
Studieplan for klasse 2F – efterår 2019 

Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

Studieretningsfa
g 

      

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.  
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

 VØ A 
 

Repetition 
omkring 
forretningsmodel 
 
Resultat 
(Indtægter og 
omkostninger) 
 
Likviditet (ind- og 
udbetalinger) 

Regnskabsanalys
e 

Regnskabsanalyse, 
Budget 

CSR YE/Forretningsplan At afgøre hvilke forhold, der har 
betydning for en virksomheds økonomi 
 
At identificere og behandlede 
økonomiske udfordringer, der knytter 
sig til en virksomheds økonomiske 
forhold 
 
At anvende erhvervsøkonomisk teori 
på udvalgte økonomiske modeller 
 
At forklare sammenhængen mellem en 
række virksomhedsøkonomiske forhold 
i en given kontekst 
 

       
Obligatoriske fag       
IØ-B Makroøkonomis

ke nøgletal 
Konkurrenceevn
e 
Sider: 50 

Arbejdsmarkede
t 
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  

Dansk A  
 

Krimi Krimi + 
værklæsning 
”Den åbne dør” 

Krimi + værklæsning 
”Stiletto# 

Tendenser i 
samtiden – nyere 
litteratur 
Realisme, fakta og 
fiktion, autofiktion  

Tendenser i 
samtiden – nyere 
litteratur 
Realisme, fakta og 
fiktion, autofiktion 

Eleverne skal kunne:  
̶ udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, 
personligt og nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt  

-demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, 
virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige 
sammenhænge  

̶ anvende forskellige mundtlige og skriftlige 
fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst  

̶ analysere og fortolke 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 centrale litteraturhistoriske 
perioder og deres forbindelse til nutiden  

-navigere i store tekstmængder 
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Engelsk A USA 
Geografi 
Historie 
Værdier 
 
Aktiv vs. Passiv 

USA 
Geografi 
Historie 
Værdier 
 
Aktiv vs. Passiv 
 
Skriftlighed 

USA 
Geografi 
Historie 
Værdier 
 
Ing-form 

Romanlæsning Romanlæsning  
  
analysere og beskrive engelsk sprog 
grammatisk og stilistisk med anvendelse af 
relevant faglig terminologi  
̶ gøre rede for indhold, synspunkter og 
sproglige særtræk i engelsksprogede tekster  
̶ analysere og fortolke forskellige tekster med 
anvendelse af relevant faglig terminologi og 
metode  
̶ perspektivere tekster erhvervsmæssigt, 
kulturelt, samfundsmæssigt og historisk  
̶ analysere og perspektivere aktuelle forhold i 
britiske, amerikanske og andre 
engelsksprogede regioner på baggrund af 
engelskfaglig viden om historiske, kulturelle, 
erhvervsmæssige og samfundsmæssige forhold  
̶ orientere sig i et større engelsksproget stof, 
herunder udøve kildekritik og dokumentere 
brugen af forskellige informationskilder  
̶ anvende faglige opslagsværker og øvrige 
hjælpemidler  
̶ behandle komplekse problemstillinger i samspil 
med andre fag  
̶ demonstrere viden om fagets identitet og 
metoder.  
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Tysk 
 

Tysklands deling 
og genforening 
 
BRD vs. DDR 
Wirtschaftswund
er 
Planwirtschaft 
 
Tider, infinitiv 
med ‚zu‘ 

Tysklands deling 
og genforening 
 
 BRD vs. DDR 
Wirtschaftswund
er 
Planwirtschaft  

Emnet ’Kultur i en tysk 
sammenhæng’ 
 
Der arbejdes med 
tekster med 
indvandringstematik 
 
Mundtlighed og 
grammatik øves   
 

Männermörderinn
en- værklæsning 
 
Krimi-genren 

Krimi-genren-fortsat Eleverne skal kunne:  
– 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, analysere og fortolke disse 
og perspektivere til andre tekster, idet de 
benytter et nuanceret ordforråd samt anvender 
elementær morfologi og syntaks korrekt  
– 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 mundtligt på tysk om ikke-
gennemgåede tysksprogede tekster og emner 
med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte 
forekommende faste vendinger og udtryk  
– 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  
– på tysk redegøre for og reflektere over 
forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive 
som ikke-fiktive samt analysere og fortolke 
disse  
– 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 
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Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål 
 

sammenligne studerede tysksprogede tekster 
og emner med kultur-, samfunds- og 
erhvervsforhold i andre lande  
– søge og anvende relevant tysksproget 
materiale på internettet samt dokumentere 
anvendelsen heraf  
 

Historie B 
 

Reformationen Reformationen Imperialisme 
 

Imperialisme 1.Verdenskrig Opbygge historisk bevidsthed. 
Lære at benytte historisk metode: Kildekritik, 
kausalitetsanalyse. 

International 
økonomi  

Makroøkonomis
ke nøgletal 
Konkurrenceevn
e 
Sider: 50 

Arbejdsmarkede
t 
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  

Erhvervsret  Domstolene. 
Lovhierarki.  

Erstatning uden 
for kontrakt. 

Forsikring, aftaleret. Forbrugerkøb og 
forbrugerrettigheder 
generelt 

Handelskøb. HHX-bekendtgørelsen august 2017, 
bilag 29 

       
Mundtlige og 
skriftlige 
kompetencer 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 
Evaluering 
 

Analyse, 
vurderin
g og 
refleksio
n 
mundtli
g og 
skriftlig 

Analyse, vurdering og 
refleksion mundtlig og 
skriftlig 

Analyse, vurdering 
og refleksion 
mundtlig og skriftlig 
Mundtlig 
præsentation 

Analyse, vurdering 
og refleksion 
mundtlig og skriftlig 
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Arbejdsformer 
 
SE OGSÅ ”Fra 
folkeskoleelev til 
gymnasieelev” 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Klasseundervis-ning 
Gruppevis præsentationer 
Skriftlige opgaver 

Studiegr
uppe 
Case/sy
nopsis 
Projekt 
Rapport 
m. 
delvis 
lærestyr
ing 

Studiegruppe 
Case/synopsis 
Rapport 
Virtuel undervisning 

Studiegruppe 
Case/synopsis. 

Studiegruppe 
Case/synopsis 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
 

 
 

 

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 


