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Fag 
 
Indhold Arbejdsformer,  

metode 
Produkt Omfang i 

timer 
Evaluering Progression/skriftlige 

kompetencer 
Faglige mål 

Virksom-
hedsøko-
nomi B 
 
 

Opstart af virk-
somhed og virk-
somhed i vækst 
 
Rapportering – 
årsrapport og CSR 
 
Analyse af regn-
skab, CSR og stra-
tegi (på både 
dansk og engelsk) 
 
Optimering af akti-
viteter, herunder 
virksomhedens 
forsyningskæde, 
logistik og investe-
ringer og finansie-
ring heraf 
 
 

Der arbejdes der med ak-
tuelle og virkelighedsnære 
problemstillinger ud fra en 
helhedsorienteret synsvin-
kel.  
 
Der arbejdes både med in-
duktive og deduktive un-
dervisningsprincipper. 
 
Eleverne skal kunne an-
vende digitale redskaber 
og de udfordres i forhold 
til deres internationale ud-
syn. 
 
Eleverne øver selvstændig 
formidling af faglige pro-
blemstillinger og ræson-
nementer, både mundtligt 
og skriftligt.  
 

En opgave og 
et PBL-forløb 
som bruges 
som grundlag 
for den 
mundtlige 
prøve 

 335 timer 
 +  
70 timer 
(fordybel-
se) 

Løbende evalue-
ring gennem in-
dividuel vejled-
ning, interne 
prøver og tilba-
gemeldinger på 
faglige aktivite-
ter  
 
Formativ evalu-
ering af både 
skriftlige og 
mundtlige akti-
viteter. 
 
Centralt stillet 
skriftlig og 
mundtlig prøve 
når faget afslut-
tes. 
Den skriftlige 
prøves varighed 

Progression i arbejdsfor-
mer, så der arbejdes frem 
mod mere selvstændige 
og studieforberedende 
metoder.  
 
Planlægning af det skrift-
lige arbejde, så der er 
sammenhæng til skriftligt 
arbejde i andre fag.  
 
Skriftligt arbejde skal un-
derstøtte udviklingen af 
elevernes studiekompe-
tence. 
 

Eleverne skal 
kunne: 
- identificere, 
formulere og 
løse problemer, 
der knytter sig til 
en virksomheds 
økonomiske for-
hold. 
 
 - anvende virk-
somheds-økono-
miske modeller, 
og forklare mo-
dellernes forud-
sætninger 
  
- indsamle, bear-
bejde og præ-
sentere informa-
tioner om en 
virksomheds 



 

 

Det tilstræbes at inddrage 
elevernes viden, kundska-
ber og kompetencer fra 
andre fag, og dermed be-
lyse fagets almendan-
nende sider. 
 
 

er fem timer.  
 
Den mundtlige 
prøve sker på 
grundlag af et 
PBL forløb fra 
undervisningen 
og en opgave 
med et antal bi-
lag og har en va-
righed af 30 
min.  
 
Mulighed for in-
terne termins-
prøver på 1. g. 

økonomiske for-
hold og vurdere 
informationer-
nes troværdig-
hed og relevans 
 
- fortolke og for-
midle informati-
oner om virk-
somhedsøkono-
miske forhold 
bredt og i sam-
spil med andre 
fag 
 
- udvælge og an-
vende relevante 
matematiske og 
digitale værktø-
jer. 

Dansk A Perioden 1960-1990 
– den danske vel-
færdsstat – billeder, 
tekster film 
 
Sprog og kommuni-
kation – reklamer og 
intertekstualitet 
 
Mediehistorie (avi-
ser, TV og dansk 
film) og medieana-
lyse 
 

Vekslende arbejdsformer,  
der tilgodeser elevernes mu-
ligheder for fordybelse i fa-
gets stofområder og opfyl-
delse af de faglige mål. 
 
Der arbejdes ud fra både de-
duktive og induktive meto-
der. 
 
Der arbejdes med obligatori-
ske skriftlighedsforløb med 
fokus på sproglig udtryksfær-
dighed og træning i at skrive 
længere sammenhængende 

 260timer 
+ 
85 timer 
(fordybel-
se) 

  

Løbende evalue-
ring gennem indi-
viduel vejledning, 
interne prøver og 
tilbagemeldinger 
på faglige aktivite-
ter  
 
Formativ evalue-
ring af både skrift-
lige og mundtlige 
aktiviteter. 
 
Skriftlig prøve på 

Progression i arbejdsformer, 
så der arbejdes frem mod 
mere selvstændige og studie-
forberedende metoder.  
 
Planlægning af det skriftlige 
arbejde, så der er sammen-
hæng til skriftligt arbejde i 
andre fag.  
 
Skriftligt arbejde skal under-
støtte udviklingen af elever-
nes studiekompetence. 
 

 

Eleverne skal 
kunne: 
 
 - udtrykke sig hen-
sigtsmæssigt, for-
melt korrekt, per-
sonligt og nuance-
ret  
 
- analysere og for-
tolke fiktive tek-
ster 
- analysere og vur-
dere ikke-fiktive 
tekster 



 

 

Det moderne gen-
nembrud 
 
Kanonforfattere og 
litteraturhistorisk 
oversigt 
 
Virkelighedstemaet i 
ny dansk litteratur 
 
Tendenser i samti-
den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tekster. 
 
Der arbejdes med at under-
søge problemstillinger, ud-
vikle og vurdere løsninger, 
herunder innovative løsnin-
ger, hvor fagets viden og me-
toder anvendes 
 

 

grundlag af cen-
tralt stillet prøve-
sæt. Varigheden 
er fem timer.  
 
Den mundtlige 
prøve sker på 
grundlag af en op-
gave med tilhø-
rende ukendt 
tekstmateriale. 
Eksaminations tid 
er 3o min. Forbe-
redelsestid er 60 
min.  
 
Mulighed for in-
terne prøver i 2. 
g. og 3. g 

 
- anvende forskel-
lige mundtlige og 
skriftlige fremstil-
lingsformer for-
målsbestemt og 
genrebevidst 
- demonstrere 
kendskab til cen-
trale litteraturhi-
storiske perioder 
og deres forbin-
delse med nutiden 
 
- demonstrere 
kenskab til ten-
denser i samtidens 
danske litteratur 
og medier 

 

Matematik B I faget arbejdes der i 
henhold til bekendt-
gørelsen med en 
række kernområder. 
Kernestofområ-
derne er:  
grundlæggende reg-
nefærdigheder; pro-
centregning og in-
dekstal, overslags-
regning, regningsar-
ternes hierarki, re-
duktion, regler for 

Der arbejdes med virkelig-
hedsnære og praktiske pro-
blemstillinger, der skal give 
eleverne en grundlæggende 
forståelse for matematiske 
problemstillinger. 
Fagets arbejdsformer veksler 
mellem det deduktive prin-
cip, hvor eleverne introduce-
res til fagets indhold og det 
induktive princip, hvor ele-
verne identificerer problem-
stillinger og løser disse ved 
anvendelse af fagets teorier 

Screening i 
slutning af 
grundforløbet 
Emneopgaver 
udarbejdet i  
-Lineær funk-
tion 
-Beskrivende 
statistik 
-Andengrads- 
funktion 
-Eksponentiel 
funktion 

250 timer 
+ 85 timers 
fordybel-
sestid 
Af de 250 
timers un-
dervisning 
bruges 20 
timer på 
Studieom-
rådet samt 
10 timer 
på vejled-
ning af den 

Der vil løbende 
indgå en vurde-
ring af elevens 
målopfyldelse af 
de overordnede 
faglige mål for B-
niveauet. 
I afslutningen af 
grundforløbet 
gennemføres en 
skriftlig screening. 
Gennem såvel in-
dividuel som 

Progression i arbejdsformer, 
så der arbejdes frem mod 
mere selvstændige og studie-
forberedende metoder.  
 
Undervisningen tilrettelæg-
ges, så der skabes en hen-
sigtsmæssig overgang fra fol-
keskolens beskrivende og for-
klarende til gymnasiets ræ-
sonnerende og begrundende 
matematikfaglige skriftlige og 
mundtlige aktiviteter. 
 

 ̶ anvende rele-
vante matemati-
ske hjælpemidler, 
herunder CAS og 
matematikpro-
grammer, til løs-
ning af givne ma-
tematiske proble-
mer.  
 ̶ genkende og 
skifte mellem ver-
bale, grafiske og 
symbolske repræ-



 

 

regning med poten-
ser og rødder, loga-
ritmer 
  
funktionsbegrebet; 
repræsentationsfor-
mer, definitions- og 
værdimængde, nul-
punkter og fortegns-
variation, monotoni-
forhold og ekstrema 
 
grundlæggende 
funktionskendskab; 
lineære funktioner, 
herunder stykkevist 
lineære funktioner, 
eksponentielle funk-
tioner, andengrads-
polynomier samt 
polynomier af hø-
jere grad 
 
ligningsløsning; ana-
lytisk, grafisk og ved 
hjælp af it 
 
grundlæggende dif-
ferentialregning; po-
lynomier, sammen-
hæng mellem diffe-
rentialkvotient mo-
notoniforhold og 
ekstrema, differens-
kvotient, overgang 
fra sekant til tangent 
 

og modeller. 
Der arbejdes altså med al-
mindelig klasseundervisning, 
gruppe-, emne- og casear-
bejde, opgaveløsning samt 
selvstændigt projektarbejde. 

-Finansiel reg-
ning 
- Teoretisk sta-
tistik 
- Differential-
regning 
- Funktions-
analyse 
- Lineær pro-
grammering 

centralt 
stillet pro-
jektop-
gave.  

 

gruppevis vejled-
ning og formativ 
evaluering, arbej-
det med case-, 
emne- og projekt-
opgaver med ud-
gangspunkt i fa-
gets hovedemner 
samt brug af test. 
Arbejde med cen-
tralt stillet pro-
jektopgave som 
indgår i endelig 
standpunktska-
rakter 
Mulighed for 
mundtlig eksa-
men.  

Planlægning af det skriftlige 
arbejde, så der er sammen-
hæng til skriftligt arbejde i 
andre fag.  
Skriftligt arbejde skal under-
støtte udviklingen af elever-
nes studiekompetence. 
 

 

sentationer af ma-
tematiske pro-
blemstillinger fra 
fagets indhold 
samt vurdere i 
hvilke tilfælde, de 
forskellige repræ-
sentationsformer 
er hensigtsmæs-
sige 
 ̶ gennemføre sim-
ple matematiske 
ræsonnementer 
og beviser 
 ̶ håndtere formler, 
herunder over-
sætte mellem ma-
tematisk symbol-
sprog og dagligt 
talt eller skrevet 
sprog samt an-
vende symbol-
sprog til løsning af 
problemer med 
matematisk ind-
hold 
 ̶ læse matemati-
ske tekster 
 ̶ gennemføre mo-
delleringer, pri-
mært inden for 
samfundsviden-
skabelige og øko-
nomiske fagområ-
der, ved anven-
delse af variabel-
sammenhænge, 



 

 

optimering af line-
ære funktioner i to 
variable 
 
finansiel regning; 
rente- og annuitets-
regning, amortise-
ring og restgældsbe-
stemmelse  
 
xy-plot af datamate-
riale samt karakteri-
stiske egenskaber 
ved lineære og ek-
sponentielle sam-
menhænge samt an-
vendelse af regres-
sion, korrelationsko-
efficient, determina-
tionskoefficient 
 
statistik; beskri-
vende statistik, ud-
træk af data fra da-
tabaser, konstruk-
tion af tabeller og 
grafisk præsentation 
af data, repræsenta-
tive undersøgelser, 
Chi-i-anden test 
 
grundlæggende 
sandsynlighedsreg-
ning, binomialforde-
lingen samt anven-
delse af normalfor-

vækstbetragtnin-
ger, statistiske da-
tabehandlinger el-
ler finansielle mo-
deller og have for-
ståelse af model-
lens begrænsnin-
ger og forudsæt-
ninger 
 ̶ formidle mate-
matiske metoder 
og resultater i et 
hensigtsmæssigt 
sprog 
 ̶ behandle pro-
blemstillinger i 
samspil med andre 
fag 
 ̶ beherske fagets 
mindstekrav. 



 

 

delingsapproksima-
tion hertil, konfiden-
sinterval for sand-
synlighedsparame-
teren.  
 
Mindstekravene ta-
ger udgangspunkt i 
kernestoffet og om-
fatter grundlæg-
gende matematiske 
færdigheder og 
kompetencer, dvs. 
eleven skal kunne 
anvende matemati-
ske begreber og 
gennemføre simple 
ræsonnementer, 
skifte mellem re-
præsentationer, 
håndtere simple ma-
tematiske proble-
mer uden og med 
matematiske værk-
tøjsprogrammer 
samt udøve basal al-
gebraisk manipula-
tion. 

Informatik C  Faget tager ud-
gangspunkt i virke-
lighedsnære ar-
bejdsprocesser og 
it- systemer og re-
laterer sig dermed 
til virkeligheds-
nære forhold i 

I undervisningen er pro-
jektarbejdsformen frem-
trædende. 
 
Mindst et af projekterne i 
undervisningen tilrette-
lægges, så elevernes inno-

Der udarbej-
des løbende 
igennem året 
med forskel-
lige produk-
ter i form af: 
Projektopga-

Mangler  Eleverne modta-
ger løbende for-
mativ feedback 
på deres ar-
bejde, hvor elev 
og underviser i 
fælleskab reflek-
tere over de 

Progressionen i valg af un-
dervisningsformer inde-
bærer, at elevernes arbej-
der med digitale data i et 
samspil mellem teori og 
modeller og afprøv-
ning/eksperiment.  
 

Ifølge med be-
kendtgørelsen af 
2017 for Infor-
matik: 
 
 
Konstruktion af 
it-system som 



 

 

samfundet. Da in-
formatik er til 
stede overalt i 
samfundet, inter-
agerer it-udviklin-
gen med sam-
fundsudviklingen 
og den globale ud-
vikling. 
 
Der tages ud-
gangspunkt i 
grundbog fra Sy-
stime.dk – Infor-
matik.  
 
Der suppleres med 
aktuelle artikler og 
relevante video 
materialer igen-
nem studiet; her 
henvises til gæl-
dende undervis-
ningsbeskrivelser 
for klassen.   
  
Kernestofområ-
derne er:  
 
It-systemers og 
menneskelig akti-
vitets gensidige 
påvirkning  

vative kompetencer udvik-
les. Således skal eleverne 
give forslag til løsning af et 
mindre konkret og virke-
lighedsnært problem ved 
anvendelse af faglig viden 
og metoder. Løsningsfor-
slaget skal være et værdi-
skabende it-system, der 
præsenteres og evalueres.  
 
Der arbejdes altså med al-
mindelig klasseundervis-
ning, case arbejde, opga-
veløsning, selvstændigt 
projektarbejde, samt ud-
gående virksomhedsbe-
søg. 

ver, case op-
gaver, samt 
afsluttende 
mundtlig 
prøve. 

faglige mål og 
om de er op-
nået.  
Dette giver et 
fremadrettet 
billede af den 
enkelte elevs 
styrker og frem-
skridt og giver 
grundlag for ju-
stering af un-
dervisningen i 
forhold til den 
enkelte elev. 
 
Der gives desu-
den løbende 
summativ 
standpunkt hol-
depunkter, såle-
des eleven har 
mulighed for at 
reflektere over 
egen indsats og 
arbejde fremad-
rettet med egne 
styrker og svag-
heder.    

De forskellige arbejdsfor-
mer skal alle medvirke til 
at fremme elevernes evne 
til at analysere og udvikle 
IT systemer, samt styrke 
elevernes innovative og 
kreative kompetencer. 

løsning til en 
problemstilling  
Eleverne skal 
kunne  
̶ løse et mindre 
problem ved at 
beskrive proble-
met, samt de-
signe, realisere 
og afprøve et it-
system gennem 
brugeroriente-
rede teknikker  
̶ behandle pro-
blemstillinger i 
samspil med an-
dre fag  
̶ demonstrere vi-
den om fagets 
identitet og me-
toder  
 
It-systemers og 
menneskelig ak-
tivitets gensidige 
påvirkning  
Eleverne skal 
kunne  
̶ give eksempler 
på, hvordan it-
systemer har be-
tydning for og 



 

 

̶ it-systemer og 
brugeres gensidige 
påvirkning i for-
hold til etik og ad-
færd  
̶ modellering som 
middel til at forstå 
et problemområde  
̶ brugsmønstre til 
afdækning af bru-
gertypers krav til 
et it-system  
̶ brugertest til kva-
litetssikring af et 
it-system i forhold 
til brugertypers 
krav  
 
It-sikkerhed, net-
værk og arkitektur  
̶ Internettets tek-
nologi og sikre 
kommunikations-
former  
̶ client-server arki-
tektur  
 
Repræsentation 
og manipulation af 
data  
̶ abstraktion og 
strukturering, be-
grebs- og datamo-
deller  

påvirker menne-
skelige aktivite-
ter  
 
It-sikkerhed, net-
værk og arkitek-
tur  
Eleverne skal 
kunne  
̶ redegøre for be-
skyttelse af egen 
digital identitet 
og egne data på 
internettet samt 
redegøre for tek-
niske og menne-
skelige aspekter 
af it-sikkerhed  
̶ redegøre for ge-
nerelle princip-
per bag it-syste-
mers arkitektu-
rer ved udarbej-
delse af it-syste-
mer og tilpasning 
af eksisterende 
it-systemer  
 
Repræsentation 
og manipulation 
af data  
Eleverne skal 
kunne  



 

 

̶ data og dataty-
pers repræsenta-
tion og manipula-
tion  
̶ databasers anven-
delse og simple 
databasefore-
spørgsler  
 
Programmering  
̶ funktioner  
̶ variable, sekven-
ser, løkker og for-
greninger  
 
Interaktionsdesign  
̶ design af en bru-
gergrænseflade og 
den tilhørende in-
teraktion  
̶ prototyper til i 
samarbejde med 
brugerne at ud-
vikle it-systemets 
interaktionsdesign  
̶ principper for in-
teraktionsdesign  
 
Innovation  
̶ eksempler på og 
kategorisering af 
innovative it-syste-
mer.  
 

̶ modellere data 
samt redegøre 
for udvalgte ty-
per af data og 
anvende disse i 
simple it-syste-
mer eller udvi-
delser af disse  
̶ redegøre for 
hvordan data 
kan organiseres i 
databaser og 
hvordan databa-
ser anvendes i 
IT-systemer  
2  
 
Programmering  
Eleverne skal 
kunne  
̶ identificere ba-
sale strukturer i 
programme-
ringssprog, mo-
dellere program-
mer og anvende 
programmering 
til udvikling af 
simple it-syste-
mer  
 
Interaktionsde-
sign  



 

 

 

 
Eleverne skal 
kunne  
̶ redegøre for ud-
valgte elementer 
i et interaktions-
design, samt rea-
lisere udvalgte 
interaktionsde-
sign i et konkret 
it-system og til-
passe eksiste-
rende design og 
systemer  
 
Innovation  
Eleverne skal 
kunne  
̶ redegøre for in-
novative it-syste-
mer sammen-
holdt med egne 
udviklede it-sy-
stemer.  
 

 
Engelsk A Litterær analyse af 

noveller 
- Twisted minds 
- Crime 
- (Business) culture 
and ethics 
- Sustainability 
- Grammatik/skrift-
lighed 
 

Der arbejdes med et antal 
tekster hvor der varieres 
mellem intensiv og ekstensiv 
læsning 
 
Undervisningen er både læ-
rerstyret og elevstyret i form 
af opgaver der giver eleverne 
mulighed for at udvise selv-
stændighed. 

   
 
335 timer  
 
+ 80 fordy-
belsesti-
mer 

Evalueringen er 
fremadrettet. Der 
gives forslag til 
gradvis forbedring 
af elevens mundt-
lige og skriftlige 
kompetencer. 
 
Der diagnostice-

Det skriftlige arbejde understøt-
ter progressionen i grammatik-
indlæringen. Der evalueres i for-
hold til gennemgang af gramma-
tiske emner. 
 
Skriftligt arbejde udvikles fra 
simple skriveøvelser til afleve-
ringsopgaver med større genre-
bevidstshed. Genrebevidstheden 
udbygges gradvist. 

Analysere og be-
skrive engelsk 
sprog grammatisk 
 
Analysere og for-
tolke litterære og 
sagprosa tekster 
 
Perspektivere tek-



 

 

2.g: 
- Sustainability (pro-
cess) 
- Area study US 
- Gangs and drug 
cartels 
- Grammatik/skrift-
lighed 
 
3.g: 
- Area study UK 
- India 
- Dystopia 
- Business/company 
profiles 

 
 
 
 

 
Skriftligt arbejde varieres 
med forskellige afleveringsty-
per for at udvikle en nuance-
ret og fleksibel udtryksfær-
dighed 
 
 
Der lægges vægt på elever-
nes evne til refleksion.  

res særlige ind-
satsområder for 
den enkelte elev. 
 
Feedback gives til 
eleverne enkelt-
vis. 
 
Feedback kan 
koncentreres om 
udvalgte fokus-
områder 

 ster erhvervsmæs-
sigt og kulturelt og 
samfundsmæssigt 
 
Skrive længere vel-
strukturerede tek-
ster på engelsk 
 
Forstå relativt 
komplekse en-
gelsksprogede ma-
terialer og ud-
trykke sig flydende 
og spontant på en-
gelsk. 
 
Gøre rede for 
sproglige særtræk  
og virkemidler på 
engelsk. 
 
Forholde sig kilde-
kritisk til engelsk-
sprogede infomati-
onskilder. 
 
Anvende sproget i 
samspil med andre 
fag. 
 
 
 

 



 

 

Samfundsfag 

C 

 Sociologi: 

identitetsdannelse 

og socialisering ̶ soci-

ale og kulturelle for-

skelle. 

 

Politik: 

politiske partier i 

Danmark og politi-

ske ideologier 

politiske beslut-

ningsprocesser i 

Danmark i en global 

sammenhæng 

politiske deltagelses-

muligheder, ret-

tigheder og pligter i 

et demokratisk sam-

fund, herunder lige-

stilling mellem køn-

nene. 

 

Økonomi og er-

hvervsliv: 

velfærdsprincipper, 

I undervisningen skal der an-

vendes afvekslende og elev-

aktiverende arbejdsformer, 

således at eleverne får gode 

muligheder for at identifi-

cere, dokumentere, formidle 

og diskutere faglige sammen-

hænge og synspunkter. Ud-

advendte aktiviteter skal in-

tegreres i undervisningsfor-

løb og kan gennemføres i 

form af gæstelærere, virk-

somheds-, organisations- og 

institutionsbesøg eller min-

dre empiriske undersøgelser. 

Der skal i det 

samlede forløb 

gennemføres 

mindst et min-

dre projektfor-

løb, hvor en 

faglig problem-

stilling skal be-

handles ved 

brug af begre-

ber og meto-

der fra faget. 

 75 Gennem fremad-

rettet individuel 

vejledning, brug 

af interne prøver 

og respons på fag-

lige aktiviteter 

skal eleven under-

vejs i det samlede 

forløb bibringes 

en klar opfattelse 

af niveauet for og 

udviklingen i det 

faglige standpunkt 

Skriftlighed af stigende svær-
hedsgrad bidrager til at op-
øve forståelse, uddybning og 
formidling af faglige sammen-
hænge og som støtte for 
mundtlige oplæg. Det skrift-
lige planlægges, så der er 
progression og sammenhæng 
til skriftlighed i andre fag. I 
samarbejdet med andre fag 
om skriftlighed bidrager sam-
fundsfag C med faglig formid-
ling på fagets taksonomiske 
niveauer og dermed anven-
delse af begreber, empiri og 
metode i et præcist og nuan-
ceret sprog 

Anvende og kom-

binere viden og 

kundskaber om so-

ciologi, politik, 

økonomi til at re-

degøre for aktuelle 

samfundsmæssige 

problemer, herun-

der erhvervsmæs-

sige problemer, og 

diskutere løsninger 

herpå 

 

Anvende viden, 

begreber og fag-

lige sammen-

hænge fra kerne-

stoffet til at for-

klare og diskutere 

samfundsmæssige 

problemer 

 

Undersøge aktu-

elle politiske be-

slutninger, herun-

der betydningen af 

EU og globale for-

hold 



 

 

herunder stat, mar-

ked og civilsamfund 

det økonomiske 

kredsløb, økonomi-

ske mål og økonomi-

ske styringsinstru-

menter 

globaliseringens og 

EU’s betydning for 

den økonomiske og 

erhvervsmæssige 

udvikling i Danmark. 

 

Metode: 

kvantitativ og kvali-

tativ metode. 

 

Undersøge sam-

menhænge mel-

lem relevante bag-

grundsvariable og 

sociale og kultu-

relle mønstre 

 

Undersøge grund-

læggende økono-

miske sammen-

hænge med ind-

dragelse af er-

hvervsmæssige 

forhold og disku-

tere aktuelle sam-

fundsøkonomiske 

prioriteringer 

 

Behandle problem-

stillinger i samspil 

med andre fag  

 

Demonstrere vi-

den om fagets 

identitet og meto-

der 



 

 

 

Formulere sam-

fundsfaglige 

spørgsmål og ind-

samle, kritisk vur-

dere og anvende 

forskellige materi-

aletyper til at do-

kumentere faglige 

sammenhænge 

 

Formidle indholdet 

i enkle modeller, 

tabeller og dia-

grammer med 

brug af digitale 

hjælpemidler  

 

Formidle faglige 

sammenhænge på 

fagets taksonomi-

ske niveauer med 

anvendelse af fag-

lige begreber  

 

Argumentere for 

egne synspunkter 



 

 

på et fagligt grund-

lag og indgå i en 

faglig dialog. 

Spansk A 1.g 
Begynderundervis-
ning november – 
marts 
 
 
Emnelæsning 
marts – juni:  
 - México 
 
 
Skr. udtryksfærdig-
hed 
 
 
2.g 
Emnelæsning: 
- Spanien og regio-
nerne med udgangs-
punkt i ”La buena 
vida” 
- Film (ej fastlagt) 
- Sociale problemer i 
Latinamerika (”Con 
un vaso de pega en 
la mano”) 
- México fortsat (+ 
film ”La Zona”) 
 
Grammatik 
Skr. udtryksfærdig-
hed 

Der arbejdes med billeder, 
avisoverskrifter, billede/lyd, 
udtale, transparente ord, 
sproglige øer 
 
Lette bearbejdede og ubear-
bejdede tekster i et forløbe 
med primært deduktiv sty-
ring 
 
Træning af ordforråd og 
grammatik, arbejde i tilknyt-
ning til emnelæsning 
 
Der arbejdes med både de-
duktiv og induktiv undervis-
ningstilrettelæggelse 
 
Arbejde m. lytteforståelse, 
samtalefærdighed, læsefor-
ståelse og mundtlig redegø-
relse  
 
Elevundervisning i grammati-
ske emner og/udvikling af 
materialer til emnelæsnin-
gen. 
Der arbejdes med progressi-
onen i den frie skr. udtryks-
færdighed 
 
 

Der læses 200 
– 300 sider, og 
eleverne afle-
verer en række 
opgaver sva-
rende til den 
obligatoriske 
fordybelsestid 

325 t + 80 t 
fordybel-
sestid 

Løbende evalue-
ring – både sum-
mativ i form af 
standpunktska-
rakterer og for-
mativ i forbin-
delse m. tilbage-
melding på frem-
læggelser, opga-
ver mv. 
 
Mulighed for in-
tern årsprøve ef-
ter 2. g og skr. 
terminsprøve i 
3.g. 
 
Ved afslutning af 
faget, stilles der 
en central skr. 
prøve af 4 timers 
varighed og/eller 
en mundtlig 
prøve af 30 min. 
varighed m. 50 
min. forberedel-
sestid 

Progression og variation i ar-
bejdsformer, der alle fokuse-
rer på sproglæring gennem 
tilegnelse af kommunikative 
færdigheder. Der arbejdes 
endvidere frem mod mere 
selvstændige og studierele-
vante metoder.  
 
Progression i det skr. arbejde, 
der i hele forløbet støtter 
den sproglige læringsproces. 
Det skr. arbejde skal både 
fungere som støtte til sprog-
indlæringen generelt og som 
selvstændig disciplin, hvor 
eleverne lærer at udtrykke 
sig i en given genre om en gi-
ven problemstilling på et 
klart og nogenlunde flydende 
spansk. 

 

Eleverne skal 
kunne: 
- forstå hoved-
punkterne i et ty-
delig talt spansk 
om almene og 
kendte emner i 
forskellige medier 
- læse og forstå 
ubearbejdede fik-
tive og ikke-fiktive, 
herunder er-
hvervsorienterede, 
spanske tekster 
- deltage i samtale 
og diskussion på et 
klart og nogen-
lunde flydende 
spansk 
- præsentere og 
redegøre for 
kende problemstil-
linger på et klart 
og nogenlunde 
flydeden spansk 
- udtrykke sig 
skriftligt på et 
ukompliceret og 
sammenhæn-
gende spansk, her-
under skrive kor-



 

 

 
Samtale om almene 
emner/billeder 
 
 
3.g 
Emnelæsning: 
- Sport og kultur i 
Spanien 
- Virksomheds-por-
trætter 
- Immigration (til/fra 
Spanien, til USA fra 
Latinamerika) 
- Kriminalitet og 
narko i Latinamerika 
(Film: María llena 
eres …, Sin nombre, 
tekster om maras ) 
- Hispanics/latinos 
(både sagprosa og 
fiktion) 
 
Grammatik 
Skr. udtryksfærdig-
hed 
 
Samtale om almene 
emner/billeder 
 
Virksomheds- 
kommunikation 
 
Skr. eksamensopga-
ver 

 
 
 
Der arbejdes med emnelæs-
ning med både billede/lyd, 
genrer, ordforråd, historiske, 
kulturelle, samfundsmæssige 
og erhvervsmæssige forhold 
 
Der arbejdes med præsenta-
tionsteknik og eksamenstræ-
ning 
 
Der arbejdes med skr. eksa-
mensopgaver med fokus på 
den frie skr. fremstilling – 
med både en procesoriente-
ret og produktionsorienteret 
tilgang. 
 
 
 

 

tere erhvervsrela-
terede tekster. 



 

 

Tysk B  Intro: Ab ins Deut-
sche 

 
 Landeskunde: die 

BRD 

 
 Kultur und Kultur-

unter- 
schiede 

 
 Medien 

 
 Nachkriegsge-

schichte 

 
 Liebe 

 
 Wirtschaft/Ar-

beitswelt 
 

 Schule und Ausbil-
dung 

 

 Körper und Identi-
tät 

Samtaleøvelser 
Udtaleregler 
Samtalestrategier 
Læsning 
Gruppearbejde 
Pararbejde 
Youtube-video 
IT-baseret glosetræningspro-
gram 
IT-baserede øvelser 
Skrivestrategier 

Opgavebesva-
relse og 
mundtlig frem-
læggelse.  
Konkurrencer 
Mindmaps 
Tegninger med 
efterfølgende 
forklaringer. 
Grammatiske 
øvelser og 
oversættelser. 
Fri skriftlig for-
mulering. 

Ca 75 lekti-
oner 

Formativ evalue-
ring i forbindelse 
med opgaveløs-
ning og fremlæg-
gelser. 

Mundtligt:  
Eleverne udvikler strategier 
til at tale om først simple em-
ner til at kunne tale om kul-
turelle, historiske og sam-
fundsmæssige temaer.  
  
Skriftligt: Eleverne går fra at 
arbejde med grammatiske 
øvelser og sætninger til at 
kunne formulere sig frit om 
temaer læst i undervisnin-
gen.  
  

Læseforståelse 
Lytteforståelse 
Talefærdighed 
Strategiske kom-
petencer 
Skrivefærdighed 

 

Afsætning A  I faget arbejdes der i 
henhold til bekendt-
gørelsen med en 
række kernområder, 
hvor der på denne 
studieretning i høj 
grad fokuseres på 
det internationale 

Der arbejdes med virkelig-

hedsnære og praktiske pro-

blemstillinger, der skal give 

eleverne en grundlæggende 

forståelse for økonomiske 

problemstillinger.  

Der udarbej-

des løbende 

igennem de 

tre år med for-

skellige pro-

dukter i form 

335 timer, 

hvoraf 15 

timer med-

går i det 

økonomi-

ske grund-

forløb, 30 

Eleverne modta-

ger løbende for-

mativ feedback 

på deres arbejde, 

hvor elev og un-

derviser i fælle-

skab reflektere 

Progressionen i valg af un-
dervisningsformer indebæ-
rer, at elevernes arbejde 
med afgrænsede afsætnings-
økonomiske emner og øvel-
sesopgaver med entydige 
løsninger i stigende omfang 
suppleres med og erstattes 

Ifølge med be-

kendtgørelsen af 

2017 for AØ: 

 

- afgøre, hvilke 



 

 

aspekt i tråd med fa-
gene International 
Økonomi og Spansk. 
 
Der tages udgangs-
punkt i grundbog fra 
Systime.dk – Marke-
ting 2017.  
 
Der suppleres med 
aktuelle artikler 
igennem studiet; 
her henvises til gæl-
dende undervis-
ningsbeskrivelser for 
klassen.   
  
Kernestofområ-
derne er:  
 
Samfundsvidenska-
belig metode og 
markedsanalyse; 
dvs.  Kvantitative, 
kvalitative og kom-
parative  
analysemetoder  
 

Datakilder; dvs. pri-

mære og sekundære 

samt interne og eks-

terne  

 

 

Fagets arbejdsformer veksler 

mellem det deduktive prin-

cip, hvor eleverne introduce-

res til fagets indhold og det 

induktive princip, hvor ele-

verne identificerer problem-

stillinger og løser disse ved 

anvendelse af fagets teorier 

og modeller. 

 

Der arbejdes altså med al-

mindelig klasseundervisning, 

case arbejde, opgaveløsning, 

selvstændigt projektarbejde, 

samt udgående virksom-

hedsbesøg. 

af: 

Skriftlige afle-

veringer, pro-

jektopgaver, 

case opgaver, 

samt afslut-

tende eksa-

mens-forløb 

projekt.  

timer til er-

hvervscase 

på 2.g og 

10 timer til 

henholds-

vis  SO2 

SO7.  

+ 70 timer 

fordybel-

sestid 

over de faglige 

mål og om de er 

opnået.  

Dette giver et 

fremadrettet bil-

lede af den en-

kelte elevs styrker 

og fremskridt og 

giver grundlag for 

justering af un-

dervisningen i for-

hold til den en-

kelte elev. 

 

Der gives desu-

den løbende sum-

mativ standpunkt, 

således eleven 

har mulighed for 

at reflektere over 

egen indsats og 

arbejde fremad-

rettet med egne 

styrker og svaghe-

der.    

af diskussion, case arbejde, 
projektopgaver og andre ar-
bejdsformer med åbne løs-
ningsmuligheder og flerfaglig 
tilgang. 
 
De forskellige arbejdsformer 
skal alle medvirke til at 
fremme elevernes evne til at 
analysere og vurdere afsæt-
ningsøkonomiske problem-
stillinger samt styrke elever-
nes kompetencer, jf. kompe-
tenceblomsten. 

forhold der har be-
tydning for en 
virksomheds af-
sætning nationalt 
og globalt, og der-
igennem demon-
strere viden og 
kundskaber om fa-
gets identitet og 
metoder  
 
- identificere, for-
mulere og løse af-
grænsede udfor-
dringer vedrø-
rende afsætning, 
der knytter sig til 
en virksomheds 
fortsatte vækst 
 
-anvende afsæt-
ningsøkonomiske 
modeller og for-
klare modellernes 
forudsætninger og 
egenskaber 
 
-udarbejde et af-
sætningsøkono-
misk ræsonne-
ment herunder at 
kunne forklare 
sammenhængen 
mellem en række 
relevante afsæt-



 

 

Den interne situa-
tion; dvs. Værdikæ-
der, porteføljeanaly-
ser og Forretnings-
modeller  
 
Den eksterne situa-
tion; dvs. Omver-
dens forhold natio-
nalt og globalt, 
Branche- og konkur-
rence –forhold og 
Købsadfærd på busi-
ness-to-business og 
business-to-consu-
mer markeder, con-
sumer-to-business 
og consumer-to-
consumer marke-
der. 
  

Strategi; dvs. Mis-
sion, vision og vær-
dier, Konkurrence-
strategier og Vækst-
strategier. 
  
Internationalisering, 
herunder Kulturelle 
forhold, Markedsud-
vælgelse, og Inter-
nationaliseringsmo-
deller.  
 

ningsmæssige for-
hold i en given 
kontekst 
 
- indsamle, bear-
bejde og præsen-
tere informationer 
om en virksom-
heds nationale 
markedsforhold 
samt vurdere in-
formationernes 
troværdighed og 
relevans i en given 
sammenhæng 
 
- fortolke og for-
midle informatio-
ner om afsætning 
inden for flere af 
fagets genrer, her-
under i samspil 
med andre fag  
 
- udvælge og an-
vende relevante 
digitale og mate-
matiske kompe-
tencer i arbejdet 
med afsætning  
 
 
 



 

 

Segmentering, mål-
gruppevalg og posi-
tionering både nati-
onalt og globalt. 
 
Marketing mix og 
marketingplanbåde 
nationalt og globalt. 
 

 

Innovation B Samspil mellem in-
novation og sam-
fund  
 
Tilgange og meto-
der til skabelse, ud-
vikling og vurdering 
af ideer  
 
Innovation, virksom-
heders konkurren-
ceevne og organisa-
tioners udvikling 
 
Forretningsplan og 
innovationsproces 
 
Diffusionsmodeller 
 
Mennesker og orga-
nisation 
 

Der arbejdes med et teore-
tisk afsæt med forskellige ar-
bejdsopgaver så som aktu-
elle tekster, opgaver fra det 
omkringliggende samfund 
osv.  
 
Undervisningen er både læ-
rerstyret og elevstyret i form 
af opgaver der giver ele-
verne mulighed for at udvise 
selvstændighed. 
 
Faget er i høj grad mundtlig, 
men der arbejdes skriftligt i 
større projektarbejder. 
 
Der lægges vægt på elever-
nes evne til refleksion. 

Der udarbej-
des løbende 
igennem året 
med forskel-
lige produkter 
i form af: 

Projektopga-
ver, case opga-
ver, samt for-
retningsplaner 

 Eleverne modta-
ger løbende for-
mativ feedback 
på deres arbejde, 
hvor elev og un-
derviser i fælle-
skab reflektere 
over de faglige 
mål og om de er 
opnået.  

Dette giver et 
fremadrettet bil-
lede af den en-
kelte elevs styr-
ker og fremskridt 
og giver grundlag 
for justering af 
undervisningen i 
forhold til den en-
kelte elev. 

 

Der gives desu-
den løbende sum-
mativ standpunkt 

I løbet af det samlede forløb 
udarbejdes skriftlige produk-
ter med progression i form 
og indhold. Det skriftlige ar-
bejde skal planlægges, så der 
er progression og sammen-
hæng til skriftligt arbejde i de 
øvrige fag.  
 
Skriftligt arbejde skal under-
støtte opfyldelsen af de fag-
lige mål, herunder evnen til 
systematisk at formidle un-
dersøgelser på relevante tak-
sonomiske niveauer med an-
vendelse af fagets begrebs-
apparat. 

afgøre, hvilke for-
hold der har be-
tydning for inno-
vation i samfundet 
– nationalt og glo-
balt, og derigen-
nem demonstrere 
viden og kundska-
ber om fagets 
identitet og meto-
der  
 

identificere, for-
mulere og vurdere 
muligheder for 
værdiskabende 
handling gennem 
innovati- ve pro-
cesser  

 

anvende innovati-
onsbegreber og 



 

 

holdepunkter, så-
ledes eleven har 
mulighed for at 
reflektere over 
egen indsats og 
arbejde fremad-
rettet med egne 
styrker og svag-
heder. 

innovationsmodel-
ler samt forklare 
deres forudsæt-
ninger  
gennemføre inno-
vationsprocessen 
og ræsonnere 
over elementerne 
fra idé til værdi-
skabende handling  
 
indsamle, bear-
bejde og præsen-
tere informationer 
med relevans for 
innovationspro-
cessen samt kritisk 
at vurdere infor-
mationernes an-
vendelighed  

 

kommunikere og 
skabe samarbejde 
i innovationspro-
cessen, herunder i 
samspil med an-
dre fag  

 

udvælge og an-
vende digitale red-
skaber til at 



 

 

fremme innovati-
onsprocessen  

 

 

International 
økonomi B 

Virksomheders og 

husholdningers be-

slutninger på mar-

kedet  

 

Arbejdsmarkedet 

 

Økonomiske delsek-

torer og samspillet 

mellem dem  

 

Makroøkonomiske 

nøgletal 

 

Vækst og konjunk-

turer 

 

Økonomisk politik 

Der bruges selvstændigt ar-

bejde, vejledning, gruppeun-

dervisning og klasseunder-

visning. Disse arbejdsformer 

skal understøtte elevernes 

viden, kundskaber og fær-

digheder til brug for arbejdet 

med undersøgelser. 

 

Eleverne udvikler deres vi-
den, kundskaber, færdighe-
der og får kompetencer ved 
at gennemføre undersøgel-
ser, som skal omfatte pro-
blemformulering og økono-
misk metode. Eleverne skal 
herefter arbejde med deres 
kompetencer ved at gen-
nemføre kildekritisk data-
fremskaffelse og med rele-
vant brug af tekster og tabel-
ler på fremmedsprog. Der-
næst gennemføres dataana-
lyse og i forlængelse heraf 
diskussion af sammenhænge 
samt forslag til og refleksion 
over løsninger. 

Eleven udar-
bejder eleven i 
slutningen af 
undervisnings-
forløbet, indi-
viduelt eller i 
gruppe, et 
problemorien-
teret eksa-
mensprojekt 
bestående af 
en undersø-
gelse på basis 
af en selvvalgt 
problemstilling 
indenfor te-
maet. Læreren 
skal godkende 
gruppens pro-
blemformule-
ring i løbet af 
processen. Ca. 
20 timer af 
den samlede 
undervisnings-
tid bruges på 
eksamenspro-
jektet. 

150 timer De faglige mål er 

grundlaget for 

den løbende eva-

luering af elever-

nes mundtlige 

standpunkt. Ele-

verne skal, under-

vejs i det samlede 

forløb, opnå en 

klar opfattelse af 

niveauet for og 

udviklingen i det 

faglige stand-

punkt, herunder 

inddrages aktivi-

teter, der stimu-

lerer den indivi-

duelle og fælles 

refleksion over 

udbyttet af un-

dervisningen. 

 

Evalueringen gi-

ver en individuel 

I løbet af det samlede forløb 
udarbejdes skriftlige produk-
ter med progression i form 
og indhold. Det skriftlige ar-
bejde skal planlægges, så der 
er progression og sammen-
hæng til skriftligt arbejde i de 
øvrige fag. Skriftligt arbejde 
skal understøtte opfyldelsen 
af de faglige mål, herunder 
evnen til systematisk at for-
midle undersøgelser på rele-
vante taksonomiske niveauer 
med anvendelse af fagets 
begrebsapparat 

Afgøre, hvilke for-

hold der har be-

tydning for den 

 

Identificere, for-

mulere og be-

handle grundlæg-

gende samfunds-

økonomiske ud-

fordringer, der 

knytter sig til sam-

fundets økonomi-

ske ubalancer og 

den økonomiske 

vækst 

 

Anvende simpel 

samfundsøkono-

misk teori og em-

piri til undersø-

gelse af de sam-

fundsøkonomiske 

udfordringer 



 

 

og økonomiske sko-

ler: ubalancer, afvej-

ninger og effekter  

 

Velfærdsmodeller 

 

Globalisering: han-

del, arbejdsdeling 

og ulighed 

samfundsøkonomi-

ske udvikling set i et 

nationalt, et euro-

pæisk og et 

 globalt perspektiv, 

og derigennem de-

monstrere viden og 

kundskaber om fa-

gets identitet og 

metoder 

 

Økonomisk samar-

bejde i EU 

 

Kvalitative og kvan-
titative metoder. 

vurdering af ni-

veauet for og ud-

viklingen i det 

faglige stand-

punkt i forhold til 

de faglige mål. 

Eksamensprojek-
tet indgår i 
grundlaget for af-
givelse af den af-
sluttende stand-
punktskarakter, 
men evalueres 
ikke overfor ele-
verne og bedøm-
mes ikke særskilt 
forud for den 
mundtlige prøve. 

 

Udarbejde et sim-

pelt samfundsøko-

nomisk ræsonne-

ment, herunder 

kunne forklare 

sammenhænge 

mellem en række 

samfundsøkono-

miske forhold med 

udgangspunkt i 

empiriske data 

Indsamle, bear-

bejde og præsen-

tere samfundsøko-

nomiske informa-

tioner til brug for 

undersøgelser, 

vurdere informati-

onernes trovær-

dighed og rele-

vans, samt udvikle 

og vurdere inno-

vative løsninger, 

herunder i samspil 

med andre fag. 

Fortolke og for-

midle viden om 

nationale og inter-



 

 

nationale sam-

fundsøkonomiske 

forhold  

 

Udvælge og an-
vende relevante 
matematiske og 
statistiske redska-
ber og it-værktø-
jer. 

 


