatik 
 
Anvendelse af  
Relevante 
analyseredskaber 

Lingua Franca 
India - Globalization 
 
Grammatik 
 
Anvendelse af  
Relevante 

alyseredskaber 

Afrunding af emnet 
globalization 
 
Grammatik, 
skriftlighed og 
forskellige genrer 
 
Anvendelse af  
Relevante 
analyseredskaber 
 

The UK 
 
Grammatik, 
skriftlighed og 
forskellige genrer 
 
Anvendelse af  
Relevante 
analyseredskaber 
 

The UK 
Social Media 
 
Grammatik, 
skriftlighed og 
forskellige genrer 
 
Anvendelse af  
Relevante 
analyseredskaber 
 

Anvende et bredt  
alment og fagligt 
ordforråd på et højt 
niveau og beherskelse 
af grammatikkens 
hovedregler.  
 
Anvende viden om det 
engelske sprogs 
opbygning og 
grammatik til sproglig 
analyse, 
tekstforståelse og 
formidling.  
 
Kunne anvende 
relevante 
tekstanalysemetoder 
til at fortolke og 
perspektivere tekster.  
 
Anvende viden om 
historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
forhold til USA og UK 
til analyse og 
perspektivering af 
aktuelle forhold. 
Desuden indsigt i 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

internationale 
relationer mellem UK 
og USA og øvrige 
lande. 
 
Samt kunne bevæge 
sig op af den 
taksonomiske trappe. 

Historie B Afkoloniseringen og 
Vietnam krigen 

Afkolonseringen 
g Vietnam krigen 

Krig Krise Krig Krig Krise Krig Europa fra splittelse til 
samling 

 
-Udviklingen i 
Verdens- og Europas 
historie. 
- Udviklingen i 
velstandnd- 
- Udviklingen i 
Europas position i 
Verden 
- Anvende historisk 
kritisk tilgang, 
remediering m.v. 
- Formulere og 
formidlie historiske 
problemstillinger 
- Væsentlige 
regionale og Globale 
konflikters 
håndtering og 
løsning. 

       
Erhvervsjura C  
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

       
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 
 

 

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 
- Multimedieproduktione

r 
 

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 


