
 

 

Studieplan for 2.hf skoleåret 2013-2014 

Holdnummer: 2hf t 2012                                                                          Holdnavn: 2t 

Skema: 

I ludusweb 

 

 

 

Tutorordning: 

Kursisterne har hver en tutor, de fører studiebog over arbejdet og de aftaler, som de træffer med tutor. 

 



 

 

 

De enkelte fag: 

Valgfag er af praktiske grunde beskrevet sammen med enkeltfagene. 

 

Fag: Fagets indhold i korte træk, herunder arbejdsformer, kompetenceudvikling og eventuelle fokuspunkter 

Dansk A Der arbejdes med medier, mundtlig præsentation, sproglig variation, litteratur fra 1860 til i dag samt skriftlig 

fremstilling. Der skrives i alt ca. 10 opgaver af eksamensopgaveomfang, og der læses to litterære værk samt et medieværk. 

Arbejdet vil primært foregå i faste arbejdsgrupper og i plenum. Tekstanalytiske kompetencer fra første år udbygges og 

nuanceres, og der vil være øget fokus på selvstændig analyse og præsentation – såvel mundtligt som skriftligt. 

Engelsk B 

Der arbejdes fortsat med tekstforståelse – og analyse, og med emnet Violence, samt de efterfølgende emner som 

omdrejningspunkt, arbejdes der videre med brugen af litterære termer og analyseinstrumenter.  

I den forbindelse inddrages skønlitteratur (primært noveller), artikler, digte/sangtekster, internet-klip og 

spillefilm/dokumentarfilm, der relaterer til emnet, og i klassen foregår arbejdet med disse forskellige genrer via traditionel 

tavleundervisning, individuel læsning, oplæsning, mundtlige præsentationer, IT-arbejde (f.eks. research på emner, der relaterer 

til det overordnede tema) og gruppearbejde, hvor kursisterne skal referere til teksterne.  

Der vil i de kommende emner bla. være fokus på amerikanske samfundsforhold samt en anden del af den engelsktalende verden 

end USA og Storbritannien. 

De skriftlige afleveringer vil i højere grad end første år fokusere på de forskellige discipliner, som den enkelte kursist vil prøve 

kræfter med til den skriftlig eksamen. 

Grammatikundervisning foregår ligeledes også ved tavleundervisning, pararbejde, mundtlig fremlæggelse og skriftlige 

besvarelser. Der er stadig fokus på kongruens, de forskellige tider og kategorisering af ordklasser, samtidig med at fokus også 

rettes mod bl.a. tegnsætning. Derudover tilstræbes der fortsat en erkendelse hos kursisterne af, at grammatik ikke er et isoleret 

fag i engelskundervisningen, men at det derimod kan benyttes på ganske håndgribelig vis, når der f.eks skal produceres skriftlige 

afleveringer. 

  

Idræt C  

Idræts fagbeskrivelse: 

I idrætsfaget stiftes der bekendtskab med de tre hovedområder; Boldspil og holdspil, Frie og koreograferede bevægelser og 

Klassiske idrætter. Derudover arbejdes der med nogle specialforløb omhandlende udvikling af opvarmningsprogrammer, samt 

introduktion til grundtræning.  Faget er hovedsageligt praktisk orienteret, men der vil i specialforløbende inddrages relevant 

teori. Eleverne skal både arbejde individuelt, i par og i større hold såvel indendørs som udendørs.  

Faget har intet skriftligt arbejde, ej heller eksamen.  

Teorien der benyttes, er hentet fra bogen ”C - Det er idræt” 

Indhold (emner) frem til jul: Fodbold, Atletik, Touch-rugby, Boldbasis, Volleyball, Opvarmning, Grundtræning, Kampsport 

 

Kultur-samfundsfaggruppen   

  

 



 

 

 

Kultur- og samfundsfaggruppen 

Der arbejdes med følgende 2 emner på andet år: Palæstinakonflikten – en politisk eller religiøs konflikt? og Den danske 

velfærdsstat: 

 

Historie: Palæstina-konflikten: Kursisterne skal tilegne sig viden om konfliktens historiske baggrund og udvikling. Følgende 

nedslag i fokus: Araberne og jøderne som oldtids-nomadefolk, romerne smider jøderne ud i år 135, araberne under 

Osmannerriget, jødisk og arabisk nationalisme, zionismen, jødernes tilbagevenden til Palæstina, konflikten med de derboende 

palæstinensere, Palæstina som mandatområde, FNs delingsplan, oprettelsen af Staten Israel, krige, bosættelser, palæstinensisk 

modstand, herunder PLO vs. Hamas, og vejen mod fred. 

 

Skriftlige arbejder 

Det skriftlige arbejde er koordineret således: 

Dansk: 55 kursisttimer på 2. hf, heraf 24 lektioner a 50 minutter som omlagt skriftlighed, inkl. terminsprøve 

Engelsk: 40 kursisttimer på 2. hf, heraf 15 lektioner a 50 minutter som omlagt skriftlighed, inkl. terminsprøve 

 

Projektperioder 

Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe:  

Der skrives større skriftlig opgave, SSO, i uge 9 2014. 

KS-projekt afsluttes i uge 13 

 

Ekskursioner: 

Dansk: Der planlægges to til tre endags-ekskursioner i løbet af året.    

 

Studierejser:  

Der er ikke planlagt studierejser. 

 

Terminsprøver: 

Der afholdes terminsprøver i skriftlig dansk og engelsk i uge 11 2014. 



 

 

Eksamen. 

Ved eksamensterminen maj-juni 2014 skal klassen til eksamen i følgende fag: 

Dansk A: Skriftlig og mundtlig eksamen. 

Engelsk B: Skriftlig og mundtlig eksamen. 

KS: Mundtlig eksamen maj-juni 2014. 

Valgfag: mundtlig eksamen vinter 2013-2014 eller sommertermin 2014  

Tidspunkt for skriftlig eksamen i dansk A: 27. maj 2014 

Tidspunkt for skriftlig eksamen i engelsk B: 28. maj 2014 

Tidspunkt for mundtlig eksamen offentliggøres medio maj 2014. 

 
 

 
 


