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Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
Studieretning
sfag 

      

Afsætning A 
 

Virksomhedens 
segmentering 
Young 
Enterprise 
Company 
programme 
regional 
konkurrence 

Virksomhedens 
differentiering og 
positionering 
Young Enterprise 
Company programme 

Virksomhedens 
marketingmix 

Virksomhedens 
marketingmix 

Virksomhedens 
marketingmix samt dele 
af internationalisering 

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.  
 

Virksomhedsøk Årsrapporten: Årsrapporten: Forretningsplan Aktivitetsoptimering: Rentesregning og Eleverne skal i løbet af semesteret kunne: 
Identificere og udarbejde opgørelser i årsrapporten. 
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onomi A resultatopgørels

en, balancen, 
pengestrømsop
gørelsen 
 
 
 
 

resultatopgørelsen, 
balancen, 
pengestrømsopgørels
en 
Forretningsplan og 
forretningsmodel:  
Budgettering: 
etableringsbudget 
 
 

 
 

 
 

og 
forretningsmod
el: 
Budgettering: 
etableringsbudg
et, 
resultatbudget, 
livkiditetsbudge
t 

 
 
 

 

Priskalkulation, 
prisfastsættelse  
 

 
 

 
 

 

investeringsteori  
Øvrigt: 
Regnskabsanalyse: 
Rentabilitet 
 
 
 
 

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 Kulturmøder 
Teorianvendels
e 

Kulturmøder 
Skriftlighed: essay 

Tendenser i 
samtiden 

Tendenser i samtiden Tendenser i samtiden Eleverne skal kunne: ̶ udtrykke sig 
hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt og nuanceret, såvel 
mundtligt som skriftligt ̶ anvende 
forskellige mundtlige og skriftlige 
fremstillingsformer formålsbestemt 
og genrebevidst - analysere og 
fortolke fiktive tekster ̶  analysere og 
vurdere ikke-fiktive tekster  ̶ 
perspektivere tekster ud fra viden 
om fagets stofområder og viden om 
kulturelle, æstetiske, historiske, 
almenmenneskelige, 
samfundsmæssige, internationale, 
merkantile og erhvervsrelaterede 
sammenhænge ̶ demonstrere 
kendskab til tendenser i samtidens 
danske litteratur og medier, 
herunder samspil med internationale 
strømninger ̶  demonstrere viden om 
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og reflektere over fagets identitet og 
metoder 
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Engelsk A       
Tysk B 
HH224TYB18 
 

Sport 
 
Sport under det 
tredje rige 
 
Sport i 
efterkrigstiden + 
Wirtschaftswun
der 
 
Modalverber 
Sammensatte 
verber 
 
 

Sport 
 
Sport under det tredje 
rige 
 
Sport i efterkrigstiden 
+ Wirtschaftswunder 
 
Modalverber 
Sammensatte verber 
 

Sport 
 
Sport i 
tysktalende 
lande efter 
genforeningen 
 
Præpositioner 
Pronominer 

Wirtschaft 
 
Handelskorrespondan
ce 
 
Tyske virksomheder 
 
Præpositioner 
Pronominer 

Wirtschaft 
 
Tyske virksomheder 
 
Præpositioner 
Pronominer 

 – forstå talt tysk standardsprog om 
kendte emner formidlet gennem 
forskellige medier  
– læse og forstå forskellige typer og 
genrer af ubearbejdede nyere 
tysksprogede tekster  
– redegøre på tysk for studerede 
tysksprogede emner og tekster  
– føre en samtale på et klart 
forståeligt, 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  
– anvende grundlæggende 
erhvervsrelateret terminologi og 
fraseologi i arbejdet med 
virksomhedens eksterne 
kommunikation, mundtligt og skriftligt  
– analysere og beskrive tysk sprog 
grammatisk på dansk med anvendelse 
af relevant terminologi  
– anvende relevante lytte- og 
læsestrategier samt relevante 
mundtlige og skriftlige 
kommunikationsstrategier  
– 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 
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erhvervsmæssige forhold i 
tysksprogede lande i arbejdet med 
fiktive og ikke-fiktive tysksprogede 
tekster og medier 
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International 
økonomi B 

Økonomisk 
samarbeje i EU 
Sider: 40 

Globalisering 
Økonomiske sektorer 
Sider: 40 

Økonomiske 
skoler 
Velfærdsmodell
er 
Sider: 25 

Eksamensprojekt 
Sider: 25 

Eksamensprojekt HHX Bekendtgørelsen august 2017 – 
Bilag 38 

Matematik B  
(em) 

Differential-
regning 
 
SO5 
Økonomiske 
anvendelser af 
matematiske 
modeller. 
 
Rapport 
 

Mundtlig 
projekteksamen. 
Funktionsanalyse 
gøres færdig. 
Nulpunkter, nulreglen, 
faktorisering, 
fortegnsvariation, 
tangentberegning. 
 
Emneopgave 
 
 
 
 

Binomialfordelin
gen. 
 
Konfidensinterv
aller. 
Chi2 -test 
 
Emneopgave i 
analyserende 
statistik. 
 
 
 

Chi2 -test 
 
Emneopgave i 
analyserende statistik. 
 

Repetition 
 
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 

Mellemkrigstid
en i Tyskland 
 
 
 

Kold krig Kold krig 
Historisk 
metode 
 
 

Kold krig 
Skriftlighed i historie 

Optakt til DHO 
 

̶ demonstrere indsigt i grundlæggende 
styreformer og politiske ideologier 
samt forholde sig reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i nationalt og 
globalt perspektiv 
̶ analysere konflikters opståen og 
håndteringen af disse samt 
udviklingen i internationalt 
samarbejde 
̶̶ ̶ 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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Spansk        
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

      

Erhvervsjura 
C(ddi) 

Køberet, med fokus 
på nationale regler i 
handelskøb 

Køberet, fortsat 
 
 
Markedsføringsre
t 

Kreditret og 
fysiske 
personers 
hæftelse 
 
Kreditsikring i 
forbrugerforhold 
 

Individualforfølgning, 
generelle principper. 
 

Repetition og 
eksamenstræning 

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 


