
Studieplan for klasse  2E–18  forår 

Aktiviteter August September  Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
Afsætning A 
 

Købsadfærd på 
konsumentmarkedet 

Markedsanalyse Vækststrategier Parametermix Parametermix Analysere, diskutere, 
vurdere og 
perspektivere de 
pågældende 
afsætningsøkonomiske 
problemstillinger. 

Virksomhedsøkonomi 
A 

Årsrapporten: 
resultatopgørelsen, 
balancen, 
pengestrømsopgørel
sen 
 
 
 

Årsrapporten: 
resultatopgørelsen, 
balancen, 
pengestrømsopgørel
sen 
Forretningsplan og 
forretningsmodel:  
Budgettering: 
etableringsbudget 
 

 
 

 
 

Forretningsplan og 
forretningsmodel: 
Budgettering: 
etableringsbudget, 
resultatbudget, 
livkiditetsbudget 

 
 

 

Aktivitetsoptimering: 
Priskalkulation, 
prisfastsættelse  

 
 

 
 

 

Rentesregning og 
investeringsteori  
Øvrigt: 
Regnskabsanalyse: 
Rentabilitet 
 
 
 
 

Eleverne skal i løbet af 
semesteret kunne: 
Identificere og udarbejde 
opgørelser i årsrapporten. 
Udarbejde og anvende 
budgetter forbundet med 
opstart og vækst i 
virksomheden.   
I øvrigt: Fortolke og formidle 
informationer om 
virksomhedsøkonomiske forhold 
i særdeleshed for årsrapporten 
og i almindelighed for 
virksomheden og dens 
omverden. Udarbejde og 
vurdere økonomiske 
beregninger knyttet til 
regnskabsanalysen og 
rentabilitet. 

Obligatoriske fag       
Dansk A  

Medier: 
Nyhedsformidling 
 
 
 
 

 
Medier: 
Kortfilm, reklame, 
sociale medier, tv-
serie 
 
 

 
Medier: 
Kortfilm, reklame, 
sociale medier, tv-serier 
 
 

 
Litterært område: 
Nyeste tid 

 
Litterært område: 
Nyeste tid 

analyse og vurdering af 
medier 
Kritisk bevidsthed om 
mediernes rolle 
Litterær analyse 
Skriftlighed 
 

International økonomi 
B 

Makroøkonomiske 
nøgletal 
Konkurrenceevne 
Sider: 50 

Arbejdsmarkedet 
Vækst og 
konjunkturer 
Sider: 50 

Økonomisk politik 
 
 
Sider: 50 

Økonomisk 
samarbejde i EU 
Eksamensprojekt 
Sider: 50 

Økonomisk 
samarbejde i EU 
 
Sider: 50 

HHX Bekendtgørelsen 
august 2017 Bilag 38  

Engelsk A Political parties in 
the UK  

Værklæsning:  
The Curious Incident 

 the Dog in the Night-

Værklæsning:  
The Curious Incident of 

e Dog in the Night-Time. 

Business: Nike Business: Nike Eleverne skal kunne 
fordybe sig i samt 
analysere, perspektivere 
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me 
      

 
 
 
 

Perspektivering til teori 
m crime fiction og Sherlock 
olmes 

     
 

og vurdere autentisk 
skønlitteratur og 
sagprosa. Eleverne skal 
trænes i at formidle 
denne viden både 
skriftligt og mundtligt. 
Eleverne skal opnå viden 
om kulturelle, politiske 
og erhvervsmæssige 
forhold i UK og USA. 
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Tysk 
 

Die DDR 
Stærke verber 
 

Die DDR 
Stærke verber 
Modalverber 

Die DDR 
Modalverber 
Præpositioner 

Die DDR 
Præpositioner 
Pronominer 

Die DDR/Sport 
Præpositioner 
Pronominer 
 

-redegøre på tysk for 
kulturelle, samfundsmæssige 
og erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande med 
hovedvægten på Tyskland 
efter 1945  
– anvende en 
grundlæggende viden om 
kulturelle, samfundsmæssige 
og erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande i arbejdet 
med fiktive og ikke-fiktive 
tysksprogede tekster og 
medier samt sammenligne 
studerede tysksprogede 
tekster og emner med kultur-
, samfunds- og 
erhvervsforhold i andre lande  
– analysere og beskrive tysk 
sprog grammatisk på dansk 
med anvendelse af relevant 
terminologi  
– anvende relevante lytte- og 
læsestrategier samt 
relevante mundtlige og 
skriftlige 
kommunikationsstrategier  
- forstå talt tysk 
standardsprog om kendte 
emner formidlet gennem 
forskellige medier  
– læse og forstå 
ubearbejdede nyere 
tysksprogede tekster  
– redegøre på tysk for 
studerede tysksprogede 
emner og tekster, idet de 
benytter et nuanceret 
ordforråd samt anvender 
elementær morfologi og 
syntaks korrekt  
– føre en samtale på et klart 
forståeligt, 
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sammenhængende og 
nogenlunde flydende tysk om 
emner, de er fortrolige med, 
samt redegøre for og 
diskutere forskellige 
synspunkter  
- udtrykke sig klart forståeligt 
og sammenhængende på 
skriftligt tysk med et varieret 
ordforråd og med sikkerhed i 
den centrale ortografi, 
morfologi og syntaks  
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Matematik B  
 

Lineær 
programmering  
 
Mundtlig 
præsentation 
 

Lineær 
programmering  
Differentialregning 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt og 
emneopgave 
 

Grafisk 
funktionsundersøgelse,  
Funktionsanalyse 
Differentialregning 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
 
 

Funktionsanalyse 
Analyserende statistik 
herunder Chi^2 test 
og binomialfordelingen 
 
Mundtlig præsentation 
Beviser 
Opgavesæt 
 
 

Repetition 
Økonomiske 
anvendelser af 
funktionsanalyse 
som optakt til SO i 
jan/feb. 
 
 
Mundtlig 
præsentation 
Opgavesæt 
Beviser 
 

Gennem arbejde med 
matematisk stof med 
vægten lagt inden for 
områderne algebra, 
analyserende statistik 
samt matematisk 
analyse skal eleverne 
opnå faktuel viden om 
matematiske emner, 
metoder og 
anvendelsesområder. 
 

Erhvervscase  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Samtidshistorie B  
Introduktion til 
historie 
De vestindiske øer 
 
 

De vestindiske øer 
Besøg på 
nationalmuseet 
 

 
Spaniens historie 
 

 
Første verdenskrigs 
afslutning og Tyskland 
i mellemkrigstiden 

Første verdenskrigs 
afslutning og 
Tyskland i 
mellemkrigstiden 
 

Kildeanalyse 
Bevidsthed om 
fortidens betydning for 
nutiden 
 
 

Spansk A Der arbejdes med 
kendskab til land 
/by forholdet set i 
lyset af unges 
situation i forhold til 
uddannelse og 
arbejde. Der 
arbejdes med almen 
grammatik. 

Der arbejdes videre 
med unges vilkår. 
Teksten Del pueblo a 
la ciudad danner 
grundlag herfor. 

Der laves mundtlige 
præsentationer i 
forbindelse med læsning 
af tekst og eleverne 
laver skriftlige opgaver 
der understøtter 
teksterne. 

Der arbejdes med 
emnet Mexico. 
Eleverne skal tilegne 
sig viden om landet 
gennem tekster der 
fortæller om historien 
og om situationen 
med migration til USA. 

Der arbejdes videre 
med Mexico. Almen 
grammatik. 

Eleverne skal arbejde 
med at styrke deres 
mundtlige udtryk og 
evne til at kunne gøre 
sig forståelig på et 
enkelt talt spansk. De 
skal også kunne 
udtrykke sig 
nogenlunde korrekt i 
det skriftlige sprog. 

Mundtlige og skriftlige 
kompetencer 
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Arbejdsformer 
 
 

      

Erhvervsjura C Sammenhængen 
mellem jura, 
moral, etik 
 
Digital dannelse 
 
Retskilder og det 
danske 
retssystem 
 

Juridisk metode 
 
Erstatning uden for 
kontrakt 
 

 

Forsikringsretlige 
principper 
 
 
Aftaleret: 
Kontrakters indgåelse, 
nationalt 

Aftaleret: 
Aftalers ugyldighed 
Fuldmagtsforhold 

Forbrugerret: 
 
Aftaler, køb og 
betaling 
 

Eleverne skal kunne: 
 ̶ forstå det 
demokratiske 
medborgerskab 
 ̶ forstå juridiske 
grundprincipper og 
terminologi 
 ̶ foretage et juridisk 
ræsonnement  
 ̶ anvende juridisk 
metode til analyse og 
vurdering af juridiske 
problemstillinger  
 ̶ forstå juridiske 
problemstillinger i 
samspil med andre fag 
 ̶ udtrykke sig 
hensigtsmæssigt  
 ̶ foretage juridisk 
informationssøgning 
 ̶ anvende retskilder 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 

 

 
 

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 
- Multimedieproduktion

er 
 

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 
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