
Studieplan (HF2, HFe-spor og pakker) 

Hold og skoleår: 1D 2017/2018 

Underviser(e)/fag:RJW (dansk), RNL (engelsk), RHA (matematik), RAK (idræt), RBG/RJA/RRK (NF), RAF/RSZ/RHK (KS) 

Periode 

(Uger) 
Forløb 

(enkeltf

aglige, 

flerfagli

ge, 

projekt

periode

r, 

blokda

ge) 

Dansk 

Faglige mål, 

fagligt 

indhold, 

fokuspunkter 

Engelsk 

Faglige mål, 

fagligt 

indhold, 

fokuspunkter 

Matematik 

Faglige mål, 

fagligt indhold, 

fokuspunkter 

Idræt 

Faglige mål, 

fagligt 

indhold, 

fokuspunkter 

NF 

Faglige mål, 

fagligt indhold, 

fokuspunkter 

KS 

Faglige mål, 

fagligt 

indhold, 

fokuspunkter 

Progression 

Arbejdsforme

r  

Kompetencer 

Skriftligt 

arbejde 

 33    “Kærlighed 

og kildevand” 

introforløb til 

danskfaget. 

 

Fokus på: 

Screening, 

intro til genre 

og begreber 

så som 

fortællertype, 

retorik og 

  Introduktion til 

matematik. 

Fokus på 

regnehierarki 

og 

grundlæggend

e regneregler. 

   

  

  

 Relationelle 

færdigheder 

inden for 

ultimate og 

fodbold samt 

kobling med 

praksis og 

teori med 

henblik på 

taktiske 

overvejelser i 

spillet 

 NF-biologi: i 

rækkefølge: 

Motion, store 

(blod)kredsløb

, 

lungeventilatio

n, hjertet, 

konditionstal, 

aerob og 

anaerob 

respiration og 

doping 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

 IT-kom  

Screenin

ger 



argumentatio

n.  

Grundtvig, 

verdenslitterat

ur i 

oversættelse 

ultimate. også 

fokus på 

træningsfysiol

ogi. 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

 34      Fodbold, 

tekniske og 

taktiske 

færdigheder, 

puls og basal 

begrebsappar

at 

introduceres. 

NF-tværfagligt 

i uge 34-41: 

Intro/Sundhed 

og din krop - 

hvad er et 

godt liv? 

 

 NF-biologi, 

eksperimental

del: Puls, 

blodtryk.GER

NE 

SAMARBEJD

E med IDRÆT 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

 IT-kom  

Screenin

ger 

 

Skriveøv

else i 

dansk 

 35       Fodbold, 

tekniske og 

taktiske 

færdigheder, 

puls og basal 

begrebsappar

at 

introduceres. 

 Geo: 

Danskernes 

sundhed og 

middelleveald

er.  

Øvelse med 

varedeklaratio

ner 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

 refleksioner   



nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

 36      (Matematik er 

afløst af 

Ungdommens 

folkemøde) 

 

Opvarmningst

eori. Hvad 

sker der med 

kroppen fra 

hvile til 

arbejde? 

Hvorfor skal 

man varme 

op og hvad 

sker der 

fysiologisk 

med 

kroppen? 

  Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

 refleksioner 

 

Gruppearbej

de og 

projektskriv

ning 

  

 37     Ligninger 

Talmængder 

  

 

Opvarmningst

eori. Hvad 

sker der med 

kroppen fra 

hvile til 

arbejde? 

 Geo:  

Arbejde med 

demografisk 

transition  

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

 

Refleksioner 

 

Klasserums

kultur 

 

Skriveøv

else i 

dansk/re

medierin

g 



Hvorfor skal 

man varme 

op og hvad 

sker der 

fysiologisk 

med  

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

 38        Geo: 

Demografisk 

transition 

fortsat samt 

erhvervsforhol

d, landehiearki 

(rige og fattige 

lande) 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

    

 39     Geogebra og 

andre it 

programmer  

   Geo:  

Befolkningspy

ramider, 

Befolkningsv

ækst. 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

    



Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

 40     Procent og 

renter, 

Indekstal 

Annuitet 

 

  

  Geo:  Bl.a. 

arbejde med 

løsningsforsla

g: Hvad gør vi 

for at få øget 

middellevetide

n samt at vi 

har så mange 

sunde år som 

muligt 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

    

 41       Geo:  

Feedback på 

opgave, der 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

    



kan bruges til 

særlig 

eksamen.  

Evaluering 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

 43   Dokumentarfo

rløb. 

 

Fokus på 

filmiske 

virkemidler, 

fakta- og 

fiktionskoder 

og 

artikelskrivnin

g 

  

  Trigonometri 

Ensvinklede 

trekanter 

Enhedscirklen 

Retvinklede 

trekanter 

Vilkårlige 

trekanter 

 

  

  Tværfagligt 

forløb i uge 

43-50:  

Forløb 2      

 Hvorda

n ser det ud 

med at 

brødføde en 

voksende 

verden med 

klimaforandrin

ger ? 

 

i geografi vil 

der være 

fokus på 1. 

hvad vi dyrker 

Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

    



rundt i verden. 

2. de 

klimatiske 

krav. 

3. Global 

klimalære 

4. 

produktionsm

etoder 

 44         Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

    

45     Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

  



 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

46    

 

  Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

  

47   Funktioner og 

vækstmodeller 

  Tværfagligt 

forløb KS, 

  



Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

48     Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

  



49     Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

  

50       Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

  



og identitet 

51       Tværfagligt 

forløb KS, 

Forbrydelse 

og Straf 

 

Historie: Intro 

til fag + 

begreber, 

kildekritik, 

nedslag i 

Verdens og 

Europas 

historie, 

Dansk historie 

og identitet 

  

1  Nyhedsformid

ling/skriftlighe

dsforløb 

Fokus på 

kreativ 

skrivning, 

nyhedskriterie

r og genrer, 

fake news. 

Første værk: 

“Den, der 

   Forløb 3, ca 4 

uger    

Særfaglige 

forløb fagene:  

Geografi: Den 

pladetektonisk

e model med 

fokus på  

bjergarter og 

deres 

kredsløb   

   



2  råber, lyver”        

3         

4  2014 til i dag 

(litteratur i 

nyere tid) 

 

Andet værk: 

“Nye 

rejsende” 

 

Fokus på 

autofiktion og 

genrehybrid 

       

5     Ca herfra 3. 

tværfaglige 

forløb med 

udgangspunkt 

i Vand 

   

6         

7         

9  Sprog og 

sproghandling

er 

       

10         

11         

12         

13         



14         

15         

16          

17          

18  Optakt til DHF        

19         

20  DHF        

21         

22          

23          

24          

25          

  



 


