
 

Studieplan for klasse 2X foråret 2021 
Aktiviteter Januar Februar        Marts April Maj Faglige mål 
Dansk A  

Humor i dansk 
 
 Humor i dansk 

 
Det moderne 

gennembrud 

 
Det moderne 

gennembrud 

 

 
Det moderne 

gennembrud 

 

Fortsat arbejde med fagets 
metoder og elevernes faglige 

kompetencer 

/abstraktionsniveau samt evne 
til at perspektivere – bl.a. 

også fokus på tværfaglighed 
ift. DHO 

Engelsk A  •  •   •  •   

Tysk B Das geteilte Deutschland Das geteilte Deutschland Das geteilte 

Deutschland 
Das geteilte 

Deutschland 
Das geteilte 

Deutschland 
Vi arbejder med Tysklands deling efter 

2. Verdenskrig. Vi har fokus på: At 

opnå viden om Tyskland efter 2. 

Verdenskrig – herunder 

samfundsmæssige og kulturelle 

forhold Mundtlighed, herunder: * 

Læse og forstå tekster * Referere 

teksters indhold * Udtrykke meninger 

* Redegøre for samfundsforhold 

Skriftlighed, herunder: * Præpositioner 

* Verbers bøjning * Redegøre for 

samfundsforhold 

Spansk A Madskolen i Bolivia 

Et projekt af Claus 
Meyer 

Arbejde med facts 
om landet og få 

viden om unge 

udsattes vulkår 

Madkultur i 

Spanien 
Arbejde med 

forskellige 
madopskrifter 

Mexico Mexico Handel med narko 

i Sydamerika 

Tilegne sig viden om kulturen 

og vilkårene for unge 
mennesker i Sydamerika. 

Få viden om spanske retter. 
Opbygge ordforråd både skr. 

Og mdtl. 

Virksomheds

økonomi A 
 

Strategi - modeller, 

regnskabsanalyse, 
arbejde med YE 

forretningsplan - 

budgettering 

Strategi - modeller, 

regnskabsanalyse 
Arbejde med 

budgetter i YE 

Aktivitetsoptime

ring - 
prisoptimering 

Aktivitetsoptim

ering - 
prisoptimering 

Logistik og 

strategi, 
sammenhængen 

med erhvervscase 

At forstå og anvende nøgletal 

og strategiske beslutninger i 
forhold til EC. Forstå 

økonomiske sammenhænge 

mellem strategi - 
prisfastsættelse og logistik 



International 

økonomi B 

Økonomisk vækst 

Ulighed SO-5 

Problemformulering til 

eksamensprojekt 

SO-5 Globalisering 

Handelsteori 

Eksamensprojekt 

Verdenshandel Int. 

organisationer 

Eksamensprojek 

Økonomisk metode 

Arbejdsmarkedet 

Eksamenssynopsis 

EU Konkurrenceevne-

politik 
HHX Bekendtgørelsen august 2017 - 

Bilag 38 

Afsætning A 

 

 

Konsumentmarkedet 

Arbejder med YE 

Producentmarkedet 

Arbejder med YE 

Segmentering, 

differentiering 

og positionering 

Arbejder med YE 

Internationalise

ring 

Arbejder med 
YE 

Markedsanalyse 

 

Arbejde progressivt med solo 

taksonomi 

Samt erhvervsrelatering af 
kernestoffet 

Erhvervsret        
Historie B Konspirationsteori Konspirationsteori Moderniseringen

/ 

Industrialiseringe

n i Europa og 

Danmark i 

perioden 1750-

1900 som optakt 

til DHO 

Modernisering 

– 

industrialisering 

1750-1900 

 

Modernisering 

DHO 

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 

 ̶ analysere konflikters opståen 

og håndteringen af disse samt 

udviklingen i internationalt 

samarbejde 
    

 
   

Studieretning
sprojekt 

 

     
 

 

Mundtlige og 
skriftlige 

kompetencer 

      



Arbejdsforme

r 

 
SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleele
v til 

gymnasieelev

” 

   

 

 

 

  

 

  



 


