
Studieplan for klasse 3B –  foråret 2021 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 

 
Studieretningsfag       

International 

Økonomi A 

Handelsteorierne er 

blevet repeteret 

Pengepolitik EU EU opsamling Afgøre, hvilke forhold 

der har betydning for 

den 

samfundsøkonomiske 

udvikling set i et 

nationalt, et europæisk 

og et globalt perspektiv 

og derigennem 

demonstrere viden om 

fagets identitet og 

metoder 
 

Afsætning A Virksomhedens 

internationale 
marketing mix 

Indtrængnings-

strategi 

Promotion  

Virksomhedens 

nationale og 
internationale 

marketingplan  

Repetition            

Projekt til den 
mundtlige eksamen  

Repetition  
Projekt til den 
mundtlige eksamen 

Eksamens-

forberedelse 

Eleven skal i et 

internationalt perspektiv 
kunne analysere og 

vurdere en virksomheds 

eksportmotiver og 

eksportberedskab, 
foretage en 

markedsudvælgelse og 

landeanalyse. Forstå 

kulturforskelle ved 
eksport. Kunne 

segmentere og udvælge 

målgrupper på 

eksportmarkeder. 
Udarbejde et 

internationalt parameter 

mix. Udarbejde en 

marketingsplan for en 
given virksomhed.  

Obligatoriske fag       

Dansk A  

 

 

Tendenser i 
samtidens litteratur 

 

 

 

 

 

Tendenser i 
samtidens litteratur 

 

 

Litteraturhistorie 
 

 

Litteraturhistorie 
 

 

Litteraturhistorie 

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 



Studieplan for klasse 3B –  foråret 2021 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 

 
strømninger  

̶ 

Engelsk A      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Historie 

 
     

 

 

 

 

Mundtlige og 
skriftlige 

kompetencer 

Rapportskrivning      

Arbejdsformer 

 
 

Gruppearbejde 

 

Studiegruppe     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 



 

 

 
 

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 

- Multimedie-

produktioner 

 

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 


