
 

Studieplan for klasse HH3C foråret 2021 
Aktiviteter Januar Februar       Marts April Maj Faglige mål 
Dansk A Litteraturhistorisk 

forløb: Middelalder-

romantikken, 

modernisme & 
realisme 

 

Litteraturhistorisk 
forløb: 

Middelalder-

romantikken, 
modernisme & 

realisme 
 

 

Skriftlighedsforløb: 
essayskrivning 

 
  

Litteraturhistoris
k forløb: 

Middelalder-

romantikken, 
modernisme & 

realisme 
 

Skriftlighedsforlø

b: at skrive 
analytisk og 

diskuterende/vur
derende 

Litteraturhistori
sk forløb: 

Middelalder-

romantikken, 
modernisme & 

realisme 
 

 

Repetition 
 

Eleverne skal kunne: 
Udtrykke sig hensigtsmæssigt, 

formelt korrekt, personligt og 

nuanceret, såvel mundtligt 
som skriftligt 
Foretage tekstanalyse og 
fortolkning med særlig vægt 

på tematik, stilistiske 

virkemidler og 
litteraturhistorisk forankring 

samt forbindelse til nutiden 
Kunne perspektivere dansk 

litteratur til internationale 

strømninger 
Kunne redegøre, kommentere, 

argumentere, diskutere, 

vurdere og reflektere  
Kunne anvende de forskellige 

skrivegenrer  
Demonstrere viden om og 

reflektere over fagets identitet 

og metoder. 

Engelsk A  War in fiction  
  

  
Diverse grammatiske 
emner, 

forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 
hovedgenre i engelsk.  

War in fiction  
  

  
Diverse grammatiske 
emner, 

forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 
hovedgenre i 

engelsk.  

Repetition  
  

  
Diverse 
grammatiske 

emner, 

forretningsbreve/e

-mails samt 
skriftligt arbejde 

med de fire 

hovedgenre i 

engelsk. 
 

 

Repetition  
  

  
Diverse 
grammatiske 

emner, 

forretningsbreve/

e-mails samt 
skriftligt arbejde 

med de fire 

hovedgenre i 

engelsk. 
 

Repetition  
  

  
Diverse grammatiske 
emner, 

forretningsbreve/e-

mails samt skriftligt 

arbejde med de fire 
hovedgenre i 

engelsk. 
 

Anvende et bredt alment og 

fagligt ordforråd og en varieret 

syntaks i kombination med 

sikker beherskelse af 
grammatikkens hovedregler. 

Herunder desuden i praksis at 

begå sig i dagliglivet i et 

engelsktalende land.  
  
Anvende viden om det 
engelske sprogs opbygning og 

grammatik til sproglig analyse, 

tekstforståelse og formidling.  
  



 

 

 
 

 

Anvende relevante 
tekstanalysemetoder til at 

fortolke og perspektivere 

tekster 
  
Anvende viden om historiske, 

kulturelle, samfundsmæssige 
og erhvervsrelaterede forhold 

til USA til analyse og 

perspektivering af aktuelle 

forhold 
  
Arbejde med taksonomi. 

  

 

       

Virksomheds

økonomi 
 

 

 

   

 

  

 

International
økonomi 

 

Miljøpolitik Økonomisk Politik  Eksamensprojekt  Eksamen 
genre-træning  

Rep-  Makroøkonomiske nøgletal, 
økonomisk politik herunder 

økonomiske skoler, vækst 

ubalancer afvejninger og 
effekter.  

Anvende samfundsøkonomisk 
teori, modeller og empiri til at 

undersøge 

samfundsøkonomiske 
problemstillinger.  

Gennem projektarbejde 

illustrere viden om fagets 
metode og identitet.  

Spansk México México Feminismo en 

Argentina 

Feminismo en 

Argentina 

Feminismo en 

Argentina 

Forløb: México: 

Kendskab til landet; politisk, 

økonomisk, erhvervsmæssigt og 

kulturelt  
Metoder og teorier 

Fakta om landet 



Kultur og livsformer 

Identitet  

Forhold til USA 

 

Forløb: Feminismo en 

Argentina 

Kendskab til landet; politisk, 

økonomisk og kulturelt. Den 

feministiske bevægelse i landet 

 

Fakta om landet 

Kultur og livsformer 

Identitet  

Kønsroller 

La cultura machista 

 

 
Samtidshistor
ie 

    

 

  

Erhvervsret     

 

   

Studieretning

sprojekt 
 

     

 

 

Mundtlige og 

skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsforme
r 

 

SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleele

v til 

gymnasieelev
” 

   
 

 
 

  



 

  



 

 


