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1. Gruppens udgangspunkt: ”Herningmodellen” 
 
I håbet om at nærme os den verden, vi vågner op til efter sommerferien 2005, har vi taget 
udgangspunkt i det reelle forberedelsesarbejde, der er lavet på skolen i forbindelse med AS og 
studieretninger. Skolen har valgt at ensrette den kommende 1.g-årgangs 2 første semestre. Derfor en 
kort skitse af ”Herningmodellen”. 
Grundforløbet indeholder 4 AS-forløb, hvor der arbejdes inden for emnekredse under 
overskrifterne: tro og viden, individet og fællesskabet samt mennesket og naturen med nedslag 
inden for det førmoderne (frem til ca. 1700), moderniteten (frem til begyndelsen af det 20.årh) og 
den anfægtede modernitet.  
Grundforløbets indhold lader eleverne møde de 3 emnekredse gennem ”det nære”: kroppen 
(mennesket og naturen), påklædningen (individet og fællesskabet) og myte eller kendsgerninger (tro 
og viden), hvorefter de 3 emnekredse samles i ”det fjerne”: middelalder (anskuet ud fra alle tre 
emner: kroppen, påklædningen, myte eller kendsgerning).  
2. semester skal indeholde et AS-forløb under overskriften renæssancen, hvor fokus er rettet på 
samspillet mellem naturvidenskab, samfundsudvikling og menneskeopfattelse.  
Desuden er det fastlagt, at det sidste AS-forløb i 3.g (primo januar) er videnskabsteori med 
repræsentation fra de 3 hovedområder som en teoretisk overbygning til det faglige arbejde gennem 
2½ år.  
Således er det vores opgave, at udvikle AS-forløb til 3., 4. og 5. semester, hvilket udgør 6 forløb.  
 
Vores arbejdsgruppe er repræsenteret ved de tre hovedområder med fagene biologi, samfundsfag, 
tysk og idræt og har på det grundlag taget udgangspunkt i en studieretning, der har biologi A, idræt 
B, matematik A/B, tysk A/B og samfundsfag C.  
 
2. Magtens manifestationer. Præsentation af ”sagen”. 
 
Fra skolens AS-arbejdsgruppe anbefales det for at opfylde lærerplanens formål, at 
”studieretningsteamet tænker lange linier og sammenhæng ved hjælp af disse 3 emnekredse, således 
at det enkelte studieretningsemne vedrører mindst 1 af de 3 emnekredse, og således at det samlede 
forløb bidrager til et overblik over vigtige forskydninger i forholdet mellem mennesket og naturen, 
individet og fællesskabet, tro og viden(skab).” 
I håbet om at efterleve ovenstående anbefaling har vi udarbejdet vores 6 forløb under den samlede 
overskrift: Magtens manifestationer (se forløbsplanen i afsnit 4). 

Hold 7, Herning Gymnasium, RR, MM, MB (Gruppe 8) 
 

1



Gennemgående for vores forløb er kroppen som omdrejningspunkt. Konteksten, den sættes ind i, 
forandres med valgene af fag og hovedområder, tiden og historien.  
Begrebet magt skal opfattes vidtfavnende. Men vi ser på magt ud fra to principielle tilgange. 
For det første er magt en relation mellem aktører. Hvis aktør A kan få aktør B til at gøre noget, som 
B ellers ikke ville have gjort, taler vi om magtudøvelse. Dette er en bevidst og ofte åbenlys 
handling. 
For det andet taler vi om strukturel magt. Her ser vi på, hvis interesser der tilgodeses ved en bestemt 
adfærd. Det udspiller sig via både åbenlyse og usynlige mekanismer, der styrer eller begrænser 
folks handlemuligheder. 
 
3. Indledende didaktiske overvejelser.  
 
Progressionen over de 3 år ses bl.a. i valget af arbejdsformer samt graden af lærerstyring.  
Graden af lærerstyring vil med tiden aftage i takt med elevernes stigende evner til på egen hånd at 
tilegne sig stoffet. Derfor vil de indledende arbejdsformer været præget af pararbejde og 
gruppearbejde med lukkede arbejdsopgaver i samspil med klasseundervisning som indledende 
aktivitet og / eller som afsluttende forum til opsamling. Med elevernes (forhåbentlig) øgede evne til 
at varetage kvalificeret gruppearbejde antager arbejdsformerne en friere karakter i overgangen til 
projektarbejde, hvor eleverne gradvist får ansvaret for at udarbejde deres egne 
problemformuleringer. Således forvandles læreren i takt med den tiltagende anvendelse af 
studierummet i stedet for undervisningsrummet gradvist fra at være formidler og organisator til at 
blive konsulent. (jf. Erik Prinds’ tre læringsrum). 
Der vil dog altid være behov for en vekslen mellem de forskellige lærer- og elevroller samt 
læringsrum for at eleverne kan opnå de tiltænkte kompetencer.  
Progressionen sker ligeledes i vores krav til eleverne om produkt. Som forberedelse til eksamen i 
AS skal de i 3.g udarbejde en synopsis med efterfølgende mundtlig synopsiseksamen i grupper. Og 
der forinden har de stiftet bekendtskab med bl.a. mundtlige fremlæggelser med Power Point, 
plancher og pjecefremstilling med opponentgrupper.  
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4. Oversigt over det samlede AS-forløb: ♥
 
Forløb Fag 
1. (2. semester i 1.g) 
Renæssancen 

Dansk Historie Fysik Matematik 

2. (efterår 2.g) 
Den perfekte krop. 
 
(Tredivernes 
Tyskland, OL i 
Berlin 1936, 
Riefenstahls film) 

Old/ 
Billedkunst: antikke 
idealer, 
kropsopfattelse. 
Æstetik – kropidealer i 
historisk perspektiv? 
 

Idræt: 
Historisk/sociologisk – 
OL som historisk 
disciplin. Praktiske 
discipliner i atletik og 
gymnastik (Ollerup) 
evt. også bokseren 
Schmeling 

Tysk: 
Mein Kampf. 
Schmelings beretning 
fra OL i 1936. 
Skønlitteratur: 
Fx. Veitel und seine 
Gäste. 

 

3. (efterår 2.g) 
Livsstilssygdomme 

Biologi: 
Hvad sker der i 
kroppen? 
Hvordan reparerer vi? 

Idræt: 
Hvordan forebygger 
vi? 
Forebyggelse, motion. 
Praksis: 
Træningsprogram 

Samfundsfag: 
Hvorfor? 
Senmoderne 
karrieretvang/ 
familiestruktur. 
Livsstil 

Matematik: 
Statistik 
 

4. (forår 2.g) 
Forklædt som perker 
(Fordomme og 
myter 2) 

Historie/ 
Samfundsfag: 
Magtens legitimering 
ud fra fordomme og 
myter  
(nazisme, indvandring) 

Tysk: 
Walraff: Ganz unten. 
Fatih Akin: Gegen die 
Wand, Im Juli. 
 

Engelsk: 
Det multikulturelle 
samfund (UK, USA, 
Sydafrika eller 
Australien) 

 

5. (forår 2.g) 
De perfekte børn 

Biologi: 
Foplantningsbiologi, 
genetik, „eugenik“, 
fosterdiagnostik, 
genmanipulation. 
Foulum 
(forplantningsteknologi 
anvendt på husdyr) 

Religion: 
Etik: Skal vi pille ved 
Allahs vilje? Hvor går 
grænsen for hvad vi vil 
tillade? 

  

6. (efterår 3. g) 
Sproget som 
magtmiddel  
 

Dansk/ 
Mediefag: 
Retorik, italesættelse, 
massekommunikation 

Idræt/drama: 
Kropssprog, 
sensomotoriske 
øvelser. 

   

7. (efterår 3. g) 
Doping 

Biologi: 
Fysiologi, 
hormonsystemet, 
virkninger og 
bivirkninger 

Idræt: (fungerer her 
som 
samfundsvidenskab) 

Matematik: 
Spørgeskemaer, 
regneark, 
multivariansanalyse 
(statistik) 

 

8. (januar 3. g) 
Videnskabsteori 

Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab  

 

                                                 
♥ Gruppens umiddelbare ideer til fagenes indhold (brainstorm) 
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5. Oversigt over de enkelte delforløb: 
 
I alle forløb arbejdes der med en kombination af klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde og 
individuelt arbejde. I de nedenstående skemaer er der kun nævnt de arbejdsformer, der fokuseres 
særligt på. 
 
Emne Den perfekte krop 
Kernefag Tysk, old, idræt,  
Støttefag billedkunst 
Faglige mål  Viden om kroppen som middel til 

magtudøvelse/den naturligt perfekte krop som 
symbol på herredømme – set i historisk 
perspektiv. Idrætsøvelser, kreative øvelser.  

Kompetencemål Samarbejdsevne, ansvar, kreativitet, rumlig 
intelligens 

Arbejdsformer Kvalificeret gruppearbejde 
Produktformer Planche/collage 
Evalueringsformer Udstilling med præsentation af produkterne på 

tysk. 
 
 
Emne Livsstilssygdomme 
Kernefag Biologi, idræt, matematik 
Støttefag Samfundsfag (forelæsninger) 
Faglige mål  Viden om biologiske og samfundsmæssige 

problemstillinger i forbindelse med 
livsstilssygdomme – årsager, forebyggelse og 
behandling. Notatteknik. 

Kompetencemål Kritisk stillingtagen, evne til konstruktiv kritik 
Arbejdsformer Forelæsninger i samfundsfag med efterfølgende 

skrivning af avisartikel. 
Produktformer Sundhedskampagne med fremstilling af pjece – 

evt. også audiovisuelt materiale. 
Evalueringsformer Opponentgrupper. 
 
 
Emne Forklædt som perker (Fordomme og myter 2)  
Kernefag Tysk, historie (samf.) engelsk 
Støttefag ingen 
Faglige mål  Mundtlig præsentation på fremmedsprog. 
Kompetencemål Mod, selvtillid, tolerance 
Arbejdsformer Klassediskussion, gruppearbejde, pararbejde 
Produktformer Mundtlige fremlægninger med powerpoint 
Evalueringsformer Mundtlig tilbagemelding i tilknytning til 

fremlægningen. 
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Emne De perfekte børn 
Kernefag Biologi, religion/filosofi 
Støttefag ingen 
Faglige mål  Viden om genetik, populationsgenetik, 

fosterdiagnostik og genteknologi. Inddragelse af 
etiske/religiøse aspekter. Litteratursøgning, 
kildekritik 

Kompetencemål Samarbejdsevne og selvstændighed. Evne til at 
anvende faglig viden på konkrete cases. 

Arbejdsformer Udadrettede aktiviteter (Forskningsinstitution) 
Produktformer Rapport over besøget på Foulum.  

Desuden skriftligt gruppeprojekt med given 
problemformulering (med udgangspunkt i en 
given case) 

Evalueringsformer Skriftlig tilbagemelding på produktet fra lærerne. 
Individuel mundtlig fremlæggelse af projektet i 
forbindelse med en (eventuel) mundtlig årsprøve. 

 
 
Emne Doping 
Kernefag Biologi, idræt, matematik 
Støttefag ingen 
Faglige mål  Viden om forskellige dopingmidler og deres 

virkning og bivirkninger. Brug af 
matematik/statistik på biologiske data. Brug af IT-
redskaber 

Kompetencemål Samarbejde og ansvarlig 
Arbejdsformer Projektarbejde i gruppe med given 

problemformulering 
Produktformer Interaktiv hjemmeside 
Evalueringsformer Tilbagemelding til gruppen på produktet 
 
 
Emne Sproget som magtmiddel 
Kernefag Dansk/mediefag, idræt/drama 
Støttefag Ingen  
Faglige mål  Viden om retoriske virkemidler. 

Massekommunikation. Praktiske sansemotoriske 
øvelser. Udarbejdelse af synopsis 

Kompetencemål Samarbejdsevne og ansvarlighed. Individ versus 
fællesskab: Evnen til at give plads til sig selv og 
andre. 

Arbejdsformer Projektarbejde i gruppe med gruppens egen 
problemformulering 

Produktformer Synopsis 
Evalueringsformer Mundtlig synopsiseksamen i grupper. 

Hold 7, Herning Gymnasium, RR, MM, MB (Gruppe 8) 
 

5



 
6. Udførlig gennemgang af 2 delforløb. 
I det følgende beskrives 2 delforløb udførligt. 
 
6.1. Forløbsbeskrivelse for ”De perfekte børn”. 
 
Kernefagene er biologi og religion/filosofi. De to fagområders fælles projekt skal være at belyse 
den teknologiske tilgang til menneskets forplantning. Forløbet skal dække såvel kategorien 
”menneske og natur”, ”individ og fællesskab” samt ”tro og viden”, og der er tale om et nedslag i 
”den anfægtede modernitet” som det hedder i vores Herningmodel. Menneskets forplantning er en 
situation, hvor mennesket oplever at være meget tæt på sin egen natur; samtidig er forplantningen 
underlagt fællesskabet – ikke mindst i de situationer, hvor der er brug for teknologiske indgreb. 
Fællesskabet opstiller retningslinier for, hvilke indgreb der er økonomisk eller etisk tilladelige. 
Endelig er forplantningen et område, hvor tro og videnskab tørner sammen – der er mange 
lægmandsforestillinger, der ikke alle er lige videnskabelige, og alle de nye teknologiske muligheder 
inden for forplantningsvidenskaben støder an mod mange menneskers religiøse overbevisninger 
eller forestillinger om, hvad der er ”naturligt” eller etisk forsvarligt. 
 
Forløbet er ligeledes forankret i den overordnede sammenhæng: Magtens manifestationer. I 
forbindelse med den etiske side af sagen kan man diskutere de mekanismer, der ligger bag 
afgørelserne om, hvilke teknikker man kan, vil og bør tilbyde kommende forældre.  
 
Den biologifaglige del af forløbet bidrager med klassisk genetik (nedarvningstyper), 
mutationstyper, fosterdiagnostiske muligheder (herunder populationsgenetiske betragtninger), 
forplantningsteknologi (fx IVF (=reagensglasbørn), mikroinsemination, 
præimplantationsteknik/ægsortering) samt fremtidige muligheder for genetisk manipulation og 
kloning. Det meste undervisningsmateriale vil kunne findes i de gængse lærebøger i biologi, mens 
avisartikler kan bidrage med det nyeste inden for de teknologiske muligheder. Avisartiklers 
problemstillinger vil også kunne anvendes som cases (Jason-sagen, hvor der arbejdes på at 
producere et barn, der skal levere reservedele til et sygt barn, ægsortering i forbindelse med arvelige 
sygdomme som cystisk fibrose, fosterdiagnostik i forbindelse med arvelig brystkræft – for bare at 
nævne nogle eksempler fra de sidste par års debat). 
Besøget på Foulum skal vise, hvor langt man teknisk er nået på husdyrområdet – det skal give en 
fornemmelse af, hvad man snart (måske allerede nu?) kan gøre på mennesker, hvis man altså vil 
tillade det. 
 
Religion/filosofi bidrager med relevante etiske teorier (fx nytte- , pligt- osv), glidebaneargumenter, 
ressourcetildeling (”Oregonmodellen”). Vi forestiller os, at man kunne tage udgangspunkt i 
forskellige tænkte eller reelle cases. Bio-TIK-sekretariatet i Forbrugerstyrelsen har netop udgivet 
materiale til inspiration til lærere til undervisning i ”Bioetik” (2 hæfter udsendt til gymnasierne i 
2005, det ene med fokus på biologi, det andet med fokus på filosofi). 
 
Forløbet indeholder dels et kursusforløb, dels en projektperiode, hvor eleverne arbejder i grupper. 
Der indledes med et ret omfattende kursusforløb i biologi, hvor de kernefaglige områder 
gennemgås. Der arbejdes, som man normalt ville gøre, når emnet gennemgås, og der inddrages 
relevante øvelser til den klassiske genetik. Besøget på Foulum skal også ligge før den egentlige 
projektperiode, og det skal afrapporteres skriftligt. Der skal ligeledes undervises i etisk teori i et 
kursusforløb. I selve projektperioden skal eleverne arbejde i grupper med udvalgte cases, som skal 
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belyses samlet ud fra den faglige baggrundsviden, som eleverne har erhvervet. Arbejdet skal munde 
ud i en projektrapport, der afleveres i elektronisk form og kommenteres elektronisk af de 
implicerede lærere. Projektet ligger som det sidste AS-forløb i 2.g, og det vil være oplagt at lade 
eleverne komme til mundtlig årsprøve i biologi, hvor de individuelt skal fremlægge deres projekt. 
På den måde kan man evaluere elevernes individuelle udbytte af forløbet – inklusiv deres 
refleksioner over den respons, de har fået på det skriftlige produkt. 
 
6.2 Doping 
 
I emnet indgår fagene biologi, matematik og sociologiske aspekter af idræt. I forlængelse af de 
tidligere forløb vil vi se på magtrelationerne i det senmoderne samfund med fokus på 
dopingproblematikken. 
Overordnet drejer det sig om, at nogle samfundsmæssige normer har en bestemt indflydelse på 
adfærden hos visse kategorier af mennesker. I anden omgang er der også spørgsmålet om, at 
mennesket vil tage magten over biologien i kroppen. Endelig er der spørgsmålet om, at biologien i 
dopingforbruget tager magten over mennesket (afhængighed). 
 

1. FAGLIGE MÅL 
1.1: Forløbet skal belyse sagen om magtens manifestationer, som er den røde tråd i vores forløb. 
Vi skal her belyse sagen gennem emnet doping. Hovedspørgsmålet bliver: 
Hvorfor anvender bestemte kategorier af mennesker doping, og hvilke virkninger og 
bivirkninger er der? 
 
Eleverne skal først kende til/have repeteret forskellige former af begrebet magt. 
Eleverne skal dernæst bruge dette til at skelne mellem anvendelse af doping i konkurrenceidræt 
og i motionsidræt, fordi det er forskellige årsager, der ligger bag. Dvs., at der ligger forskellige 
magtmekanismer bag de forskellige former for brug af doping. 
I konkurrenceidræt drejer det sig om forhold som penge, ære eller national prestige (dvs. 
økonomiske eller politiske årsager) 
I motionsidrætten drejer det sig om æstetik, forfængelighed, identitetsdannelse, selvværd (dvs. 
sociologiske eller psykologiske årsager). 
 
1.2: Forløbet skal desuden give eleverne viden om dopingmidler og deres anvendelse. 
 - Hvad er doping? 
 - Tilsigtede virkninger af doping (præstationsfremme) 
 - Utilsigtede virkninger af doping (sundhed/sygdom) 
 
2: KOMPETENCEMÅL 
 
Formålet med forløbet er: 
2.1: At eleverne bliver i stand til at uddrage årsagssammenhænge mellem samfundsmæssige 
magtstrukturer og individernes adfærd. 
2.2: At eleverne oparbejder en biologisk viden om dopingspørgsmålet. Hovedspørgsmålet er, 
hvad doping gør ved kroppen og dens ydeevne. Centralt står her fysiologien og især 
hormonsystemet. 
2.3: At eleverne selvstændigt udarbejder spørgeskemaer og anvender statistiske metode til at 
undersøge problemstillingen. Det drejer sig om regneark og multivariansanalyse. Matematik 
bliver her et centralt fag. 
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2.4: At eleverne giver et bidrag til en interaktiv hjemmeside på idræts elektroniske opslagstavle. 
2.5: At eleverne kan lave et selvstændigt projektarbejde i en gruppe. 
 
3: DIDAKTIK, ARBEJDSFORMER OG PRODUKTER. 
 
Forløbet indledes med et gruppearbejde for at opsamle tidligere gennemgåede grundelementer 
af magtbegrebet og genopfriske konklusioner om magtens manifestationer fra tidligere i AS-
forløbet. 
 
Dernæst laver biologi et kursusforløb med en høj grad af lærerstyring, hvor formålet er at 
etablere en teoretisk viden hos eleverne om dopingmidlernes funktion og virkning. Dette falder 
inden for vigtige aspekter af biologis kernestof. 
 
Endelig laver elverne et gruppeprojekt, således at nedenstående katalog samlet set bliver dækket 
i sin helhed. 
Undersøgelsen i forløbet 
1: skal belyse omfanget af og udviklingen i brugen af doping 
2: skal belyse forskning i og innovation af dopingmidler. 
3: skal finde sammenhænge mellem dopingbrug og resultatfremgange inden for nogle udvalgte 
sportsdiscipliner. 
4: skal belyse brugen af dopingmidler i motionsidrætten. 
5: skal belyse sammenhængen mellem doping og restitution fra en skadesperiode. 
6: skal belyse uhensigtsmæssige virkninger af doping. 
 
Dette munder ud i bidrag til skolens elektroniske opslagstavle (hjemmeside) for idræt, som pt. er 
under udarbejdelse, og som vil have et opslag eller en sektion om doping. 
 
4:EVALUERING: 
 
Da dette er det næstsidste forløb i AS skal evalueringens hovedvægt lige på, om det er lykkedes 
at skabe progression og en større almenviden hos eleverne. Nøglespørgsmålet bliver, om 
eleverne kan se, at forskellige magtstrukturer gennemborer alle aspekter af vores livsform og 
adfærd. 
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