
Studieplan for klasse  3E– 18 forår 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

      

Virksomhedsøkonomi 
A 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A Tendenser i 

samtiden – den 
nyeste litteratur 
 

Tendenser i 
samtiden – den 
nyeste litteratur 
 

Tendenser i samtiden – 
den nyeste litteratur 
 

Litteraturhistorie i det 
20. århundrede 

Litteraturhistorie i 
det 20. århundrede 
 
Repetion og 
eksamens-
forberedelse 

– at analysere og 
fortolke litterære 
tekster 
– at perspektivere og 
vurdere tekster ud fra 
viden om kulturelle og 
samfundsmæssige 

Engelsk A (lpm) Minimalism – USA 
again 
Skriftligt arbejde 
Tidligere 
eksamensopgave 
Essay 

Minimalism – USA  
again (fortsat) 

Business UK – 
virksomhedsprofil 
Skriftligt arbejde 
TERMIN 
Tidligere 
eksamensopgave 
(grammatik og fri 
skriftlighed) 

Business UK (fortsat) 
 
Skriftligt arbejde 
Tidligere 
eksamensopgave 
Manuscript 

eksamensforberede
lse 

Tekstarbejde/analyse 
ud fra det udvidede 
tekstbegreb 
(anvendelse af 
engelskfaglig metode), 
Erhvervsrelateret 
sprog/etik og viden om 
britiske 
virksomhedsforhold 
 
Arbejde med de 4 
skriftlige genrer samt 
Creative Writing og 
grammatik (sproglig 
præcision – 
fremlæggelser i 
smågrupper 

Samtidshistorie B    
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 August September Oktober November December  
Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

Internationalisering Markedsudvælgelse landeanalyse Kulturelle forhold Segmentering 
internationalt. 

Analysere, diskutere, 
vurdere og 
perspektivere de 
pågældende 
afsætningsøkonomiske 
problemstillinger. 

Virksomhedsøkonomi 
A 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A Mediehistorie del 2: 

Dokumentar 
 
+ DIO undervisning 
 
 
 

Mediehistorie del 2: 
Dokumentar 
 
+ DIO undervisning 
 
 
 

TV-reklame og 
storytelling 
 
 

TV-reklame og 
storytelling 
 
 

Tendenser i 
samtiden – den 
nyeste litteratur 
 

– at analysere og 
fortolke litterære 
tekster 
– at analysere 
elektroniske 
medietekster og 
vurdere disse i en 
kommunikations-
situation 
– at perspektivere og 
vurdere tekster ud fra 
viden om kulturelle, 
samfundsmæssige, 
kommunikative og 
erhvervsrelaterede 
sammenhænge 

 
Engelsk A (lpm) SO3:  

Globalization - det 
udvidede 
tekstbegreb i 
forhold til UK, USA, 
Kina og Indien 

SO3 Globalization 
(fortsat) -  
Eksamensfokus 
 
Skriftligt arbejde:  
Tidligere  

Business USA - 
virksomhedsprofil 

Business USA (fortsat) 
 
Skriftligt arbejde: 
Tidligere 
Eksamensopgave 
Analytical essay - 

Creative Writing 
Grammatik 
 
Skriftligt arbejde: 
Tidligere 
Eksamensopgave 

  
Tekstarbejde/analyse 
ud fra det udvidede 
tekstbegreb 
(anvendelse af 
engelskfaglig metode), 



Studieplan for klasse  3E– 18 forår 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

(viden og metode) Eksamensopgave 
Analytical essay - 
Non-fiction 
 
 
 

fiction Grammar and 
Business 
 

Fokus på tale 
 
Erhvervsrelateret 
sprog/etik og viden om 
amerikanske 
virksomhedsforhold 
 
Arbejde med de 4 
skriftlige genrer samt 
Creative Writing og 
grammatik (sproglig 
præcision - 
fremlæggelser) 

Samtidshistorie B  
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 


