
 

Periodefag for skoleåret 2020/21
Periodefag 1A

Titel: Vores nordiske naboer 
Fag: Dansk 
Niveau: 1 
Beskrivelse:  
Hvorfor kan vi forstå, hvad en svensker siger? Og hvorfor hepper de nordiske lande på 
hinanden til f.eks. OL? Hvad er det, vi har til fælles, og hvor er vi forskellige?  
Det undersøges i dette periodefag, hvor du bliver klogere på nordisk sprog- og kulturhisto-
rie. Derudover er nye og populære ungdomsserier fra norden, som fx SKAM og Eagles, 
også på programmet.  
Alt dette skal vi også tale med en nordmand om, som kommer på et virtuelt besøg.  
“Bli med”, “Kom og vær’ med”, “vertu með“...  Det er på ingen måde tørt og kedeligt at blive 
bedre kendt med vores nordiske naboer!  
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave.

Titel: Problemløsning
Fag: Matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: Dette periodefag er til dig, som synes matematiske problemer er spænden-
de, og hvis du gerne vil lære endnu mere om både gåder i matematikken samt blive bedre 
til problemløsningsopgaver. 
I dette forløb vil der blive arbejdet med at blive bedre til at løse problemløsningsopgaver, 
men ikke nok med det vil vi også gå i dybden med at kunne gennemskue det, du måske 
kan finde kompliceret i matematik. Du vil her kunne udvikle dig i at gennemskue både pro-
blemløsninger og gåder i matematikken.
Dette periodefag er på niveau 2, hvilket betyder du ikke behøver at være ekspert i at kun-
ne løse problemer eller gåder, men tænker du er åben for den udvikling, du kan gå i møde 
i dette periodefag.
Evaluering: Din bedømmelse foregår ud fra deltagelse i undervisningen samt en afslut-
tende problemløsningsopgave.

Titel: Kodning 
Fag: IT/programmering
Niveau: 3
Beskrivelse: Vi skal i dette periodefag stifte et godt bekendtskab med kodning. Vi vil 
komme gennem flere forskellige typer af kodning, der dog allesammen har til fælles at de 
er værktøjer til fremtiden. Det kræver ingen forudsætninger og alle kan være med. Vi skal 
kun kode på iPad’en så det er ikke nødvendigt med en computer.
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Evaluering: Der vil undervejs komme forskellige opgaver og forløbet slutter med en lille 
prøve. Dette samlet danner baggrund for vurderingen.
OBS: Periodefaget er muligt i 2 af perioderne. Man kan kun vælge det en gang.

Titel: Tal og andre svære begreber
Fag: Matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Hvad er tal, det er et universelt sprog som beskriver den verden vi lever i. I 
dette forløb skal vi kigge på hvordan tal fra 0 til 9 kan oversættes til sprog. Vi skal arbejde 
med naturlige tal, rationelle tal og irrationelle tal, regneregler og andre talsystemer.  
Evaluering: Der vil være afleveringer igennem forløbet 

Titel: Matematik helt forfra 
Fag: Matematik
Niveau: støtte 
Beskrivelse: Hvis matematik er så svært for dig, at du ikke er sikker på, om du får 02 til 
den skriftlige prøve i 9. klasse, er dette periodefag lige noget for dig.  
Vi kommer til at arbejde med de helt grundlæggende begreber inden for matematik, f.eks. 
de 4 regningsarter, handelsregning, brøker, procent og måske enkelte ligninger.
Vi arbejder med virkelighedsnær matematik ud fra praktiske eksempler, og i et tempo, der 
så vidt muligt, tager hensyn til jer hver især.
Vi tager fat, hvor I har brug for ”forstærkning” og arbejder evt. frem mod en gentagelse af 
den skriftlige del af 9. klasses prøven i matematik eller optagelsesprøven på SOSU og 
EUD.
Evaluering: Undervejs i forløbet får du feedback på de emner vi arbejder med, de samles 
sidst i PF til en bedømmelse og evt. en karakter.

Titel: Plastik i verden
Fag: NF – Fysik/Kemi, Biologi og Geografi
Niveau: 2
Beskrivelse: En af de helt store klimaproblematikker i vores verden i dag er den store 
mængde plastik i havet. Men hvorfor er plastikken egentlig farlig for havmiljøet, hvorfor 
havner det overhovedet der og hvad kan vi gøre for at afhjælpe problemet? Det er nogle af 
de spørgsmål vi vil dykke ned i. For at kunne svare på det skal vi også se på plastikkens 
kemiske opbygning og hvordan det bliver fremstillet. 
I faget arbejder vi tværfagligt mellem alle tre naturfag og kigger på plastikproblemet fra for-
skellige vinkler. Faget er en blanding af teori og undersøgelse, hvor I kan forvente både 
klassiske fysikforsøg, feltundersøgelser og heftige debatter.
Evaluering: Du vil blive løbende vurderet ud fra afleveringer gennem forløbet.

Periodefag 1B
Fag: Dansk
Titel: Analyse værkstedet
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Niveau: 2
Beskrivelse: I dette værksted bliver du ekspert i at analysere forskellige genre. Vi skal 
læse og se forskellige genrer herunder noveller, lyrik og reklamer. Disse tekster og rekla-
mer skal vi analysere og derefter tale om på klassen. 
Evaluering: Du vil blive bedømt på din arbejdsindsats, dit mundtlige bidrag i timerne samt 
dit skriftlige arbejde.

Fag: Dansk 
Titel: Lyrik og musikvideo
Niveau: 1
Beskrivelse: ”Roser er røde, violer er blå. Min ven, det er dig, jeg tænker på”
Sig det med et digt. Vi skal prøve igennem små digte at udtrykke vores tanker og følelser. 
Hvad er det, vi kan sige med et lille digt? Vi skal læse og analysere forskellige forme for 
digte. Der er forskellige måder at udtrykke lyrik på, derfor skal vi også arbejde med musik-
videoens opbygning og virkning på os. Hvad kan en musikvideo, og hvilken effekt har den 
på os? Vi skal analysere og se på forskellige former for musikvideoer. Endvidere skal vi 
tale om sprog, kultur og livsværdier der kommer til udtryk i lyrikken. 
Evaluering: Som afslutning på forløbet skal I laves jeres egen musikvideo i små grupper, 
som skal fremlægges på klassen. Der gives en samlet karakter for fremlæggelsen samt 
arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.

Fag: Tysk 
Titel: Unheimliche Geschichten 
Niveau: 1
Beskrivelse: 
Du vil som elev møde en utraditionel vinkel på det at arbejde med det tyske sprog. Vi skal 
arbejde i et univers, du i forvejen kender til og måske har interesse for. De fleste har erfa-
ringer med uhygge og viden om genrens kendetegn og arketyper. I Forløbet skal vi arbej-
de med makabre historier fra virkeligheden og fiktion. 
Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi vil læser, lytter, taler og skriver ud 
fra de forskellige materialer der har været en del af undervisningen. 
Forløbet vil afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig/kreativ fremlæggelse på tysk. 
Evaluering: 
Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele forløbet, men 
med særlig vægt på den afsluttende opgave.

Fag: Tysk
Titel: Grammatik boost (Deutsch)
Niveau: 3
Beskrivelse: Hvordan er det nu med ”haben”, ”sein” og ”werden” og hedder det nu ”der”, 
”die”, ”das” eller noget helt fjerde? Og hvordan er det nu med de endelser? Trænger du til 
at få genopfrisket din tyske grammatik? Så har du muligheden her. Vi starter med helt 
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grundlæggende grammatik og så dygtiggøre vi os gennem lege, øvelser og skriftlige op-
gaver. 
Evaluering: Under hele forløbet.

 
Fag: Engelsk: 
Titel: World News
Niveau: 2 
Beskrivelse: Med udgangspunkt i aktuelle nyheder, enten skrevne eller levende, vil vi 
læse og prøve forstå den givne kontekst, de er bragt i. Derefter vil vi debattere emnet og 
udvikle både ordforråd og holdninger. Vi vil også tage et kritisk blik på jeres nyhedskilders 
kvalitet. Evaluering: Du skal ud fra en nyhedsartikel eller nyhedsindslag lave en vide-
oreportage, hvor du gør rede for problematikken og giver din velbegrundede mening til 
kende. 

Periodefag 1C

Fag: Engelsk
Titel: Bloody years of Ireland
Niveau: 1
Beskrivelse: I forløbet vil du blive undervist i Irlands voldelige og bravt kæmpende fri-
hedskamp mod den engelske overmagt, som de til sidst fik i knæ i 1922. 
Irerne var blevet undertrykt og forfulgt i 700 år og du skal nu høre historien om en lille 
gruppe mænd der tog sagen i egen hånd og tvang det britiske imperium til at forhandle om 
irernes frihed. Vi skal læse tekster, høre musik med blandt andet U2 og se film om hvor-
dan det lykkedes den fattige nation at nå deres mål. 
Du vil stifte bekendtskab med Irsk kultur, sprog og historie. Undervisningen foregår på en-
gelsk og vil primært have fokus det mundtlige aspekt. 
Evaluering: Forløbet evalueres ud fra elevernes mundtlige deltagelse i timerne. Herunder 
vurderes, sprog, ordforråd og grammatiske forståelse.

Fag: Dansk
Titel: Karen Blixen
Niveau: 1
Beskrivelse: Karen Blixen er en af de mest internationalt kendte danske forfattere. Vi vil i 
dette periodefag beskæftige os med Karen Blixens liv og forfatterskab, med fokus på ”Den 
Afrikanske Farm” og andre af hendes fortællinger. 
Evaluering: Der skal løbende afleveres analyser af en af hendes noveller og film, samt en 
fakta præget beskrivelse af hendes liv og forfatterskab. 
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Fag: Matematik
Titel: Ligninger og algebra
Niveau: 2
Beskrivelse: Algebra og ligninger er noget af det mange elever har lidt svært ved, for 
hvordan regner man lige med bogstaver? I dette Periodefag vil vi forsøge at blive bedre til 
at forstå og arbejde med denne del af matematikken. Vi skal bl.a. arbejde med regnearter-
nes hierarki og reduktion for at få styr på hvordan man regner, når der er bogstaver invol-
veret, og så skal vi se, om vi kan få en forståelse for, hvad ligninger egentlig er, hvordan 
man regner dem og hvad de kan bruges til. 
Evaluering: Arbejde med forskellige opgaver og deltagelse i den daglige undervisning, vil 
danne grundlag for en samlet karakter.

Fag: Matematik
Titel: Ligninger og algebra
Niveau: 2
Beskrivelse: Algebra og ligninger er noget af det mange elever har lidt svært ved, for 
hvordan regner man lige med bogstaver? I dette Periodefag vil vi forsøge at blive bedre til 
at forstå og arbejde med denne del af matematikken. Vi skal bl.a. arbejde med regnearter-
nes hierarki og reduktion for at få styr på hvordan man regner, når der er bogstaver invol-
veret, og så skal vi se, om vi kan få en forståelse for, hvad ligninger egentlig er, hvordan 
man regner dem og hvad de kan bruges til. 
Evaluering: Arbejde med forskellige opgaver og deltagelse i den daglige undervisning, vil 
danne grundlag for en samlet karakter.

Fag: Naturfag- biologi 
Titel: Cellebiologi 
Niveau: 1
Beskrivelse: Dette fag er til dig som bare ikke kan få nok af biologi. Vi vil kigge på cellen, 
som er den mindste levende enhed i alle levende organismer og er fælles for alt liv. Vi vil 
komme til at arbejde med nervesystemet, genetik, celler, evolution og immunforsvaret. 
For at forstå os selv, skal vi kigge på de mindste dele af kroppen. Vi skal lære hvordan 
hjernen kan få oplysninger fra resten af kroppen, vi skal kigge på hvordan vores krop hol-
der sig sund og rask og så skal vi kigge på hvordan vores celler gemmer på vores udvik-
lingshistorie.    
Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og arbejds-
indsatsen gennem hele forløbet. 

Fag: Fysik 
Titel:Organisk Kemi 
Niveau: 3
Beskrivelse: Med start i det periodiske system, vil vi tage udgangspunkt i kulbrinter. Vi 
skal gennemgå oktet reglen, finde ud af, hvornår det er en atombinding, ionbinding eller en 
metalbinding. Vi skal undersøge stoffer, der hører under alkaner og alkener. Vi skal lære at 
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navngive methan, ethan og så videre. Vi skal finde ud af om propan f.eks. har en mindre 
massefylde end luft. Afsluttende, vil vi prøve at lave alkohol. 
Evaluering: Rapport.

Periodefag 1D

Fag: NF – Biologi og kemi 
Titel: Den fantastiske krop
Niveau: 2
Beskrivelse: Har du nogensinde tænkt over, at mennesket egentligt er et evolutionært vi-
dunder, og at vi måske er den eneste af vores slags? Men hvorfor er menneskekroppen 
egentlig så fascinerende? Vi skal i dette fag kigge på, hvordan menneskekroppen er op-
bygget, hvilke funktioner den rummer og hvordan den gennem tiden har udviklet sig.
Vi forsøger at forbinde teori og virkelighed gennem undersøgelser på egen krop, forsøg i 
laboratorium og ved at kigge på den verden vi lever i.
Er du også fascineret af menneskekroppen, så er dette helt sikkert et fag for dig.
Evaluering: Du vil blive bedømt på din samlede arbejdsindsats, herunder deltagelse i un-
dersøgelser og diskussioner.

Fag: Dansk 
Titel: Fantasy
Niveau: 1
Beskrivelse: Fantasy er en genre som mange støder på i en eller anden sammenhæng. 
Vi skal i løbet af periodefaget arbejde med genren på flere forskellige måder. Det er blandt 
andet noveller, romanuddrag, film, billeder og andet. Vi skal primært arbejde med dansk 
fantasy men skal også snuse til udenlandske forfattere.
Evaluering: Vi vil i løbet af perioden arbejde med forskellige opgaver som skal give os 
større kendskab til genren. Det være sig både i forhold til analyser, men også evnen til at 
granske det univers der åbner sig. De stillede opgaver undervejs samt deltagelsen i un-
dervisningen vil danne baggrund for bedømmelsen.

Fag: Engelsk 
Titel: Ireland – History, Culture, Lives
Niveau: 2
Beskrivelse: Irland er et spændende land, som har meget at byde på både historisk,  kul-
turelt og menneskeligt. 
I forløbet vil vi arbejde med mange forskellige vinkler på landet og de mennesker, der bor i 
det. Vigtige begivenheder i Irsk historie, bliver noget af det vi skal se på, men også på det 
mere nutidige Irland. Vi vil forsøge, om vi kan komme lidt under huden på den Irske kultur 
bl.a. inden for sport, musik og dans, og vi skal prøve om vi kan få en fornemmelse af, hvil-
ket folkefærd Irerne er. 
Mundtlighed og det at læse og lytte vil blive vægtet meget i faget.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra såvel deltagelse i 
det mundtlige samt arbejdet med forskellige opgaver.
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Fag: Tysk 
Titel: Sport und Freizeit 
Niveau: 3
Beskrivelse: Sport er en stor del af vores kultur i Danmark. Det samme gælder for Tys-
kland. Sport kan samle mennesker fra nær og fjern, om det så er ude i foreningerne eller 
foran fjernsynet. 
Mange dyrker sport i deres fritid og bruger det som et frirum fra en travl hverdag. Måske 
har du en favorit sportsgren eller prøvet mange forskellige? 
Ofte tror man, at man kender de fleste sportsgrene og har måske selv prøvet en del, men 
alligevel dukker der hele tiden noget nyt op. Nogle sportsgrene ændrer sig aldrig og andre 
bliver mere og mere ekstreme. Dem skal vi bl.a. også kigge på i dette periodefag. Desu-
den skal vi kigge på hvad sker der, når politik og terror begynder at blande sig i det, som 
mange ellers vil betegne som et frirum. Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor 
vi læser, lytter, taler og skriver ud fra de forskellige materialer, som er en del af undervis-
ningen. Forløbet afsluttes med en lille mundtlig fremlæggelse.
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar for dit arbejde gennem hele 
forløbet, men med en særlig vægt på din mundtlige fremlæggelse.

Fag: Matematik 
Titel: Geometri
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi starter med de grundlæggende elementer inden for geometrien, nærmere 
bestemt areal - og rumfangsberegninger. Vi kommer til at se på både de lidt simplere form-
ler og bevæger os til de lidt mere komplicerede. Vi kommer bl.a. til at forsøge at udlede 
nogle af formlerne på egen hånd. 
I forløbet vil vi derudover bruge en del energi på at blive gode til at bruge programmet 
Geogebra til både tegning og beregninger. 
Evaluering: Løbende feedback på opgaver og en afsluttende produktion af egne opgaver.

Periodefag 2A

Fag: Dansk 
Titel: Barne- og ungdomsliv
Niveau: 3 
Beskrivelse: En barndom og ungdom kan se ud på mange forskellige måder, og er et po-
pulært tema i litteratur, film, tv, dokumentarer mm.  
Derfor dykker dette fag ned i forskellige slags barndom- og ungdomsliv og ikke mindst 
overgangen mellem dem.  
Det gør vi på en respekterende og ikke dømmende måde!  
Vi skal også se nærmere på, hvilke dilemmaer denne overgang kan medføre, og hvordan 
den nuværende ungdomskultur ser ud.  
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave. 
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Fag: Matematik 
Titel: Arkitekt konkurrence
Niveau: 1
Beskrivelse: Vi skal i denne periode arbejde med at være små miniarkitekter. Vi kommer 
til at arbejde med en case, hvor man ud fra et rådighedsbeløb skal købe en grund og byg-
ge et hus som passer til sin familie. 
Vi vil komme til at arbejde med Geometriske beregninger, bygning af små huse og designe 
køkken og badeværelser.
Evaluering: I vil blive bedømt løbende på jeres arbejdsindsats og på jeres færdige pro-
dukt.

Fag: Dansk
Titel: Myter
Niveau: 1
Beskrivelse: Myter omgiver os i vores hverdag. Vi skal se på hvad myterne betyder og 
hvor de stammer fra. Hvilken betydning har myterne i dag og hvor kommer de til udtryk i 
vores hverdag? Dette vil vi gøre ved at undersøge tekster, billeder, film, reklamer og andet.
Evaluering: Der vil undervejs komme små opgaver, både skriftlige og mundtlige. Disse 
samt den generelle indsats vil indgå i den samlede vurdering.

Fag: Tysk 
Titel: Sport und Interessen
Niveau: II
Beskrivelse:  Alle er interesseret i et eller andet, og for manges vedkommende er det 
sport. Ofte dyrker vi sport for hygge og sjov, og nogle gange foregår det foran TVét. For 
nogle mennesker er det drømmen om et liv som professionelle sportsudøvere, og det at 
blive berømt der driver dem, og andre igen bryder sig bare slet ikke om sport overhovedet. 
Vi kommer til at arbejde med mange forskellige slags sport og sportsudøvere primært fra 
Tyskland og Danmark. 
Vi tager udgangspunkt i forskellige tekster, filmklip, billeder mm., og der vil være både 
mundtlige og skriftlige opgaver, samt fokus på grammatik. Forløbet foregår så vidt mulig 
på tysk.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter.

Fag: Kemi 
Titel: Syre, baser og metaller 
Niveau: 3
Beskrivelse Vi skal opnå kendskab til syrer og baser, hvad er det gør at nogle syrer og 
baser er stærke og andre svage? Hvor i vores dagligdag bruger vi syrer og baser? Vi vil 
kigge på hvordan forskellige metaller reagere med syrer.  Desuden vil vi kigge på fagbe-
greber som pH, tungmetaller, spændingsrækken, fortynding og neutraliserende
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Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne samt arbejde med forskellige opgaver.

Periodefag 2B

Fag: Historie    
Titel: USA i 60´erne                                                                        
Niveau: 1
Beskrivelse: I forløbet vil du blive undervist i historiske begivenheder i 1960´ernes USA. 
Du vil stifte bekendtskab med hændelser indenfor politik, krige, fredsbevægelser, sport og 
musik. Vi skal arbejde med store personligheder som havde afgørende betydning for årti-
et. Undervisningen vil lægge vægt på disse personers historie og betydning for tiden de 
levede i, samt hvilken indvirkning de har haft på tiden efter deres død. 
Evaluering: Forløbet evalueres ud fra din mundtlige deltagelse i timerne samt et afslut-
tende projekt om en begivenhed/person du selv går i dybden med.

Fag: Engelsk 
Titel: Youth culture
Niveau: 1
Beskrivelse: Når man bliver teenager bliver man præsenteret for ”Den virkelige verden”, 
og det er også i den periode man bliver præsenteret for mange nye ting. Hvad kendeteg-
ner ungdomskultur i forskellige engelsktalende lande? Ligner den vores kultur i Danmark? 
Hvilke overskrifter vil du/Vi knytte til teenagekultur? Vi vil i fællesskab og i mindre grupper 
arbejde med emner som sport, musik, kærlighed, Facebook, sex og alkohol. Vi skal blive 
klogere på ungdomskultur generelt og os selv, som en del af denne kultur.
Evaluering: Som afslutning skal I lave et Teen TV-show, hvor der bliver diskuteret og sva-
ret på diverse ungdomsproblemer. Igennem forløbet vil der også blive små korte skriftlige 
opgaver. Der bliver givet en samlet karakter for fremlæggelsen samt arbejdsindsatsen 
igennem hele forløbet.

Fag: Tysk
Titel: Deutsche Grammatik üben 
Niveau: 3
Beskrivelse: Har du styr på SEIN; HABEN UND WERDEN, og er klar til det næste trin på 
springbrættet. Så skal vi fylde grammatikhæftet med tips og tricks til den tyske grammatik 
sammen. Vi skal arbejde med grammatikken på forskellige måder, vi skal øve os og på 
den måde blive bedre til tysk grammatik. 
Evaluering: Du får en karakter for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt 
på den afsluttende grammatik opgave.

Fag: Matematik 
Titel: Statistik 
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Niveau: 3
Beskrivelse: Når vi snakker om den varmeste sommer, den koldeste vinter, at mennesker 
bliver ældre og ældre, at vi spiser mere sukker end tidligere og at vi handler mere på net-
tet, så gør vi det ud fra en masse forskellige målinger, som vi har samlet sammen og lavet 
statistikker ud fra. I dette periodefag skal vi kigge nærmere på nogle af de statistikker, og 
så skal i selv lave en statistisk undersøgelse og fremlægge den.   
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver.

Fag: Dansk 
Titel: “Det perfekte” 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Velkommen til BÅDE drenge og piger! Her skal vi se nærmere på nutidens 
“perfekthedskultur”, som der bliver skrevet, produceret og talt meget om.  
Hvad er “det perfekte”? og hvad medfører denne kultur?  
Vi skal undersøge og analysere, hvordan bl.a. artikler, Reality TV og Instagram fremstiller 
“det perfekte”.  
Vi kommer også ind på områderne: selvbillede, selviscenesættelse, identitet, ungdom, ta-
buer, selvværd og selvtillid mm.  
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave.

Periodefag 2C

Fag: Dansk
Titel: Eventyr holdet
Niveau: I
Beskrivelse: I dette værksted bliver du ekspert i alt omkring eventyr. Du vil blive undervist 
i eventyrets historie og de forskellige genrer. Vi skal læse og analysere eventyr og du skal 
også selv skrive et lille eventyr. Vi skal bruge i-pad til alle øvelser.                                                                                      
Evaluering: Du vil blive bedømt på din arbejdsindsats, dit mundtlige bidrag i timerne samt 
dit skriftlige arbejde.

Fag: Engelsk 
Titel: English in action
Niveau: Støtte
Beskrivelse: En uge ad gangen vil vi finde engelske ord til brug indenfor madlavning. 
Derefter vil vi afprøve ordforrådet i praksis ved at tilberede måltidet. Mod er en nødvendig 
egenskab, da engelsk er det eneste sprog, der bliver talt under den praktiske del af ugen. I 
vil på skift være kok og kokkelev. Det passive ordforråd skal gøres aktivt. Fokus er på at 
turde bruge de ord, vi lige har slået op. Her er alle gode og alle er aktive. 
Evaluering: I hver af aktiviteterne vil der være en før- og eftertest til at spore udvikling af 
ordforrådet, og desuden skal I ved hjælp af billeder, taget når I er kok, fortælle på engelsk 
hvordan retten tilberedes.
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Fag: Dansk 
Titel: Besættelsestiden
Niveau: 3
Beskrivelse: Besættelsestiden er en periode i danskernes historie, som har haft stor be-
tydning for danskerne og den danske identitetsdannelse. 
Vi vil i forløbet arbejde med forskellige værker, som skal hjælpe os med at komme til en 
forståelse af, hvordan det var at være dansker under besættelsestiden. Læsning, forståel-
se, analyse og fortolkning vil være bærende elementer, sammen med diskussioner om 
værdier og normer. Arbejdet vil både være af mundtlig og skriftlig karakter.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra såvel deltagelse i 
det mundtlige samt arbejdet med mundtlige såvel som skriftlige opgaver.

Fag: Engelsk 
Titel: Heroes
Niveau: 2
Beskrivelse:  Hvem ønsker ikke engang imellem at kunne være en super helt? Løfte biler, 
flyve eller bare noget andet, som er super fedt? En helt behøver ikke nødvendigvis kun 
være utrolig stærk- En helt kan også være en, som har modet til ofre sig for andre eller 
kæmpe for det de tror på. 
Vi skal se nærmere på, hvad der findes af forskellige helte. Læse tekster og forholde os til 
dem. Vi skal snakke om, hvem der er jeres største helt? Og hvad skal der til før man bliver 
en helt? Vi skal også arbejde lidt med sange der omhandler helte. Til sidst skal vi også se 
en superhelt film, så vi også kommer til at opleve det visuelt.
Evaluering: Igennem hele forløbet vil der blive en del små opgaver i form af skriftlige ting, 
korte fremlæggelser og audiofiler. Der gives en samlet karakter for det hele samt arbejds-
indsatsen igennem hele forløbet.

Fag: Matematik 
Titel: Funktioner
Niveau: 2
Beskrivelse: Når man betragter funktioner, er det ikke de enkelte tal eller den enkelte ud-
regning, der i fokus, men den sammenhæng, som funktionen beskriver. Vi skal kigge på 
funktioner som en funktionsmaskine, ord i en tekst, en forskrift, en graf eller en tabel. Vi 
kommer til at udregne lineære funktioner og arbejde med afhængig, uafhængig variabel, 
hældningskoefficient og vi lærer at løse ligningssystemer med to ubekendte.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne samt arbejde med forskellige opgaver.

Fag: Fysik
Titel: Vand
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Niveau: 1
Beskrivelse: Energi er overalt i vores univers, men hvad er det og hvor kommer det fra?
Når denne periode er forbi, vil du kunne forklare dette. Vi vil lave forsøg og en masse ma-
tematiske beregninger på energi - fænomenet. Vi vil undersøge en solfanger og se, hvad 
sådan en kan. Vi vil undersøge, hvad der sker, når 2 stoffer mødes med forskelligt energi-
niveau. 
Evaluering: Der afsluttes med en test og karakter.

Periodefag 2D

Fag: NF - Kemi og biologi 
Titel: Madens kemi
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette PF vil vi arbejde tværfagligt med kemi og biologi. Du vil gennem for-
søg arbejde med madens opbygning, hvorved du vil få et mere indgående kendskab til 
fedt, protein og kulhydrat. Vi vil også komme til at beskæftige os med fordøjelsessystemet, 
da det har en vigtig rolle for forståelse for madens opbygning og nedbrydning. Du vil kom-
me til at arbejde med forskellige molekylers opbygning og egenskaber. Vi vil gennem for-
søg lave undersøgelser af forskellige madvarer, samt se på hvor meget energi, der er i 
forskellige madtyper.                                              
Evaluering: Du vil blive bedømt på din samlede arbejdsindsats og en afsluttende prøve, 
som ender ud i en karakter. 

Fag: Dansk
Titel: Billeder
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi støder i vores hverdag næsten hele tiden ind i billeder. Mange forskellige 
billeder, med mange forskellige formål. Men er der mere i billedet end man først lige umid-
delbart ser. Vi skal dykke grundigt ned i billed-genren og opnå bedre værktøjer til at analy-
sere og forstå billederne. Vi skal også øve os i selv at tage billeder på baggrund af den ny-
ligt tillærte viden.
Evaluering: Der vil undervejs komme små opgaver, både skriftlige og mundtlige. Disse 
samt den generelle indsats vil indgå i den samlede vurdering.

Fag: Matematik
Titel: Geometriens Verden
Niveau: 3
Beskrivelse: I dette forløb vil du komme til at arbejde med forskellige dele af geometriens 
verden. Vi skal se på forskellige geometriske figurer og deres egenskaber, og vi skal ar-
bejde med, hvordan vi vha. geometrien kan finde løsninger på nogle af hverdagens mate-
matiske problemstillinger.
Gennem forløbet vil du stifte bekendtskab med forskellige geometriske begreber, og du vil 
komme til at skitsere, beregne, konstruere, sammenligne og eksperimentere. 
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Vi arbejder i et stille og roligt tempo, så du har mulighed for at få styr på dele af geometri-
en, som du måske har mødt før, men ikke helt har gennemskuet endnu.
Evaluering: Dit arbejde med forskellige opgaver vil sammen med det daglige arbejde ud-
gøre en samlet karakter for forløbet.

Fag: Tysk 
Titel: Multikulti in Deutschland 
Niveau: 2
Beskrivelse: Den tyske befolkning er mangfoldig. Ligesom Danmark så er Tyskland et 
multikulturelt land, hvor mange nationaliteter lever sammen. Men hvordan integrerer man 
sig i en fremmed kultur? Dette skal vi bl.a. kigge på i dette periodefag. Vi skal desuden 
kigge på hvilke udfordringer der kan være forbundet med denne mangfoldighed, hvilke ting 
de forskellige kulturer bidrager med og hvilke fordomme folk kan have, når man lever i et 
multikulturelt land.  
Det er ikke nogen hemmelighed, at der i den tyske historie findes mange grusomme begi-
venheder, hvor fremmedhad spiller en rolle. Så hvordan undgår vi i fremtiden, at folk bliver 
onde og kæmper mod hinanden på grund af hudfarve eller religion? Gennem forløbet skal 
vi læse, høre, se og lave små videoer. Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk.  
Evaluering: Under hele forløbet, som både er mundligt og skriftligt.

Fag: Matematik
Titel: Økonomi
Niveau: 1
Beskrivelse: Når man skal låne penge, er der forskellige lånetyper, hvorfor er der det? 
Hvad sker der med de penge, man sætter i banken? Hvorfor købe aktier/obligationer? Vi 
vil lave en aktie konkurrence, hvor vi, fiktivt, køber for 500.00o kr. aktier og ser, om vi kan 
tjene lidt penge på det.

Periodefag 3A

Fag: Dansk
Titel: Danskhed
Niveau: 2 
Beskrivelse: Vi skal fra alle mulige vinkler studere spørgsmålet; “Hvad er danskhed?” - 
findes der overhovedet et svar på det?  
Tænker du på rødgrød med fløde, fællessang eller vores velfærdssamfund?  
Måske opdager du efter forløbet, at der er nogle danske ting eller værdier, du er mere be-
gejstret for end andre. Billeder, reklamer og sangtekster er bl.a. noget af det, vi skal se 
nærmere på for at blive klogere på “Danskhed”.  
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave.

Fag: Historie

 13



 
Titel: Danmark i krig
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette periodefag kommer vi til at beskæftige os med Danmark som krigs-
førende, samt krigs-deltagende nation. Vi skal både helt tilbage til det danske riges stor-
hedstid hvor vi kom, så og sejrede, men samtidig også se på hvordan det gik til at Dan-
mark som land blev decimeret til en lilleput-stat. Vi vil undervejs arbejde med mange for-
skellige kilder, både gamle originale tekster, men også nyere udgivelser og multimodale 
tekster.
Evaluering: Der vil undervejs komme forskellige opgaver, samt muligheder for at tilegne 
sig færdigheder i mundtlig historieformidling. Disse opgaver vil være grundlag for vurde-
ring.

Fag: Tysk 
Titel: Kinder haben Rechte
Niveau: 1
Beskrivelse: Mange børn og unge fra både fjern og nær, har helt andre vilkår, end dem vi 
lever og er trygge i. 
Vi kommer til at arbejde med hvordan, børn og unge i forskellige dele af verden lever og 
hvilke muligheder de har. 
Med udgangspunkt i ”UNICEFs erklæring om Børns Rettigheder” og kommer til at arbejde 
med forskellige former for tekster, filmklip, billeder osv. og finder derigennem forskellige 
vinkler, f.eks. børnerettighederne, gadebørn, børnearbejde, hjælpeorganisationer, børn i 
den 3. verden. 
Vi arbejder med både mundtlige og skriftlige opgaver, samt med fokus på grammatik. For-
løbet foregår primært på tysk.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter.

Fag: Matematik 
Titel: Eksperimenter i matematik
Niveau: 2
Beskrivelse: Synes du nogle gange at matematik kan blive lidt kedeligt og ensformigt, så 
er dette periodefag sikkert noget for dig. Vi skal arbejde med forskellige eksperimenter og 
finde matematikken i det. Man skal tænke ud af boksen og være klar på, at der ikke altid 
kun er ét korrekt facit. Eksperimenterne kan være forsøgslignende som du kender det fra 
fysik, det kan være aktive eksperimenter eller det kan være mere nørdede gruble opgaver. 
Udover eksperimenterne vil du lære hvordan man kan omdanne resultater fra eksperimen-
terne til enten matematiske formler eller modeller. 
Evaluering: Du vil blive vurderet på din arbejdsindsats og opgaverne som du laver under-
vejs i forløbet.
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Fag: Tysk 
Titel: Deutsch Reden und Sprechen
Niveau: 3
Beskrivelse: Kender du det med at, det bare ikke er sjovt at sige noget højt på tysk. Men 
det skal vi øve os på. Vi vil lave små rollespil, vi vil arbejde med gloser, og forstørre vores 
ordforråd. Vi skal arbejde med udtale, så det vi siger lyder bedre. 
Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi vil læse, lytte og tale ud fra de for-
skellige materialer der er en del af undervisningen. 
Forløbet vil afsluttes med en mundtlig/kreativ fremlæggelse på tysk. 
Evaluering: 
Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele forløbet, men 
med særlig vægt på fremlæggelsen.

Periodefag 3B
Fag: Dansk 
Titel: Dansk støtte  
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med danskfaget på en spændende og sjov måde. 
Det primære mål er at styrke de danskfaglige kompetencer, som du skal bruge senere i din 
skolegang. Vi vil arbejde med stavning og læsning og benytte os af forskellige læseforstå-
elsesstrategier. Der vil også være mulighed for selv at komme på banen i forhold til, hvor 
netop DU har brug for at udvikle dig. 
Evaluering: Der vil undervejs i forløbet være små opgaver.

Fag: Dansk 
Titel: Læs en roman 
Niveau: 2
Beskrivelse: I det her periodefag tager vi ind i romanens verden. Skal det være romantik, 
fantasy, sci-fiktion, gyser eller noget helt andet, det bestemmer du. Vi skal alle hver især 
læse en roman, som vi finder spændende. Vi skal nå at læse den, og vi skal holde hinan-
den op på deadlines og opgaver undervejs. Du behøver ikke være en bogorm for at være 
med i det her periodefag, men du skal have lyst til at læse og være forberedt på, at det bli-
ver super fedt. 
Evaluering:
Som afslutning på forløbet skal I lave en skriftlig aflevering samt en mundtlig fremlæggelse 
på klassen. Der gives en samlet karakter for fremlæggelsen samt arbejdsindsatsen igen-
nem hele forløbet.

Fag: Engelsk 
Titel: English Grammar 
Niveau: 3 
Beskrivelse: Dette periodefag er for dig, der gang på gang har fået at vide, at hvis det 

 15



 
ikke havde været for dine grammatiske fejl, ville du havde fået en højere karakter, og er 
temmelig træt af den besked!! Fokus vil ligge på at få grammatisk teori til at blive velskre-
vet praksis. Det gøres ved at du skriver en stil i den første time, og at vi derefter gennem-
går den ene grammatiske regel efter den anden, som du så eftertjekker i din stil. Til sidst 
vil du have en fejlfri stil! 
Evaluering: Du vil blive vurderet ud fra små grammatiske test igennem hele forløbet, og 
fra din gennemrettede stil.

Fag: Engelsk
Titel: English Dialects
Niveau: 2
Beskrivelse: I England alene, findes der over 30 forskellige dialekter, men der er også 
forskel på Amerikansk og på Britisk. I hvilke andre lande spiller engelsk en vigtig rolle. Vi 
arbejder meget sproget, forskelle på ord og deres sprogbrug. Kan i hører forskel på Indisk 
engelsk og syd afrikansk?     
Evaluering: Du vurderes for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt på 
din mundtlige fremtræden i undervisningen.

Fag: Tysk
Titel: Essen und Trinken aus deutschsprachigen Ländern
Niveau: 1
Beskrivelse: Vi skal på opdagelse i den tyske, østrigske og schweiziske madkultur og tra-
ditionerne der hører til. Du vil blive præsenteret for opskrifter, gloser, kortfilm og så skal vi 
være praktiske i skolekøkkenet. Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi læ-
ser, lytter, taler og skriver ud fra de forskellige materialer, som er en del af undervisningen. 
Forløbet afsluttes med en mundtlig/kreativ video. 
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar for dit arbejde gennem hele 
forløbet, men med en særlig vægt på din mundtlig/kreative video.

Fag: Samfundsfag
Titel: Mit liv i en globaliseret verden 
Niveau: 1 
Beskrivelse: FRYS og TÆNK! Hvad har du på af tøj lige nu? Tænkte du på, om det tøj 
blev lavet under etiske og fair forhold, da du købte det? 
Faget vil kredse om forbrug og dit liv i den globale verden. Vi skal bl.a. blive klogere på 
globalisering, I-lande og u-lande, bæredygtighed, mærkninger, forsyningskæde mm.  
Det skal vi bl.a. tale med en ung antropolog om, som er ekspert på området. 
Vi skal fx også besøge den lokale butik og undersøge, hvor deres varer kommer fra.    
Det bliver helt vildt spændende! Alle kan være med til at blive klogere på globalt medbor-
gerskab og forbrug.  
Evaluering:Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave.
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Periodefag 3C
Fag: Engelsk
Titel: Produce an oscar winning movie
Niveau: II
Beskrivelse: I dette periodefag skal du skrive manuskriptet til en film på engelsk. Når ma-
nuskriptet er færdiggjort starter optagelserne til filmen. Du vil i starten af forløbet lære 
hvordan man skriver et manuskript og hvad der er vigtigt for genren. Når optagelserne 
starter er et af kravene at du skal bruge forskellige filmtekniske virkemidler for at få lavet 
en varieret og flot film. Man kan både arbejde selvstændigt eller i en gruppe.
Evaluering: Du vil blive evalueret på kvaliteten af dit manuskript og film (Grammatik, ord-
forråd, variation i sproget), arbejdsindsats og kreativitet.

Fag: Dansk 
Titel: Reklamer og Etik 
Niveau: 2
Beskrivelse: Synes du firmaer må have frie hænder med hensyn til at få opmærksomhed 
for deres produkter - eller er der grænser? Vi vil undersøge lovgivningen og diskutere om-
råder som: Reklamer i spil og lærebøger for børn. Virale kampagner. Product Placement i 
film. Hvad gør man som borger, hvis man vil give udtryk for sine meninger og påvirke den 
offentlige debat og beslutningstagerne? Vi vil kigge på avisernes debatsider og finde ud af, 
hvordan man bedst får indflydelse, og øve os i at argumentere gennem tale. 
Evaluering: Du skal skrive et debatindlæg til en avis, hvor du giver udtryk for din holdning 
og lægger op til debat og holde en tale, hvor du fortæller om dine etiske overvejelser om 
emnet.

Fag: Matematik
Titel: Procentregning fra bunden
Niveau: 3
Beskrivelse: I har nok alle haft procentregning før, men det er ikke alle, som har fået styr 
på, hvad procentbegrebet egentlig dækker over og hvilken regnemåde man lige skal bruge 
hvornår, når man sidder med en procentopgave.  Og det er det, vi i dette periodefag vil 
forsøge at få styr på ved at arbejde med procentregning helt fra bunden. Vi skal selvfølge-
lig øve os en hel masse I at blive gode til at gennemskue procentopgaver og regne med 
procenter og så vil vi desuden arbejde med bl.a. statistik og økonomi, som er områder, 
hvor procentregning bliver brugt meget.
Evaluering: Arbejdet med forskellige opgaver og deltagelsen i den daglige undervisning, 
vil danne grundlag for en samlet karakter.

Fag: Fysik 
Titel: Astronomi og lys
Niveau: 1
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Beskrivelse: Er vi skabt af stjernestøv? I dette forløb skal vi kigge på objekter i rummet. Vi 
skal studere objekter i rummet, og kigge på hvilken cyklus der findes i rummet. Vi kommer 
til at kigge på galakser, sorte huller, stjerner og vores eget solsystem. Som redskab vil vi 
bruge lys, da lys sladre om den verden vi lever i. Vi kommer også til at kigge på hvad Niels 
Bohr og Albert Einstein var uenige om og hvorfor. Desuden skal vi se nærmere på hvad 
Ole Rømer mente med lysets tøven. Vi vil arbejde med: primær og sekundærfarver, laser 
interferens, udladningsrør, kvantespring, lyshastighed og emissionsspektrum.
Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og arbejds-
indsatsen gennem hele forløbet.

Fag: Engelsk 
Titel: The Violent USA
Niveau: 1
Beskrivelse: Med afsæt i et kort historisk rids af den tidlige amerikanske historie, vil vi 
igennem dette forløb arbejde med emner som gun culture, bandekrige og våbenlovgiv-
ning.  Vi vil søge information om amerikansk våbenlovgivning, diskutere og sammenligne 
dansk og amerikanske forhold i relation til vold og våben. Vi vil læse tekster om de seneste 
20 års skyderier i amerikanske skoler og forsøge at forstå, hvordan noget sådant kan finde 
sted. Vi skal til sidst se en film, som har relevans for emnet. 
Evaluering: Igennem forløbet skal du lave små korte skriftlige ting, indtale små audiofiler 
og som afslutning skal du skrive en skriftlig opgave. Der bliver givet en karakter for opga-
ven samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.

Periodefag 3D
Fag: Fysik 
Titel: Fysik for alle
Niveau: 3
Beskrivelse: Har fysik aldrig været dit yndlingsfag og synes du måske det er lidt svært, så 
er dette fag noget for dig. Vi skal arbejde med det grundlæggende fysik og den fysik vi 
møder i vores hverdag. Undervisningen vil være en blanding af letforståelig teori, under-
søgelser og leg.
Måske fysik endda kan være en smule sjovt alligevel.
Evaluering: I vil blive bedømt på jeres arbejdsindsats gennem hele forløbet, samt mindre 
opgaver undervejs.

Fag: Dansk
Titel: Få en god stil
Niveau: 3
Beskrivelse: Hvordan er din stil? Vi vil i dette periodefag arbejde med de forskellige gen-
rer der forefindes i de skriftlige prøveoplæg. Dette vil bl.a. være analyser, artikler, kronikker 
og essays. Målet er at opnå et bedre kendskab til de forskellige genrer. Vi skal selvfølgelig 
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bruge en del tid på det skriftlige arbejde, men samarbejde og sparring med andre vil også 
være en metode vi kommer til at benytte os af. 
Evaluering: Undervejs vil der komme små skriftlige opgaver som alle vil blive vurderet. 
Dette, sammen med en afsluttende stil, vil udgøre den samlede karakter.

Fag: Engelsk
Titel: Debate Club
Niveau: 1
Beskrivelse: Elsker du at snakke engelsk, og synes du samtidig det er spændende til at 
diskutere og forholde dig til ting? Så er dette PF lige noget for dig.
Som titlen røber, går dette forløb nemlig ud på at debattere en masse emner på engelsk. 
Det kan både være aktuelle emner, emner der er stor uenighed om eller emner, der har 
speciel interesse for dig. Vi vil arbejde med at kunne debattere disse emner sagligt og 
formelt, og vil derfor forud for debatterne skaffe os viden om emnerne, arbejde med hvor-
dan man udtrykker holdninger præcist samt hvordan man kan argumentere. 
Evaluering: Du vil i forløbet skulle skrive en tale om et emne som indledning til en debat. 
Talen vil sammen med din generelle indsats, dine engelskevner og din evne til at bruge de 
ting, vi arbejder med i forløbet, danne grundlaget for en samlet karakter.

Fag: Matematik 
Titel: Geometri og måling  
Niveau: 2
Beskrivelse: En kort, en lang, en trekant, en stang – siger din geometriske klokke ding 
dang? Vores hverdag er fyldt med geometri, det er bare ikke altid vi lægger mærke til det. I 
dette periodefag skal vi på jagt efter hverdagsgeometrien og andre geometriske figurer, 
som vi måske ikke møder så ofte. Vi skal bl.a. beskæftige os med længdeforhold, arealer 
og rumfang og så skal vi blive dygtige til at bruge IT-programmet GeoGebra. 
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver.

Fag: Tysk 
Titel: Berlin, die Gesichte und das Leben
Niveau: 2
Beskrivelse:  Berlin, en by der fortæller masser af historier. Fra 2. verdenskrig og tiden da 
Berlinmuren delte byen i to helt adskilte dele, men også nutidshistorier om at bo og leve i 
en multikulturel millionby.
Disse emner kommer vi til at arbejde med, med udgangspunkt i forskellige tekster, filmklip, 
billeder mm., og der vil være både mundtlige og skriftlige opgaver, samt fokus på gramma-
tik. Forløbet foregår så vidt mulig på tysk.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter.
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Periodefag 4A

Fag: Dansk 
Titel: Litteratur og kunst i det senmoderne samfund 
Niveau: 1 
Beskrivelse: Hvad kendetegner det senmoderne (nutidige) samfund, og hvordan afspejler 
det sig i nutidens kunst og litteratur? Det skal vi undersøge og diskutere i et helt periode-
fag! Vi skal bl.a. finde paralleller og forskelle fra andre tidsperioder. Du får også mulighed 
for at diskutere dette med en ung kunsthistoriker. Hvis du har lyst til at reflektere, blive pro-
vokeret og analysere, er dette fag noget for dig.  
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave.

Fag: Matematik 
Titel: Matematikken i dit liv 
Niveau: 1 
Beskrivelse: I dette periodefag skal du naturligvis arbejde med matematik, men du skal 
selv være med til at vælge, hvad du vil arbejde med. Du vil nemlig komme til at producere 
et opgavesæt, hvor alle opgaverne skal handle om matematik, der findes i dit liv. Det kun-
ne fx være hvor hurtigt dit tilløb til trampolinen er, beregninger på hvad du spiser og for-
brænder i løbet af en dag, hvor meget dit efterskoleophold koster, noget statistik over hvad 
du bruger din tid på eller…. Så du skal altså finde matematikken i ting fra din hverdag og 
finde ud af, hvordan det kan blive til en matematikopgave med de nødvendige oplysninger. 
Mundtlighed vil også blive en væsentlig ting i forløbet, så du får dig øvet i at sætte ord på 
og forklare matematikken. 
Evaluering: Din bedømmelse forgår ud fra det opgavesæt du laver, andre øvelser/opga-
ver der vil forekomme i forløbet samt dit arbejde i timerne.

Fag: Dansk
Titel: Science Fiction
Niveau: 3
Beskrivelse: Science Fiction er en genre inden for danskfaget, hvor alt kan lade sige 
gøre.  Vi skal i dette periodefag beskæftige os med forskellige former for tekster. Vi skal 
bl.a. læse forskellige noveller samt andre tekster, der bevæger sig inden for science fiction 
genren. Vi skal også arbejde med film, der omhandler dette emne. Der vil undervejs i for-
løbet være både skriftlige og mundtlige opgaver.
Evaluering: Vi vil i løbet af perioden arbejde med forskellige opgaver som skal give os 
større kendskab til genren. Det være sig både i forhold til analyser, men også evnen til at 
granske det univers der åbner sig. De stillede opgaver undervejs samt deltagelsen i un-
dervisningen vil danne baggrund for bedømmelsen.
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Fag: Tysk 
Titel: Reisen durch Deutschland 
Niveau: 2
Beskrivelse: Her skal vi arbejde med sproget, udtryk og Kultur. Vi skal på planlægge en 
rejse igennem tysk land med transport, kulturelle oplevelser og historiske elementer. Vi vil 
arbejde med tekster, sprogbrug og finde informationer på tysk. 
Undervisningen vil foregå på tysk, hvor vi vil lave opgaver både skriftligt og mundtligt ud 
fra de forskellige materialer der vil være en del af undervisningen. 
Forløbet vil afsluttes med en fremlæggelse om den færdige planlagte rejse.
Evaluering: Du vurderes for dit arbejde gennem hele forløbet, men med særlig vægt på 
afleveringer opgaver.

Fag: Matematik
Titel: Bliv klar til erhvervsskolen 
Niveau: Støtte 
Beskrivelse: Hvis du skal i gang med en erhvervsuddannelse på SOSU eller EUD, og 
syntes matematik og geometri er rigtig svært, er dette støttefag lige noget for dig. 
Vi arbejder med virkelighedsnær matematik frem mod en praktisk uddannelse, og i et tem-
po, der så vidt muligt, tager hensyn til jer hver især.
Hvis du har brug for det, kan du tage den skriftlige del af 9. klasses prøven i matematik 
igen og ellers arbejde frem mod optagelsesprøven på SOSU og EUD.
Evaluering: Undervejs i forløbet får du kommentarer til de emner vi arbejder med, de 
samles sidst i PF til en bedømmelse og evt. en karakter.

Fag: Fysik 
Titel: Raket 
Niveau: 2 
Beskrivelse: I dette forløb kommer vi til at arbejde med fysiske begreber:
Hastighed, acceleration, tyngdekraft, friktion og aerodynamik.
Vi dykker ned i hvilke kræfter der er på spil når en raket skal forlade jorden. Vi skal prøve 
på at forstå, hvad var det der skete i Newtons hoved, da han fik et æble i hovedet. Der vil 
også være et forsøg med at lave AU´s bedst flyvende raket.  
Evaluering: Forløbet afsluttes med en rapport. Karakter vil gives for rapporten og arbejds-
indsatsen gennem hele forløbet. 

Periodefag 4B
Fag: Historie    
Titel: Fantastiske historier fra hele verden fra 1849-2020               
Niveau: 1
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Beskrivelse: I forløbet vil du blive undervist i historiske begivenheder fra 1849-2020. Du 
vil stifte bekendtskab med hændelser indenfor politik, krige, fredsbevægelser, sport og 
musik. Vi skal arbejde med store personligheder fra hele verden. Undervisningen vil lægge 
vægt på disse personers historie og betydning for tiden de levede i, samt hvilken indvirk-
ning de har haft på tiden efter deres død. 
Evaluering: Forløbet evalueres ud fra din mundtlige deltagelse i timerne samt et afslut-
tende projekt om en begivenhed/person du selv går i dybden med.

Fag: Engelsk 
Titel: Homosexuality
Niveau: 3
Beskrivelse: Hvem er jeg? Bestemmer jeg selv, hvem jeg forelsker mig i? Er forbudt kær-
lighed, hvis man elsker en af det sammen køn, eller hvis man ikke har samme religion? Vi 
skal kigge på emnet homoseksualitet, som har eksisteret i lang tid, og været under foran-
dring i mange år. Vi skal kigge på de homoseksuelles udvikling samt deres rettigheder op 
igennem årene, og læse tekster og artikler, som omhandler det. Endvidere skal vi se mu-
sikvideoer og en film, som også omhandler emnet. Vi skal debattere og give vores hold-
ning til kende i grupper, på klassen og individuelt. 
Evaluering: Igennem hele forløbet vil der blive en del små opgaver i form af skriftlige ting, 
korte fremlæggelser og audiofiler. Vi afslutter med en kreativ fremlæggelse. Der gives en 
samlet karakter for det hele samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.

Fag: Engelsk 
Titel: Poetry Slam
Niveau: 1
Beskrivelse: 
Poetry slam er en form for scenekunst, beslægtet med spoken word, hvor de optrædende, 
kaldet poetry slammere, konkurrerer om at give den bedste mundtlige fremførelse af 
egne litterære værker, idet point for fremførelsen gives af dommere udpeget blandt publi-
kum. Kunstformen opstod i 1980-erne i USA og har siden bredt sig til store dele af verden, 
hvor der arrangeres såvel lokale, regionale og nationale mesterskaber, foruden verdens-
mesterskaber. 
Vi skal prøve kræfter med at skabe vores egne tekster – turde fremføre dem for klassen. 
Vi kommer til at have fokus på det, at blive bedre til at fremlægge. 
Evaluering: 
Du får en karakter med en Mundtlig kommentar, for dit arbejde gennem hele forløbet, 
men med særlig vægt på fremlæggelserne. Der vil løbene blive evalueret på ens arbejde 
i klasse.

Fag: Tysk 
Titel: Die deutsche Musikszene
Niveau: 2
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Beskrivelse: Når der bliver sagt tysk musik, så forbinder mange det ofte med Schlager 
eller Heavy Metal. På den ene side har vi Hansi Hinterseer, der med sine gyldne lokker 
og tandspastasmilet synger sig blidt ind i de fleste bedstemødres hjerter. På den anden 
side har vi Rammstein der med deres udfordrende kostumer, vilde sceneshow og alterna-
tive tekster brøler publikummet væk. Mon der ikke findes andre kunstnere og musikgen-
re i Tyskland? Gennem dette periodefag vil vi kigge på gammel og nyt tysk musik. Vi skal 
se hvilke sange der har præget Tyskland og hvad de unge tyskere hører i dag. Undervis-
ningen foregår mest muligt på tysk, hvor vi vil læse, lytte, tale og skrive på tysk ud fra 
de forskellige materialer, som er en del af undervisningen. Vi skal selvfølgelig også høre 
en masse tysk musik og se musikvideoer. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæg-
gelse på tysk.      
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele 
forløbet, men med en særlig vægt på din mundtlige fremlæggelse.

Fag: Dansk 
Titel: Podcast 
Niveau: 3  
Beskrivelse: Dette periodefag får os til at forsvinde ind i det populære podcast-univers 
af lyd, billeder, information og fortællinger. Her skal vi analysere forskellige podcasts og 
reflektere over, hvorfor det er et populært medie? I den sidste del af perioden skal der 
skabes et kreativt rum, hvor små podcasts vil blive produceret. 
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave.  

Periodefag 4C

Fag: Engelsk
Titel: Terrorist or freedomfighter 
Niveau: 1
Beskrivelse: Var de terrorister eller frihedskæmpere? Det kommer an på øjnene der ser. 
Vi lever i en tid hvor vi dagligt hører ordet terrortrussel. Der er mange brændpunkter rundt 
omkring i verden og mange af dem er præget af terrorisme. Vi vil gå i dybden med konflik-
ten mellem Israel og palæstina. Vi tager udgangspunktet i massakren i München under OL 
i 1972, hvor du vil blive sendt ud som reporter for BBC, for at dække de dramatiske døgn. 
Dette vil resultere i en reportage som skal filmes. Du vil i forløbet læse tekster, høre musik 
og se film om terrororganisationer og deres handlinger. Du vil få et indblik i hvem de var/er 
og hvad de kæmpede for. Vi vil også beskæftige os med 11/9, hvor du blandt andet vil få 
en øjenvidneberetning fra en person der var i New York 9/11.    Evaluering: Forløbet af-
sluttes med en mundtlig fremlæggelse hvor du går i dybden med en terrororganisation og 
dens måde at arbejde på. Fremlæggelsen vil blive bedømt på indhold og sprog. Du bliver 
desuden bedømt på din mundtlige deltagelse i forløbet.
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Fag: Engelsk.
Titel: Talk, talk, talk
Niveau: 3
Beskrivelse:I dette periodefag skal du snakke, snakke og atter snakke engelsk. Via for-
skellige spil og konkurrencer kommer du til at snakke engelsk uden at være nervøs. Alle 
er i ”samme båd” og synes det er befriende at turde. 
Evaluering: Der vil være en løbende vurdering og feed-back på præstationerne gennem 
hele perioden.

Fag: Dansk
Titel: Kortfilmens verden
Niveau: 2
Beskrivelse: ”Livets mening fortalt på få minutter” sådan omtales kortfilm af en ekspert 
på området. 
I dette Periodefag skal vi på opdagelse i kortfilmens verden. Vi skal se en række kortfilm 
og gennem dem få en forståelse for kortfilmen som genre, parametre som definerer 
kortfilm, filmtekniske virkemidler og ikke mindst meningen med forskellige kortfilm. De-
taljeret analyse og tolkning af kortfilm bliver altså væsentligt, ligesom I også selv skal 
være kreative og bruge jeres kortfilmviden til at producere jeres egen kortfilm.
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne samt arbejde med forskellige opgaver.

Fag: Matematik 
Titel: Brøker
Niveau: 3
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med at få en større forståelse af brøker, forløbet 
vil bekæmpe din brøk- angst og give dig en forståelse af hvad sammenhængen mellem 
brøker, decimaltal og procent er. Vi kommer til at arbejde med ægte og uægte brøker, 
forhold og proportioner. 
Evaluering: Du vil afslutningsvis få en prøve, hvor der gives en afsluttende karakter. 

Fag: Fysik 
Titel: Energi
Niveau: 1
Beskrivelse: Energi er en helt central del af vores verden og et bredt emne i fysikken. Du 
vil i dette forløb blive klogere på forskellige energiformer og hvordan de har indflydelse på 
din hverdag. Du vil i forløbet arbejde med forskellige forsøg og nogle dertilhørende mate-
matiske beregninger.
Evaluering: Rapport på baggrund af et eller flere forsøg. 

Periodefag 4D
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Fag: Matematik 
Titel: Trigonometri for begyndere
Niveau: 3
Beskrivelse: Sinus, cosinus og tangens … er det en by i Rusland for dig? Så starter vi i 
dette periodefag helt fra bunden med trekanterne og arbejder os roligt op til vi til sidst kan 
arbejde med den svære trigonometri. I forløbet vil du blive introduceret forskellige måder at 
arbejde med trigonometrien på og i skal forvente at vi nogle gange skal ud af klasselokalet 
og lave opgaver rundt på skolen. 
Evaluering: Du vil blive bedømt ud fra din arbejdsindsat gennem hele forløbet, samt en 
mindre afsluttende prøve.

Fag: Dansk
Titel: Film i teori og praksis
Niveau: 2
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med film i teori og praksis. Det primære mål er at 
styrke de danskfaglige kompetencer som du skal bruge senere i din skolegang. De film-
tekniske virkemidler skal vi også prøve i praksis ved selv at producere en kortfilm. 
Evaluering: Der vil undervejs komme små opgaver, både skriftlige og mundtlige. Derud-
over vil der også være noget praktisk arbejde i forbindelse med produktion af egne film. Alt 
dette vil samlet danne baggrund for evalueringen.

Fag: Matematik
Titel: Problemløsning i matematik
Niveau: 1
Beskrivelse: Kan du godt lide at ”nørde” lidt inden for matematikken? Kan du lide at pusle 
rundt med tal og figurer for at finde en løsning på et matematisk problem eller gåde? Så er 
dette forløb lige noget for dig!
Vi vil i forløbet arbejde med matematiske problemer af forskellig art, og vi skal beskæftige 
os med strategier for, hvordan vi kan gribe et problem an. 
Hovedvægten vil altså være på at gennemskue de ”problemer”/opgaver vi står over for, og 
at finde ud af, hvordan vi med matematikkens hjælp kan løse dem. Desuden vil det at 
kunne forklare og sætte ord på matematikken samt beskrive hvad du egentlig gør og hvor-
for, blive vægtet højt.
For at vælge forløbet er det vigtigt, at du har rimeligt styr på de grundlæggende ting i ma-
tematikken.
Evaluering:
Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både det du viser i timerne samt 
dit arbejde med forskellige opgaver.

Fag: Tysk
Titel: Die dunklen Seiten 
Niveau: 1
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Beskrivelse: Når vi tænder for nyhederne, så kan man næsten ikke undgå at høre om ter-
ror, krig, doping, mobning på internettet og mange andre mørke sider. I dette periodefag 
skal du arbejde med chokerende begivenheder i tysktalende lande. Vi skal bl.a. dykke ned 
i den tyske historie og kigge nærmere på Holocaust, hvor millioner af jøder mistede livet. 
Vi skal kigge på de olympiske lege, der fandt sted i Tyskland, i 1936 og 1972, som bar 
præg af racisme og terror. Du kommer også til at møde østrigske Natascha Kampusch, 
som blev kidnappet. Vi skal desuden kigge på nutidens problematikker i Tyskland og hvad 
der sker rundt omkring i verdenen. Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi 
læser, lytter, ser små videoer, taler og skriver ud fra de forskellige materialer, som er en del 
af undervisningen.
Evaluering: Under hele forløbet, som både er mundligt og skriftligt.

Fag: Kemi
Titel: Grundlæggende kemi - Kemi for alle
Niveau: 3
Beskrivelse: Synes du at fysik/kemi er lidt svært?? Det periodiske system og atomets op-
bygning er vigtig for at forstå fysik/kemi-undervisningen. Du vil gennem forløbet arbejde 
stille og roligt med den grundlæggende teori for kemi undervisningen, herunder Atomets 
opbygning, bindinger og det periodiske system osv. Vi vil gå langsomt frem og blande un-
dervisningen med leg.                                                 
Evaluering: Der vil være en afsluttende prøve til sidst.

Periodefag 5A

Fag: Dansk 
Titel: Krop, sprog og kommunikation 
Niveau: 2 
Beskrivelse: I dette fag skal vi undersøge, hvordan kroppen, sproget og retorik bruges til 
at kommunikere - er du bevidst om det? Vi skal f.eks. aflure tricks hos komikere og store 
talere og lave sjove øvelser.  
Du kommer til at jonglere med både kropssprog, retorik og stemmebrug, som er nyttigt til 
f.eks. fremlæggelser, eksamen, fortællinger og jobsamtaler.  
Faget er både for dig, der elsker at tale, og for dig der synes, at mundtlighed er udfordren-
de og grænseoverskridende.  
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og din mundtlige fremtræden til 
sidst.

Fag: Matematik 
Titel: Matematik i håndværket
Niveau: 3
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Beskrivelse: I dette periodefag skal du arbejde med at se på hvilken matematik du skal 
bruge, hvis du eksempelvis skal ud og være tømrer. Vi vil kigge på matematikken relateret 
til bygningskonstruktioner og andre erhversrelaterede matematik opgaver. Vi skal ud og 
kigge på matematikken i forhold til noget du kan have i hænderne. 
Så hvis du ikke altid har syntes matematik var det nemmeste, men du syntes det lyder 
spænende at se på matematik i forhold til et hånværksmæssig perspektiv, skal du vælge 
dette periodefag. 
Evaluering: Bedømmelse forgår ud fra deltagelse i undervisningen. 

Fag: IT/programmering
Titel: Kodning
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi skal i dette periodefag stifte et godt bekendtskab med kodning. Vi vil 
komme gennem flere forskellige typer af kodning, der dog allesammen har til fælles at de 
er værktøjer til fremtiden. Det kræver ingen forudsætninger og alle kan være med. Vi skal 
kun kode på iPad’en så det er ikke nødvendigt med en computer.
Evaluering: Der vil undervejs komme forskellige opgaver og forløbet slutter med en lille 
prøve. Dette samlet danner baggrund for vurderingen.
OBS: Periodefaget er muligt i 2 af perioderne. Man kan kun vælge det en gang. 

Fag: Tysk 
Titel: Anderssein
Niveau: I
Beskrivelse: Der skal være plads til alle og hvor ville det være kedeligt, hvis vi alle være 
ens. 
Vi er så hurtige til at dømme, og har vel alle fordomme om dem, vi syntes er anderledes, 
dem der ikke ligner os selv på udseende, religion, sprog, væremåde, tøj osv., men hvorfor 
egentlig? 
Med udgangspunkt i tekster, filmklip, billeder, sangtekster mm., skal vi arbejde med, det at 
være anderledes og hvordan vi behandler hinanden. Vi arbejder med både mundtlige og 
skriftlige opgaver, samt med fokus på grammatik. Forløbet foregår primært på tysk.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
afsluttende karakter.

Fag: Matematik 
Titel: Andengradsligninger
Niveau: 1
Beskrivelse: Er du bare ”helt tosset” med at løse ligninger? Så er 2. gradsligninger lige 
dig! Du vil arbejde med 2. gradsligninger og parabler på mange forskellige måder. Du skal 
både arbejde med løsninger af andengradsligninger, samt hvornår man kan benytte løs-
ning af 2- gradsligninger i hverdagen. Du vil herunder komme til at arbejde med geometri-
ske it-programmer. Undervejs vil vi også arbejde med bevisførelse, da man vil møde den-
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ne form for matematikundervisning i gymnasiet. Undervejs i forløbet vil du komme til, at 
arbejde med løsning af opgaver både individuelt og i grupper.                               
Evaluering: Du vil afslutningsvis få en prøve hvor der gives en afsluttende karakter

Periodefag 5B
Fag: Dansk 
Titel: Dansk støtte  
Beskrivelse: I dette forløb vil vi arbejde med danskfaget på en spændende og sjov måde. 
Det primære mål er at styrke de danskfaglige kompetencer, som du skal bruge senere i din 
skolegang. Vi vil arbejde med stavning og læsning og benytte os af forskellige læseforstå-
elsesstrategier. Der vil også være mulighed for selv at komme på banen i forhold til, hvor 
netop DU har brug for at udvikle dig. 
Evaluering: Der vil undervejs i forløbet være små opgaver.

Fag: Engelsk 
Titel: Famous Athletes
Niveau: 2
Beskrivelse:  Kender du en berømt atlet? Er dit idol en berømt atlet? Så har du chancen 
for at fortælle om det i det her periodefag, eller bare blive klogere på berømte atleter. Hvor-
for bliver nogen atleter mere kendte end andre? Nogle er så heldige at være født med et 
kæmpe talent, og andre skal arbejde hårdt for at blive kendt. Nogle bliver mere kendt for 
deres personlighed og deres adfærd udenfor deres sportsgren. Hvorfor bliver nogle glemt, 
så snart de stopper, mens andre bliver husket længe efter? Vi skal læse tekster, der om-
handler forskellige og berømte atleter. Vi skal debattere og give vores holdninger og me-
ninger til kende både i små grupper, på klassen og individuelt. 
Evaluering: Igennem hele forløbet vil der blive en del små opgaver i form af skriftlige ting, 
korte fremlæggelser og audiofiler. Vi afslutter med en kreativ fremlæggelse. Der gives en 
samlet karakter for det hele samt arbejdsindsatsen igennem hele forløbet.

Fag: Engelsk
Titel: Read a book
Niveau: 1
Beskrivelse: Du skal vælge en bog, som er skrevet på engelsk. Bogen skal være på dit 
niveau og efter din smag. Undervisningen vil veksle mellem individuel læsning, højtlæs-
ning, genfortælling & skriveværksteder.
Evaluering: Du skal lave en fremlæggelse om bogen. 

Fag: Tysk
Titel: Kochen auf Deutsch 
Niveau: 3
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Beskrivelse: Vi skal på en rejse i den tysk madkultur og deres traditioner. Du vil blive 
præsenteret for tyske opskrifter, gloser også skal vi være praktiske i skolekøkkenet. Et 
sted hvor vi skal have tyske samtaler og øve os på at bruge de gloser vi har lært.  I løbet 
af forløbet vil i filme jeres dage i køkkenet. så i tilsidst er klar til at lave jeres eget lille tv 
Køkken på tysk. 
Undervisningen vil foregå mest muligt på tysk, hvor vi vil læser, lytter, taler og skriver ud 
fra de forskellige materialer der har været en del af undervisningen. 
Forløbet vil afsluttes med en mundtlig/kreativ fremlæggelse på tysk. 
Evaluering: Du får en karakter med en skriftlig kommentar, for dit arbejde gennem hele 
forløbet, men med særlig vægt på den mundtlig/kreativ fremlæggelse.

Fag: Matematik 
Titel: Kombinatorik og sandsynlighed 
Niveau: 1
Beskrivelse: Hvor stor sandsynlighed er der egentlig for at vinde i lotto? Eller trække ynd-
lingsslikket op af slikposen? Og hvor mange mulige kombinationer er der i virkeligheden i 
tøjskabet, når man nu ikke har noget at tage på? Vi skal have fokus på den mundtlige del 
af matematikken og så skal vi tælle, trække lod, spille og meget mere i dette periodefag 
om sandsynlighed og kombinatorik.  
Evaluering: Der gives en samlet karakter for arbejdet i forløbet ud fra både deltagelse i 
timerne og arbejdet med forskellige skriftlige og mundtlige opgaver.

Fag: Samfundsfag 
Titel: Aktuelt, debat og refleksion 
Niveau: 2 
Beskrivelse: Er du vild med at se nyheder, diskutere og undre dig over dagligdagen og 
vores verden? Eller har du lyst til at blive det? Så er dette periodefag lige noget for dig!  
Det kan være svært at “komme ind i nyhedsverdenen”, da der ofte bliver brugt underfor-
stået begreber og præferencer som kræver baggrundsviden. Det hjælper dette fag dig til at 
blive klogere på. Du har også stor mulighed for at komme på banen med emner, dilemma-
er eller etiske spørgsmål, der optager dig.  
Evaluering: Du vil løbende få vejledning og respons på din proces og arbejdsindsats i fa-
get. Afslutningsvis får du en samlet karakter for perioden og den afsluttende opgave. 

Periodefag 5C

Fag: Engelsk
Titel: Travelling across the states
Niveau: 3
Beskrivelse: I undervisningen bliver du taget med på en rejse tværs over USA. På rejsen 
oplever du mange berømte seværdigheder og historien bag stederne. Oplægget til emnet 
vil foregå via fortælling og diasshow hvorefter du selv skal ud på en rejse tværs over USA. 
Det er frivilligt om du vil tage bil, bus, motorcykel eller andet. Rejsen skal foregå fra coast 
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til coast og du skal tage os andre med på din rejse via en via app til formålet. I fremlæg-
gelsen skal du fortælle om de steder du møder og begivenheder du vælger at tage til. Ud 
over det skal du også have et økonomisk overblik over turen, der er dog intet budgetloft.
Evaluering: Din fremlæggelse bliver bedømt ud fra indhold og sprog.

Fag: Engelsk
Titel: Celebrity World
Niveau: 2
Beskrivelse: Vi vil læse tekster, lytte til sange og se klip på Youtube om det at være kendt. 
Er det synd for dem at de ingen privatliv har? Synes du der burde være en minimumsalder 
for at deltage i talentshows? Hvem synes du har taklet det godt at være berømt og hvem 
synes du ikke har håndteret det så godt? Hvor langt vil nogen gå for at blive berømte? 
Disse spørgsmål vil du i løbet af perioden blive i stand til at besvare.
 Evaluering: I midten af perioden skal du aflevere en video om en berømthed, som du be-
undrer, give din vurdering af om denne er en god rollemodel eller ej. I slutningen af perio-
den skal du aflevere en stil, hvor du tilkendegiver din mening om de kendtes verden. 

Fag: Dansk
Titel: At skrive fiktion
Niveau: 1
Beskrivelse:
At skive fiktion er ikke bare at digte en historie. Der er mange ting, der skal overvejes, for 
at få en modtager til at blive fanget af det, du skriver, så du kan få dit budskab frem. 
Dette forløb skal handle om netop denne side af danskfaget. At formidle noget fiktivt på 
skrift på en sådan måde, at andre får lyst til at læse det.
I forløbet vil du naturligvis skulle lave en masse forskellige skriveøvelser, og en vigtig del 
bliver også, at give andre og dig selv respons på det skrevne. På den måde bliver du for-
håbentlig bedre til at arbejde med at udvikle dit sprog såvel som dit indhold. 
Evaluering: Du skal i forløbet skrive en novelle, som bedømmes med en karakter. Desu-
den vil du få en karakter for dit samlede arbejde i forløbet.

Fag: Matematik
Titel: Ligninger
Niveau: 1
Beskrivelse: Som titlen røber, skal vi i dette PF arbejde med ligninger. Vi vil se, om vi kan 
få en forståelse for, hvad ligninger egentlig er, hvordan man regner dem og hvad de kan 
bruges til. I forløbet vil arbejdet med algebra (bogstavregning) være væsentligt. Mod slut-
ningen af forløbet vil vi stifte bekendtskab med to ligninger med to ubekendte.
Evaluering: Dit arbejde med forskellige opgaver og din deltagelse i den daglige undervis-
ning, vil danne grundlag for en samlet karakter.
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Fag: Fysik 
Titel: Bølger og svingninger
Niveau: 2 
Beskrivelse: I dette periode fag vil vi se nærmere på, hvorledes bølger og svingninger op-
fører sig. Under bølger, vil det være naturligt at tage udgangspunkt i vand, hvor vi selvføl-
gelig kender bølger fra. Men hvilke egenskaber har en bølge? og hvad gør disse til en bøl-
ge?
Hvad er en svingning? Er det at sidde i en gynge og svinge frem og tilbage, en svingning? 
Vi vil sammenligne med bølger og se, om det er de samme egenskaber, der gør sig gæl-
dende
Evaluering: Perioden afsluttes med en rapport og der gives en karakter.

Periodefag 5D

Fag: Geografi
Titel: Geografiske undersøgelser
Niveau: 2
Beskrivelse: Har du altid tænkt at geografi udelukkende handler om kort og atlas? Så er 
det min fornemmeste opgave at vise dig, at du er helt galt på den. Kig op og kig ud, det er 
hvad dette fag går ud på. Du skal være klar på at hive i gummistøvlerne, rode rundt i jord 
og vende ualmindeligt mange sten. Som udgangspunkt vil vi altid være udenfor og lave 
undersøgelser. Undersøgelserne kan stikke i alle retninger, men fælles for dem alle er at 
de alle hører under faget Geografi. Vi skal blandt andet kigge på landskabsdesign, byhi-
storie, jordbund, vejrfænomener og meget mere. 
Evaluering: Vi vil i faget lave en masse dokumentation på vores undersøgelser. Disse, 
samt arbejdsindsats vil være grundlaget for din karakter i faget.

Fag: Dansk
Titel: Lyrik
Niveau: 1
Beskrivelse: I dette periodefag skal vi dykke ned i lyrikkens verden. Først og fremmest 
skal vi se på nogle klassiske digte. Derudover skal vi også se på nogle lidt mere specielle 
undergenrer inden for lyrikken. Vi skal samtidig også selv prøve vores evner af inden for 
digtekunsten, og se om vi gennem lyrikken kan finde frem til nogle sandheder om os selv, 
vi ikke kendte.
Evaluering: I vil blive evalueret ud fra jeres deltagelse i undervisningen samt hvordan I 
løser de mindre opgaver, I vil blive stillet undervejs.
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Fag: Engelsk
Titel: English language and vocabulary
Niveau: 3
Beskrivelse:I  dette periodefag vil vi have fokus på at udvikle dit engelske sprog, så det 
kommer til at lyde mest muligt engelsk. Det gør vi ved at arbejde med, hvad der er typiske 
engelske formuleringer, forskellige dele af grammatikken samt ved aktivt at udvide dit ord-
forråd.
Vi kommer til at arbejde på mange forskellige måder, og du skal regne med, at du både 
kommer til at snakke og skrive en masse engelsk.
Evaluering: Der gives en samlet karakter ud fra arbejdet i timerne. 

Fag: Matematik 
Titel: Hverdagsøkonomi   
Niveau: 2
Beskrivelse: Penge kan fylde meget i vores hverdag både på godt og på ondt. I dette pe-
riodefag skal vi arbejde med den matematik vi møder i hverdagen, og så skal vi blive gode 
til at forstå og håndtere vores hverdagsøkonomi. Derfor skal vi bl.a. kigge på budgetter, 
lønsedler og selvfølgelig også skat. Vi skal også kigge på forskellige lånetyper herunder 
kviklån og hvilke ulemper der er ved dem. 

Fag: Tysk
Titel: Urlaub und Reisen
Niveau: 3
Beskrivelse:  Verden er fyldt med interessante steder og rejsemål. Hvor drømmer du om 
at rejse hen? Vil du opleve kultur, natur, storby eller ødemark?  Har du lyst at lære sprog, 
arbejde, være aktiv eller opleve kultur på din rejse eller vil du bare slappe af? 
Vi har særlig fokus på at tale tysk, men kommer også til at arbejde med kortere læse-
tekster, billeder og filmklip, der fortæller om, hvordan andre har oplevet verden. Der vil 
også være små skriftlige opgaver, grundlæggende grammatik og mindre fremlæggelser 
om forskellige former for rejser og ferie.
Evaluering: Du bliver vurderet på dit arbejde igennem hele forløbet med feedback og en 
karakter.
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