
Studieplan for klasse HH2I –  forår 2019 

Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål 
 

Studieretningsfag       
   

 
      

Virksomhedsøkonomi 
(ireneb) 

Strategiens 
kendetegn 

Strategisk analyse 
af interne og 
eksterne forhold 

Den strategiske plan 
samt udvikling af 
forretningsmodel 

Logistikbegrebet Logistisk effektivitet Redegøre for begrebet 
strategi samt redegøre 
for sammenhængen 
mellem værdiskabelsen 
og strategi. Udarbejde 
interne samt eksterne 
analyser som kan 
hjælpe med at 
identificere en 
virksomheds svage- 
samt stærke sider samt 
muligheder og trusler 
 
Redegøre for 
begreberne logistik og 
logistikstyring (supply 
chain management) 
Redegøre for 
logistiksystemets 
opbygning 
 
Redegøre for begrebet 
logistisk effektivitet og 
dets elementer 
Redegøre for 
begreberne trade-off 
og trade-up 

       
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obligatoriske fag       
Dansk A  
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Engelsk A     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tysk  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Samtidshistorie       –  
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Matematik B  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

       
 

Erhvervscase  
 

Erhvervscase 
• Fag og metode 
• Gruppedannelse 
• Casearbejde 

 
Erhvervscase 1: 
Vola A/S 
 
 

Erhvervscase 2: 
Normal 

Erhvervscase 3: 
Knuthenborg 
 

DM i Erhvervscase 
(eksamenstræning) 
Eksamen 

 Eleverne skal kunne: 
– udvikle løsninger på en 
virksomheds udfordringer 
ud fra en kreativ proces 
– anvende it og medier til 
informationssøgning, 
samarbejde, produktion 
og formidling 
– forholde sig kritisk til 
egne arbejdsprocesser og 
resultater 
 

Arbejdsformer 
 
 

 
 

Studiegruppe     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

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 
- Multimedieproduktioner 

 

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 


