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Aktiviteter August September Oktober November December lige mål 

 
 
Studieretningsfag 

      

Virksomhedsøko
nomi (VØ) 

Økonomiske analyser 
 
Mål: 
1.Redegøre for begrebet 
nøgletal 
2.Forklare, hvad det 
betyder, at nøgletal skal 
være valide 
3.Redegøre for formålet 
med at udarbejde en 
regnskabsanalyse 
4.Redegøre for indholdet i 
en regnskabsanalyse 

Analyse af rentabilitet 
 
Mål: 
1.Beregne nøgletallene 
afkastningsgrad, overskudsgrad og 
aktivernes omsætningshastighed 
2.Redegøre for indholdet af 
nøgletallene afkastningsgrad, 
overskudsgrad og aktivernes 
omsætningshastighed 
3.Forklare sammenhængen mellem 
afkastningsgrad, overskudsgrad og 
aktivernes omsætningshastighed 
4.Beregne nøgletallene gældsrente, 
gearing og egenkapitalens 
forrentning 
5.Redegøre for indholdet af 
nøgletallene gældsrente, gearing og 
egenkapitalens forrentning 
6.Forklare hvad der er årsag til 
udviklingen i egenkapitalens 
forrentning 
7.Udarbejde en analyse af en 
virksomheds rentabilitet 

Analyse af 
indtjeningsevnen 
 
Mål: 
1.Beregne nøgletallet 
overskudsgrad 
2.Beregne indekstal til 
belysning af udviklingen i 
en virksomheds 
omsætning og 
omkostninger 
3.Redegøre for indholdet 
af nøgletallet 
overskudsgrad 
4.Forklare, hvordan 
udviklingen i forholdet 
mellem virksomhedens 
omsætning og de 
enkelte omkostninger 
har påvirket 
overskudsgraden 
5.Forklare udviklingen i 
de enkelte indtægts- og 
omkostningsposter med 
udgangspunkt i 
oplysninger fra bl.a. 
ledelsesberetningen eller 
artikler 
6.Udarbejde en analyse 
af en virksomheds 
indtjeningsevne 

Analyse af 
kapitaltilpasningsevnen 
 
Mål: 
1.Beregne nøgletallet 
aktivernes 
omsætningshastighed 
2.Beregne indekstal til 
belysning af udviklingen i en 
virksomheds omsætning og 
aktiver 
3.Redegøre for indholdet af 
nøgletallet aktivernes 
omsætningshastighed 
4.Forklare, hvordan 
udviklingen i forholdet 
mellem virksomhedens 
omsætning og de enkelte 
aktiver har påvirket 
aktivernes 
omsætningshastighed 
5.Forklare udviklingen i 
omsætningen og aktiverne 
ved at anvende oplysninger 
fra bl.a. ledelsesberetningen 
og artikler 
6.Udarbejde en analyse af en 
virksomheds 
kapitaltilpasningsevne 

Analyse af soliditet og 
likviditet 
 
Mål:  
1.Beregne nøgletallene 
soliditetsgrad, gældsandel og 
likviditetsgrad 
2.Redegøre for indholdet af 
nøgletallene soliditetsgrad, 
gældsandel og likviditetsgrad 
3.Udarbejde en analyse af en 
virksomheds soliditet og 
likviditet 
4.Vurdere niveauet på 
virksomhedens soliditetsgrad 
og likviditetsgrad 
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International 
Økonomi B 

Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet 
Problemformulering 

Danmarks 
økonomi 

Danmarks økonomi Prisdannelse Se læreplan 
International 
Økonomi B 
hhx aug. 
2017 
(www.uvm.d
k). 

       

Obligatoriske fag 
      

Matematik B Lineær 
programmering 

Lineær programmering 
+ Differentialregning 

Differentialregni
ng 

Differentialregning 
+ funktionsanalyse 

Differentialregning 
+ funktionsanalyse 

Gennem 
arbejde med 
matematisk 
stof med 
vægten lagt 
inden for 
områderne 
lineær 
programmeri
ng og 
differentialre
gning med 
funktionsanal
yse samt 
matematisk 
analyse af 
økonomiske 
problemstillin
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ger skal 
eleverne 
opnå faktuel 
viden om 
matematiske 
emner, 
metoder og 
anvendelses
områder. 

Historie B Danmark 
i  forandring - 
Reformationen 

Danmark i forandring Danmark i 
forandring 

Imperialismen og 
Dansk Vestindien 

Imperialismen og 
Dansk Vestindien 

demonstrere 
indsigt i 
udviklingen i 
Danmarks og 
verdens 
historie inden 
for de 
seneste ca. 
500 år, 
herunder 
væsentlige 
begivenhede
r og 
sammenhæn
ge mellem 
den 
nationale, 
europæiske 
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og globale 
udvikling 
̶ demonstrere 
indsigt i 
grundlæggen
de 
styreformer 
og politiske 
ideologier 
samt 
forholde sig 
reflekterende 
til 
demokratiser
ing og 
menneskeret
tigheder i 
nationalt og 
globalt 
perspektiv 
- skelne 
mellem 
forskellige 
typer af 
forklaringer 
på 
samfundsm
æssige 
forandringer 
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og reflektere 
over 
mennesket 
som 
historieskabt 
og 
historieskabe
nde 
̶ demonstrere 
viden om 
fagets 
identitet og 
metoder 
̶ anvende 
historisk-
kritiske 
tilgange til at 
indsamle, 
bearbejde og 
remediere 
forskelligartet 
historisk 
materiale og 
forholde sig 
kritisk og 
reflekterende 
til 
historiebrug 
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̶ formulere og 
formidle 
historiefaglig
e 
problemstillin
ger mundtligt 
og skriftligt 
og relatere 
disse til 
elevernes 
egen tid 

Dansk A Argumentation og 
retorik 

Argumentation og 
retorik 

SO4 
(kommerciel 
kommunikation) 

Litteraturhistorie Litteraturhistorie -sproglig 
analyse i 
såvel 
mundtlige 
som skriftlige 
sammenhæn
ge (bl.a. af 
kommerciel 
kommunikati
on) -
kendskab til 
og analyse 
og 
fortolkning af 
danske 
tekster fra 
centrale 
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litteraturhisto
riske 
perioder 

Engelsk USA 
 
Historie 

USA 
 
Historie 

USA 
 
Kultur 

USA 
 
Uddannelse 
 

USA 
 
The American 
Dream 

det engelske 
sprogs 
grammatik, 
udtale, 
ortografi og 
tegnsætning 
̶ ordforråd, 
herunder 
orddannelse 
og idiomer 
̶ sproglig 
variation og 
sproglige 
udtryksforme
r, herunder 
økonomisk 
og 
erhvervsrette
t fagsprog 
̶ tekster, der 
behandler 
emner inden 
for kultur-, 
samfunds- 
og 
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erhvervsrelat
erede forhold 
̶ et 
genremæssi
gt bredt 
udvalg af 
fiktive tekster 
af 
engelsksprog
ede 
forfattere, 
herunder 
mindst ét 
skrevet værk 
̶ et bredt 
udvalg af 
tekster, der 
tilsammen 
beskriver 
væsentlige 
sproglige, 
historiske, 
kulturelle, og 
samfundsm
æssige 
forhold i 
Storbritannie
n og USA 
samt mindst 
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en anden 
engelsksprog
et region 
̶ 

Afsætning A Interne situation  Eksterne situation  Strategi Internationalisering  Segmentering  Eleven skal i 
både et 
nationalt og 
internationalt 
perspektiv 
kunne: 
Anvende 
viden om 
informationsin
dsamling til at 
gennemføre 
analyse af 
markedsmulig
heder. 
Anvende 
viden om 
virksomheden
s interne og 
eksterne 
forhold til at 
diskutere 
virksomheden
s strategiske 
planlægning. 
Analysere og 
vurdere 
konkurrencesi
tuationen på 
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et givent 
marked. 
Analysere 
købsadfærden 
på 
konsumentma
rkedet. 
Gøre rede for 
købsadfærden 
på 
producentmar
kedet. 
Gennemføre 
segmentering 
og vurdere 
virksomheden
s valg af 
målgrupper. 
Analysere og 
tage stilling til 
virksomheden
s 
produktudvikli
ng, 
prisfastsættel
se, 
distribution og 
kommunikatio
n. 
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Valgfag 

      

Idræt C Ultimate Ultimate Opvarmning og 
grundtræning 

Badminton Boldbasis -Arbejde 
med glæden 
ved fysisk 
bevægelse, 
kropsbehers
kelse, 
boldbehersk
else og 
fremme den 
fysiske 
kapacitet 
-Udvikling af 
egenfærdig 
indenfor 
færdighedso
mråderne 
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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, 
samfundsmæssig
e og 
erhvervsmæssige 
forhold i 
tysksprogede 
lande med 
hovedvægten på 
Tyskland efter 
1945  
– anvende en 
grundlæggende 
viden om 
kulturelle, 
samfundsmæssig
e 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 
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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 
kommunikationss
trategier  

- forstå talt tysk 
standardsprog 
om kendte 
emner formidlet 
gennem 
forskellige 
medier  
– læse og forstå 
ubearbejdede 
nyere 
tysksprogede 
tekster  
– redegøre på 
tysk for 
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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, 
sammenhængen
de og 
nogenlunde 
flydende tysk om 
emner, de er 
fortrolige med, 
samt redegøre 
for og diskutere 
forskellige 
synspunkter  

- udtrykke sig 
klart forståeligt 
og 
sammenhængen
de på skriftligt 
tysk med et 
varieret 
ordforråd og 
med sikkerhed i 
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den centrale 
ortografi, 
morfologi og 
syntaks  

 
 
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

       

Arbejdsformer 
      

       
 


	Tysk

