
 
 

Aktiviteter august september       oktober november december Faglige mål 
Dansk A  

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

Engelsk A  Globalisering 
Opsamling 
Taksonomi 
Grammatik 
Handelskorrspon. 
SO7 

Globalisering 
Opsamling 
Taksonomi 
Grammatik 
Handelskorrspon. 
SO7 

Globalisering 
Opsamling 
Taksonomi 
Grammatik 
Handelskorrspon. 
SO7 
 
 
 
 
 
 

Sci fi - Tech 
Opsamling 
Taksonomi 
Grammatik 
Handelskorrspo
n. 
 

Sci-fi 
Litteraturfokus 
Evt business 
Opsamling 
Taksonomi 
Grammatik 
Handelskorrspon 

  
anvende viden om det engelske sprogs opbygning og 
grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og 
formidling 

anvende relevante tekstanalysemetoder til at fortolke o  
perspektivere tekster 

redegøre sammenhængende for og deltage i samtale o  
almene, litterære, samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede emner 

formulere forskellige teksttyper skriftligt, herunder 
oversættelser, resumeer, interne og eksterne 
forretningsmeddelelser og længere, selvstændige 
fremstillinger af komplekse problemstillinger og emne  

 
Virksomhedsøk
onomi 
 

 
Logistik og 
forsyningsteori 
Logistisk effektivitet 
Indgående logistik 

Produktion 
 

Udgående logistik og 
returlogistik og 
logistikanalyse 

 
Mere om 
omkostninger 
Aktivitetsoptimerin
g uden knappe 
ressourcer 

Aktivitetsoptimering 
med knappe 
ressourcer 

 
Afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomhed  
økonomi, herunder demonstrere viden og kundskaber om 
fagets identitet og metoder ̶ identificere,  
 
formulere og løse problemer, der knytter sig til en 
virksomheds økonomiske forhold ̶ anvende 
virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til 
optimering, og forklare modellernes forudsætninger  ̶
  
 
udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunde  
kunne forklare sammenhænge mellem en række 
virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst ̶  



 
indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds økonomiske forhold og vurdere 
informationernes troværdighed og relevans ̶  
 
fortolke og formidle informationer om 
virksomhedsøkonomiske forhold bredt og i samspil med an  
fag 
 
 ̶ udvælge og anvende relevante matematiske og digitale 
værktøjer 

International 
økonomi 
 

Forløb 7 – 
Inflationer og 
økonomiske-skoler 
og -modeller 

Forløb 8 – 
Makroøkonomisk 
landeanalyse, 
Samhandel, 
Konkurrenceevne, 
globalisering, 
Teorier om 
handel, Frihandel 

Mini 
Eksamensprojekt 

Forløb 8 – 
Makroøkonomis
k landeanalyse, 
Samhandel, 
Konkurrenceev
ne, 
globalisering, 
Teorier om 
handel, 
Frihandel 

Forløb 9 – 
Internationale 
organisationer 
herunder EU 

• 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  
metoder 

• identificere, formulere og behandle de 
samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske 
ubalancer og den økonomiske vækst 

• anvende samfundsøkonomisk teori, 
modeller og empiri til undersøgelse af d  
samfundsøkonomiske udfordringer 

• udarbejde et samfundsøkonomisk 
ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhænge mellem en række 
samfundsøkonomiske forhold med 
udgangspunkt i empiriske data 

• indsamle, bearbejde og præsentere 
samfundsøkonomiske informationer til 
brug for undersøgelser, vurdere 
informationernes troværdighed og 
relevans, samt udvikle og vurdere 
innovative løsninger, herunder i samspi  
med andre fag 

• fortolke og formidle viden om nationale 
og internationale samfundsøkonomiske 
forhold 

• udvælge og anvende relevante 
matematiske og statistiske redskaber o  



it-værktøjer. 
Samtidshistorie Strømninger i 

slutningen af 1800-
tallet og optakten til 
1. verdenskrig 

Strømninger i 
slutningen af 
1800-tallet og 
optakten til 1. 
verdenskrig 

Strømninger i 
slutningen af 
1800-tallet og 
optakten til 1. 
verdenskrig 

Mellemkrigstid
en 
 

Mellemkrigstiden Jf. Læreplan Historie B, 2017 

Erhvervsret     
 

   

Studieretnings
projekt 
 

     
 

 

Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

   
 

 
 

  

 


