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Afsætning A 

(ni) 

International 
produkt og 
promotion 

Samlede marketing 
mix 

Standardisering og 
differentiering 

projekt 

Projekt og repetere 

eksamenstræning 

 

eksamenstræning Eleverne skal i såvel et 
nationalt som 
internationalt perspektiv 
kunne: 

– afgøre hvilke forhold, 
der har betydning for en 
virksomheds afsætning 

– identificere, formulere 
og behandle de 
afsætningsmæssige 
udfordringer, der 
knytter sig til en 
virksomheds fortsatte 
vækst 

– anvende 
afsætningsøkonomiske 
modeller og forklare 
modellernes 
forudsætninger og 
egenskaber 

– udarbejde et 
afsætningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder 
kunne forklare 
sammenhængen 
mellem en række 
afsætningsøkonomiske 
forhold i en given 
kontekst 

– indsamle, bearbejde 
og præsentere 
informationer om en 
virksomheds 
markedsforhold og 
vurdere 
informationernes 
troværdighed og 
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relevans i en given 
sammenhæng 

– fortolke og formidle 
afsætningsøkonomiske 
forhold 

– udvælge og anvende 
it-værktøjer. 
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Markedskommunikation C 
(JVB) 

Introduktion til 
Markeds-
kommunikation 

Kommunikations-
strategi  

 

Kampagnens 
målsætning og 
målgruppe 

 

Sociale Medier  

 

Positionering  

 

Branding 

Kommunikations-
parametrene 

 

Direct Marketing 

 

Sponsorering 

Journalistik 

 

Reklamepsykologi 

 

Reklameanalyse 

 

      •  

Obligatoriske fag       

Dansk A (LAB) 

 

Velfærdsstat og 
modernitet DK 
1960-1990 

Politisk 
kommunikation 

Fokus på 
valgvideoer i tv 

 

Sprog- og medie-
dimension 

Kanonforfattere & 
litteraturhistorie 

Repetition til eksamen Repetition af alle 
fokusområder til 
eksamen 

Kendskab til 
globaliseringens 
indflydelse på 
Danmark, EU, 
amerikanisering, 
indvandring. 

Litteraturhistorie og 
kanonforfattere 
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Engelsk A (au) Brexit & British 

literature 
Mundtlighed og 
præsentationer 

Terminsprøve - 
skriftlighed 

Repetition Eksamenstræning – 
mundtligt, skriftligt og 
grammatisk 

Eksamenstræning – 
mundtligt, skriftligt 
og grammatisk 

 ordforråd og en varieret 
syntaks i kombination 
med sikker beherskelse 
af grammatikkens 
hovedregler 
– anvende viden om det 
engelske sprogs 
opbygning og grammatik 
til sproglig analyse, 
tekstforståelse og 
formidling 
– anvende 
hensigtsmæssige 
læsestrategier til 
orientering i større 
tekstmængder med 
henblik på udvælgelse af 
stof og benytte viden om, 
hvordan man lærer 
fremmedsprog, i det 
daglige arbejde 
– anvende relevante 
tekstanalysemetoder til at 
fortolke og perspektivere 
tekster 
– anvende viden om 
historiske, kulturelle, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede 
forhold i Storbritannien 
og USA til analyse og 
perspektivering af 
aktuelle forhold 
– anvende relevante 
hjælpemidler til 
erhvervelse, vurdering og 
formidling af ny viden om 
sprogområdet og globale 
sammenhænge 
– redegøre 
sammenhængende for og 
deltage i samtale om 
almene, litterære, 
samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede emner 
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– formulere forskellige 
teksttyper skriftligt, 
herunder oversættelser, 
resumeer, interne og 
eksterne 
forretningsmeddelelser 
og længere, selvstændige 
fremstillinger af 
komplekse 
problemstillinger og 
emner. 

 
Spansk  
(kbh) 

Mexico 

 

 

Mexico 

 

 

Argentina y el 
movimiento feminista 

Argentina y el 
movimiento 
feminista  

Grammatik 

Eksamensforberedel
se  

Kendskab til et 
landende politisk, 
økonomisk, 
erhvervsmæssigt og 
kulturelt 

Igennem året arbejder 
eleverne med nye 
grammatiske emner. 
Desuden arbejder 
eleverne med at sætte 
grammatik i perspektiv 
ved at lave kontekstuel 
baseret øvelser. 

Samtidshistorie 
(LNI) 

Kold krig og 
europæisk samling 

Kold krig og 
europæisk 
samling 

Den 3. Verden Den 3. Verden Den 3. Verden 

Opsamling og 
eksamen. 

demonstrere indsigt i 
udviklingen i Danmarks og 
verdens historie inden for de 
seneste ca. 100 år, herunder 
væsentlige begivenheder og 
sammenhænge mellem den 
nationale, europæiske og 
globale udvikling  
̶ demonstrere indsigt i 
grundlæggende styreformer 
og politiske ideologier samt 
forholde sig reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i 
nationalt og globalt 
perspektiv  
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̶ analysere konflikters opståen 
og håndteringen af disse 
samt udviklingen i 
internationalt samarbejde  
̶ skelne mellem forskellige 
typer af forklaringer på 
samfundsmæssige 
forandringer og reflektere 
over mennesket som 
historieskabt og 
historieskabende  
- anvende historisk-kritiske 
tilgange til at indsamle, 
bearbejde og remediere 
forskelligartet historisk 
materiale og forholde sig 
kritisk og reflekterende til 
historiebrug  

̶ formulere og formidle 
historiefaglige 

problemstillingen 
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International økonomi (THR)       

Erhvervsret C (ddi) Handelskøb International 
Handelskøb, CISG 

 

International 
privat-og 
procesret 

Immaterialret, herunder 
ophavsret, varemærkeret 
og domænebeskyttelse 

 

Ansættelsesret 

 

Kreditaftaler, 
kreditsikring, herunder 
pant og kaution. 

 

Hæftelse 

Retsforfølgning, 
individualforfølgning 
og 
universalforfølgning 

-  

Eleverne skal kunne: 

- Redegøre for de 
retsfilosofiske, etiske 
og internationale 
aspekter 

- Redegøre for aspekter 
omkring nationale og 
internationale 
retskilder 

- Anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af dansk 
privatretlige 
problemstillinger i 
forholdet mellem 
virksomheden og dens 
omverden 

- Diskutere og vurdere 
ansættelsesretlige 
problemstillinger 

- Diskutere aspekter 
vedrørende 
retsforfølgning 

       

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 
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Arbejdsformer 
 

SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Klasseundervisnin
g 

Gruppevis 
præsentationer 

Skriftlige opgaver 

Studiegruppe 

Klasseundervisning 

 

Studiegruppe 

Rapport 

Klasseundervisning 

 

 

Studiegruppe 

Projekt Rapport m. 
delvis lærestyring 

Klasseundervisning 

Problemorienteret 
projektarbejde med 
lille lærerstyring 
 

Studiegruppe 
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 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 
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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 


