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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
Studieretning
sfag 

      

Afsætning A 
 

Virksomhedens 
eksterne 
forhold kap.8-
15 

Virksomhedens 
eksterne forhold 
kap.8-15 
Young Enterprise 
Company programme 

Virksomhedens 
eksterne 
forhold kap.8-
15 
Young 
Enterprise 
Company 
programme 

Virksomhedens 
strategi 
Young Enterprise 
Company programme 

Virksomhedens strategi 
Young Enterprise 
Company programme 

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

 
Regnskabsanaly

 
Regnskabsanalyse 

 
Forretningsplan 

 
Strategi /YE 

 
Strategi /YE 

Eleverne skal i løbet af semesteret kunne: 
Identificere og udarbejde opgørelser i årsrapporten. 
Udarbejde og anvende budgetter forbundet med 
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onomi A se 

 
 
 
 

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

 
 
 

 

 
 
 

 

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 
og reflektere over fagets identitet og 
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metoder 
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Engelsk A 
 
 
 

USA 
American 
history, politics, 
values 
 
Substantiver 

USA 
American history, 
politics, values 
 
 
Regelmæssige verber 

USA 
American 
history, politics, 
values 
 
Genitiv 

USA 
American history, 
politics, values 
 
 
Kongruens 

USA 
American history, politics, 
values 
 
 
Do-omskrivning 

Anvende et bredt alment og fagligt 
ordforråd og en varieret syntaks i 
kombination med sikker beherskelse 
af grammatikkens hovedregler. 
Herunder desuden i praksis at begå 
sig i dagliglivet i et engelsktalende 
land.  
 
Anvende viden om det engelske 
sprogs opbygning og grammatik til 
sproglig analyse, tekstforståelse og 
formidling.  
 
Anvende relevante 
tekstanalysemetoder til at fortolke og 
perspektivere tekster 
 
Anvende viden om historiske, 
kulturelle, samfundsmæssige og 
erhvervsrelaterede forhold til USA til 
analyse og perspektivering af aktuelle 
forhold 
 
 

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 
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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 
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) 

Lineær 
programmering 
 
Emneopgave i 
LP 

Differential-regning 
 
SO5 
Økonomiske 
anvendelser af 
matematiske 
modeller. 
 
Rapport 
 

Mundtlig 
projekteksamen
. 
Funktionsanalys
e gøres færdig. 
Nulpunkter, 
nulreglen, 
faktorisering, 
fortegnsvariatio
n, 
tangentberegni
ng. 
 
Emneopgave 
 
 
 
 

Chi2 -test 
 
Emneopgave i 
analyserende statistik. 
Binomialfordelingen. 
 
Konfidensintervaller. 
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 

Introduktion til 
historiefaget og 
til kildekritik 
 
 
Dansk 
Vestindien 
 

Dansk Vestindien Dansk 
Vestindien 
 
Første 
Verdenskrigs 
afslutning og 
Tyskland i 
Mellemkrigstide
n 

Første Verdenskrigs 
afslutning og Tyskland 
i Mellemkrigstiden 

Første Verdenskrigs 
afslutning og Tyskland i 
Mellemkrigstiden 

demonstrere indsigt i udviklingen i 
Danmarks og verdens historie inden 
for de seneste ca. 500 år, herunder 
væsentlige begivenheder og 
sammenhænge mellem den nationale, 
europæiske og globale udvikling 
̶ demonstrere indsigt i grundlæggende 
styreformer og politiske ideologier 
samt forholde sig reflekterende til 
demokratisering og 
menneskerettigheder i nationalt og 
globalt perspektiv 
̶̶ reflektere over samspillet mellem 
mennesker og natur 
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̶ analysere udviklingen i den globale 
velstand, samhandel og magtfordeling 
̶ demonstrere viden om fagets 
identitet og metoder 
̶ forholde sig kritisk og reflekterende 
til historiebrug 

Spansk        
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsformer 
 
 

      

Erhvervsjura 
C(ddi) 

Jura, moral og etik 
 
Digital dannelse 
 
Retskilder og det 
danske retssystem 
 
Retssikkerhedsprinci
pper 
 
Juridisk metode og 
informationssøgning 

Erstatning 
udenfor kontrakt 
 
Produktansvar, 
arbejdsgiveransv
ar 
 
Generelle 
forsikringsretlige 
principper 

Aftaleret, 
herunder 
aftalers 
indgåelse, 
aftalers 
ugyldighed og 
fuldmagt 

Aftaleret( fortsat) 
 
Forbrugerret og 
forbrugerbeskyttelse, 
herunder 
forbrugeraftaler, 
forbrugerkøb og 
betaling 
 
 

Markedsføringsret  
 
Forbrugerombudsmande
ns rolle og opgaver 

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. 
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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 


