
Studieplan for 1.hf skoleåret 2015-16 
Holdnavn: PS14 
Skema: 
I Ludusweb 
PS14 er en sammenlægning af P14 og S14. 
 
Tutorordning: 
Kursisterne har hver en tutor, de fører studiebog over arbejdet og de aftaler, som de træffer med tutor. 
 
De enkelte fag: 
 

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. Bl.a. vil der blive arbejdet med realismebegrebets mange udformninger og forståelsen 
af det moderne menneske og litteraturens udvikling i forhold til den kultur den omhandler og udspringer af.  
 
Der skrives en række opgaver af eksamensomfang, hvor der arbejdes med progression i forhold til en 
mestring af de skriftlige genrer. Der læses tre litterære værker samt et medieværk. Tekstanalytiske 
kompetencer fra første år udbygges og nuanceres, med tilføjelsen af forskellige læsestrategier. Der vil være 
øget fokus på selvstændig analyse og præsentation, såvel mundtligt som skriftligt, i en videreførelse af de 
arbejdsformer som omtales under første års danskundervisning. 
 

  

Engelsk B 
 

Der bliver arbejdet systematisk videre med grammatik bl.a. med udgangspunkt i 1. del af det skriftlige 
eksamenssæt.  
Der skal arbejdes med tre temaer, som inddrager relevante historiske, kulturelle og samfundsmæssige 
forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede lande. Udbygning af tekstanalytiske værktøjer 
herunder fokus på ’non-fiction’, appelformer og retoriske virkemidler. Der sigtes mod at skabe øget 
bevidsthed om de taksonomiske niveauer ifm. både skriftlig og mundtlig eksamenstræning.  
Der arbejdes progressivt hen mod øget selvstændighed med strukturering og fremlæggelse af materiale og 
en øget kildekritisk bevidsthed.  

Kultur- og 
samfundsfagsgruppen 
bestående af historie, 
religion og 
samfundsfag 

Årets arbejde er fordelt på fire fællesfaglige temaer i tråd med bekendtgørelsen.  

Eleverne trænes videre i udarbejdelse af problemformulering, de tre taksonomiske niveauer og 

synopsisskrivning. Der øves mundtlig fremlæggelse, tværfaglig forståelse, kildekritik, brug af fagbegreber og 



informationssøgning. Der vil inden for alle disciplinerne være en progression i løbet af skoleåret.    

Valgfag: Matematik B, 
samfundsfag B, 
psykologi C, filosofi C, 
musik, mediefag, 
italiensk B og spansk B 

Se studieplan for valgfag på oversigten over enkeltfag på hjemmesiden 

 

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: Eksamensopgave i uge 20 med forudgående 25 vejledningstimer 
SSO: Skrives i uge 9  
 
 
Ekskursioner 
Der vil være ekskursioner i KS, dansk og valgfag 

Studierejser 
Kultur- og samfundsfagsgruppen tager til Berlin i uge 40 
 
Terminsprøver 
Terminsprøver i dansk og engelsk i uge 11 
 
Eksamen: vinter 2015-16 og sommer 2016. 
Ved eksamensterminen maj-juni 2016 skal klassen til eksamen i følgende fag:  
Dansk A: Skriftlig og mundtlig eksamen.  
Engelsk B: Skriftlig og mundtlig eksamen.  
KS: Mundtlig eksamen maj-juni 2016.  
Valgfag: mundtlig eksamen vinter 2015-2016 eller sommertermin 2016  
Tidspunkt for mundtlig eksamen offentliggøres medio maj 2016 
 
 


