
 

Studieplan for HH1D  foråret 2021 
Aktiviteter Januar Februar       Marts April Maj Faglige mål 
Dansk A  

Humor 
 
 Humor 

 
Reklame 

 
Reklame 

 
Reklame 

Fortsat arbejde med fagets metoder, 

elevernes faglige kompetencer / 

abstraktionsniveau og evnen til at 

perspektivere 

Engelsk A  British studies British studies British studies 

 

British studies British studies Introduction to business themes 

and vocabulary Introduction to 

UK; historic, cultural, political 

and social aspects Analysis of 

fiction and non-fiction Written 

work and grammar Presentation 

skills and UK topics 

Communication skills in general 

 

 

Matematik Beskrivende statistik Potensregneregler,

eksponentielle 
funktioner 

Eksponentielle 

funktioner,logarit
mefunktioner 

Andengradspolyno

mier 

Lineær 

programmerin
g 

Gennem arbejde med matematisk 

stof med vægten lagt inden for 

områderne algebra, statistik samt 

matematisk analyse skal eleverne 
opnå faktuel viden om 

matematiske emner, metoder og 

anvendelsesområder. 

 

Virksomheds

økonomi 
 

Forretningsplan og 

forretningsmodel 
 

Bogføring  Rapportering og 

regnskabsanalyse 

Rapportering og 

regnskabsanalyse 

Årsrapporten 

og økonomiske 
analyser  

Afgøre hvilke forhold, der har 

betydning for en virksomheds 

økonomi, herunder demonstrere viden 

og kundskaber om fagets identitet og 

metoder. 

Identificere, formulere og løse 

afgrænsede problemer, der knytter sig 

til en virksomheds forhold.  



 

Afsætning A Strategisk analyse 

Virksomhedens 

omverden 

Købsadfærd på 

b2c-markedet 

Konsumenternes 

baggrundsforhold 

Købsadfærd på 

btc markedet  
Konsumenternes 
baggrundsforhold 
 

Segmentering og 

målgruppevalg på 

B2C markedet 

Metode 

Markedsanalys

e 

Anvende afsætnings- 

økonomiske modeller og 

forklare modellernes 

forudsætninger og egenskaber. 

Forstå virksomhedens 

planlægnings- niveauer. 

Analysere faktorer i omverden 

som kan påvirke en 

virksomheds afsætning. 

Analysere og vurdere 

købsadfærden på btc markedet 

samt segmentere markedet og 

definere målgrupper. indsamle, 

bearbejde og præsentere 

informationer om en 

virksomheds nationale og 

globale markedsforhold samt 

vurdere informationernes 

troværdighed og relevans i en 

given sammenhæng 

Spansk Caminando 

Spanien generelt 

Skolesystemet 

Caminando 

Mad og drikke 

Beklædning og 

farver 

Facts om 

Catalonien 

Caminando 

Nicaragua 

Familien 

Caminando 

Nicaragua 

Stedsangivelser 

Unge mennesker 

Caminando 

Unge 

mennesker 

Sport 

Tilegne sig viden om Spanien 

generelt og om forskellige 

autonomier i Spanien. 

Opbygge et ordforråd indenfor 

forskellige områder i 

dagligdagen og tilegne sig den 

basalegrammatik, så man kan 

udtrykke sig i et enkelt sprog på 

spansk 
Samtidshistor

ie 
    

 

  

Erhvervsret     

 

   



Studieretning

sprojekt 

 

     

 

 

Mundtlige og 

skriftlige 
kompetencer 

      

Arbejdsforme

r 
 

SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleele
v til 

gymnasieelev
” 

   

 

 

 

  

 

  



 


