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3J, efterår  August September Oktober November December Faglige læringsmål 
Studieretningsfag       
IØ A  Økonomiske 

modeller og 
makroøkonomi
sk landeanalyse 

Danmarks 
handel og 
konkurrenceevn
e 

Globalisering: 
handelsteorier og 
verdenshandel 

Protektionisme og 
internationale 
organisationer 

EU Eleverne skal kunne:  
̶ 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 og 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 de 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 samspil med andre 
fag  
̶ fortolke og formidle viden om nationale og 
internationale samfundsøkonomiske forhold  
̶ udvælge og anvende relevante matematiske og 
statistiske redskaber og it-værktøjer.  

Studieretningsfag       
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Afsætning A 
 

 
Internationalise
ring og 
globalisering 

Markedsudvælgel
se, landeanalyse 
og kultur 

Kulturelle 
forhold. 
International 
segmentering og 
målgruppevalg 

Standardisering eller 
differentiering af 
marketing mixet, de 4 
P'er internationalt 

de 4 P'er 
international
t 

Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold der har betydning for en 
virksomheds afsætning – nationalt og globalt, og 
derigennem demonstrere viden og kundskaber om 
fagets identitet og metoder  
– identificere, formulere og løse udfordringer 
vedrørende afsætning, der knytter sig til en 
virksomheds fortsatte vækst  
– anvende afsætningsøkonomiske modeller og 
forklare modellernes forudsætninger og egenskaber 
– udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, 
herunder at kunne forklare sammenhængen mellem 
en række relevante afsætningsmæssige forhold i en 
given kontekst 
 – indsamle, bearbejde og præsentere informationer 
om en virksomheds nationale og globale 
markedsforhold samt vurdere informationernes 
troværdighed og relevans i en given sammenhæng 
– fortolke og formidle informationer om afsætning 
inden for flere af fagets genrer, herunder i samspil 
med andre fag  
– udvælge og anvende relevante digitale og 
matematiske kompetencer i arbejdet med 
afsætning.  

VØ A        

Obligatoriske fag       
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Dansk A 
 

Reklamer og 
kampagner 
 

Reklamer og 
kampagner 

Litteraturhistorie  Litteraturhistorie  Litteraturhist
orie  

Selvstændigt analysere og vurdere medietekster  
 
Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt og nuanceret, såvel mundtligt som 
skriftligt 
 
Kendskab til centrale litteraturhistoriske perioder 
og deres forbindelse til nutiden 
 
 

Engelsk A 
 
 
 

      

Historie B 
 

Krigen mod 
terror og 
Danmark i 
Afghanistan  

Krigen mod terror 
og Danmark i 
Afghanistan 

 
 

Krigen mod 
terror og 
Danmark i 
Afghanistan 

Folkedrab med fokus 
på Rwanda  

Folkedrab 
med fokus 
på Rwanda 
 
 
 

Eleverne skal kunne  
konflikters opståen og håndteringen af disse samt 
demonstrere indsigt i udviklingen i internationalt 
samarbejde,  
demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
og 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 problemstillinger 
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