
 
 

HHX – MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN 
> GRUNDFORLØB 

HHX begynder med et grundforløb på tre måneder. På grundforløbet arbejder du med en række fag og flerfaglige 

discipliner, der giver dig kendskab til gymnasiernes faglige hovedområder. Formålet med grundforløbet er at udvikle 

dig fra grundskoleelev til gymnasieelev og at hjælpe dig til at vælge den helt rigtige studieretning og de rigtige valgfag. 

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning, som består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag og 

danner grundlag for resten af uddannelsen 

Grundforløbet afsluttes med to eksamener. 

> STUDIERETNINGER  

På studieretningsforløbet er fagene valgt, fordi de kan spille sammen i fælles temaer og projekter for at styrke 

læringen. I studieretningsforløbet er der fokus på såvel det almendannende som det studieforberedende, der gør dig i 

stand til at tage en videregående uddannelse efter gymnasiet. 

På grundforløbet arbejder du med en række fag og flerfaglige discipliner, der giver dig kendskab til gymnasiernes 

faglige hoved- områder. Formålet med grundforløbet er at udvikle dig fra grundskoleelev til gymnasieelev og at hjælpe 

dig til at vælge den helt rigtige studieretning og de rigtige valgfag. 

Campus Bornholm udbyder aktuelt følgende studieretninger på HHX: 

ØKONOMILINJEN 

• International økonomi A 

• Virksomhedsøkonomi A 

Økonomifagene er i høj grad i fokus, og undervisningen tager ofte afsæt i cases fra den virkelige verden. Du arbejder 

med virksomhedens økonomiske beslutninger. Strategi, ressourcer og mål er vigtige elementer ligesom 

virksomhedens adfærd og samspil med omverdenen. Studieretningen er for dig, der satser på en videregående 

uddannelse inden for økonomi, samfundsforhold og sprog med en særlig interesse for international økonomi og 

virksomhedsledelse. 

VIRKSOMHEDSLINJEN 

• Afsætning A 

• Virksomhedsøkonomi A 

Du lærer, hvordan en virksomhed får afsat deres produkter - både på det danske og det udenlandske marked. Du 

arbejder derfor med virksomhedens økonomiske og afsætningsmæssige beslutninger. Undervisningen tager ofte 

afsæt i cases fra den virkelige verden, og sætter fokus på start-ups, innovation og nye 

forretningsområder. Studieretningen er for dig, der satser på en videregående uddannelse inden for økonomi eller 

afsætning, eller for dig som ønsker at etablere egen virksomhed.    

 

> OBLIGATORISKE FAG 



 
 

 

A-fag  B-fag C-fag 

Dansk 
Engelsk 
Spansk (begynder)*  

 

 

Afsætning 
Historie  
International økonomi 
Matematik  
Tysk el. Fransk (fortsætter)  
Virksomhedsøkonomi 
 

Erhvervsjura  
Informatik  
Samfundsfag 

*(hvis spansk vælges, kan du ikke have tysk/fransk og ej heller mulighed for andet A-fag fx matematik).  

> VALGFAG 

 

A-valgfag B-valgfag C-valgfag 

Afsætning  
Fransk (fortsætter)  
International økonomi  
Matematik 
Tysk (fortsætter) 

 

Samfundsfag 
Informatik 
Innovation 

 

Billedkunst 
Filosofi 
Finansiering 
Idræt 
Innovation 
Psykologi 
Retorik 
Latin 
 

> EKSAMEN 

HHX omfatter mindst 10 udtrukne eksamener inklusive en mundtlig prøve i dit studieområdeprojekt. 

> FREMTIDSMULIGHEDER 

HHX giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og 

niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. 

Men hvis du ikke har haft de fag på HHX, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for 

at kvalificere dig via gymnasial supplering. 

  



 
 

> FAGENES PLACERING OG TIMETAL 

VIRKSOMHED (MED SPANSK A) 

 

  

 1.g 2.g 3.g 

Afsætning A   335 timer 

Virksomhedsøkonomi A   335 timer 

Dansk A   260 timer 

Engelsk A   335 timer 

Spansk A    325 timer 

International Økonomi B  150 timer  

Matematik B  250 timer  

Historie B    150 timer  

Samfundsfag C 75 timer   

Erhvervsjura C   75 timer 

Informatik C 75 timer   

Fysisk aktivitet og 

sundhed 

15 timer   

Studieområdeprojekt   20 timer 

Valgfag 75 timer 



 
 

VIRKSOMHED (MED TYSK/FRANSK B) 

 

 

  

 1.g 2.g 3.g 

Afsætning A   335 timer 

Virksomheds- 

økonomi A 

  335 timer 

Dansk A   260 timer 

Engelsk A   335 timer 

International Økonomi  B  150 timer  

Matematik B  250 timer  

Historie B    150 timer  

Tysk eller fransk B   200 timer  

Samfundsfag C 75 timer   

Erhvervsjura C   75 timer 

Informatik C 75 timer   

Fysisk aktivitet og sundhed 15 timer   

Studieområdeprojekt   20 timer 

Valgfag 200 timer 

Puljetimer  130 timer 



 
 

ØKONOMI 2020-2023 MED SPANSK 

 

 

  

 1.g 2.g 3.g 

Virksomhedsøkonomi A   335 timer 

International  

Økonomi A 

  275 timer 

Dansk A   260 timer 

Engelsk A   335 timer 

Afsætning B  210 timer  

Matematik B  250 timer  

Historie B    150 timer  

Spansk A     325 timer 

Samfundsfag C 75 timer   

Erhvervsjura C   75 timer 

Informatik C 75 timer   

Fysisk aktivitet og 

sundhed 

15 timer   

Studieområdeprojekt   20 timer 

Valgfag 75 timer 

Puljetimer  130 timer 



 
 

ØKONOMI (MED TYSK/FRANSK B)  

 

 1.g 2.g 3.g 

Virksomhedsøkonomi A   335 timer 

International  

Økonomi  A 

  275 timer 

Dansk A   260 timer 

Engelsk A   335 timer 

Afsætning B  210 timer  

Matematik B  250 timer  

Historie B    150 timer  

Tysk/fransk B   200 timer  

Samfundsfag C 75 timer   

Erhvervsjura C   75 timer 

Informatik C 75 timer   

Fysisk aktivitet og 

sundhed 

15 timer   

Studieområdeprojekt   20 timer 

Valgfag 200 timer 

Puljetimer  130 timer 

 

 


