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Studieretningsfag       

International  

økonomi A 

 

NA NA NA  NA .NA NA 

Afsætning A 

 
Strategisk analyse 

Virksomhedens 

omverden 
 

Købsadfærd på b2c-

markedet 

Konsumenternes 

baggrundsforhold  

Købsadfærd på btc 

markedet  
Konsumenternes 

baggrundsforhold 

Segmentering og 

målgruppevalg på B2C 

markedet 

Metode 

Markedsanalyse  
 

Anvende 

afsætnings- 

økonomiske 

modeller og forklare 
modellernes 

forudsætninger og 

egenskaber. Forstå 

virksomhedens 
planlægnings- 

niveauer. Analysere 

faktorer i omverden 

som kan påvirke en 
virksomheds 

afsætning. 

Analysere og 

vurdere 
købsadfærden på 

btc markedet samt 

segmentere 

markedet og 
definere 

målgrupper. 

indsamle, bearbejde 

og præsentere 
informationer om en 

virksomheds 

nationale og globale 

markedsforhold 
samt vurdere 

informationernes 

troværdighed og 

relevans i en given 
sammenhæng  

 

Obligatoriske fag       

Dansk A 
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Engelsk A 

 

 

 

      

Tysk B 

 
 
Emneafslutning: Ich, mich, 

meiner, mir 
Emne: Rund um 

Deutschland und in 

Deutschland herum  
Grammatisk fokus: 

hjælpeverbernes brug og 

bøjning 

 
Emne: Rund um 

Deutschland und in 

Deutschland herum  
Grammatisk fokus: 

verbernes brug og bøjning 

(primært svage verber) 

 
Emne: Rund um 

Deutschland und in 

Deutschland herum 

Grammatisk fokus: 

everbernes brug og bøjning 

(primært stærke verber) 

 
Ukendt emne 
Grammatisk fokus: 

præpositioner 

 
Ukendt emne 
Grammatisk fokus: at få 

hold på det, der allerede er 

gennemgået 

 Eleverne skal opnå 

kendskab til basal tysk 

grammatik og forståelse for 

opbygning af sproget. 

Endvidere skal eleverne 

arbejde med 

sammenhængen mellem talt 

og skrevet tysk Eleverne 

skal opnå forståelse for tysk 

kultur og tyske 

virksomheder Landeskunde, 

kulturkendskab, aktuelle 

forhold i Tyskland, 

kendskab til tyske 

virksomheder indgår som 

integreret del af 

undervisningen 

Informatik C HTML & CSS 
Systemudviklingsmodeller 
Brugervenlighed 
Designprincipper 

Systemudvikling fortsat 
Kodning 

Øveprojekt 

Databaser Databaser 
Repetition  

Projekt/Eksamenscase Konstruktion af et IT-

system fra ide til 

prototype 
Kodning 
Databaser, IT- sikkerhed 

og arkitektur. 
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Matematik B  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

VØ B Virksomheden 
 

 

Virksomheden Regnskab og 
rapportering 

 

Regnskab og 
rapportering 

 

CSR Afgøre hvilke forhold, 
der har betydning for 

en 

virksomhedsøkonomi, 

herunder demonstrere 
viden og kundskaber 

om fagets identitet og 

metoder 

 
Identificere, formulere 

og løse problemer, der 

knytter sig til en 

virksomheds 
økonomiske forhold. 

 

Udarbejde et 

virksomhedsøkonomis
k ræsonnement, 

herunder kunne 

forklare 

sammenhænge 
mellem en række 

virksomhedsøkonomis

ke forhold i en given 

kontekst 
 

 

Samfundsfag C       

       

       

       
 

 



 

 

 
 


