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Nyborg Gymnasium 
 
 
Skitse til 3-årigt forløb i Almen Studieforberedelse 
 
”Nyborg-modellen” 
 
”Hvad er da Dannelse? Jeg troede, det var det Cursus, den Enkelte gjennemløb for at indhente sig 
selv, og den, der  ikke vil gjennemgaae dette Cursus, ham hjælper det saare lidet, om han blev født i 
den mest oplyste tidsalder”. 
   
 Søren Kierkegaard 
 
 
A. Generel indledning 
Almen Studieforberedelse kan tilrettelægges efter forskellige overordnede principper. 
De mest iøjnefaldende muligheder er at tage udgangspunkt enten i: 
 

• emnerne (enten enkeltemner eller i udvidet form som i ”Hadsten-modellen”)  
• fagene 
• kompetencerne 
 

 
Argumenter for og imod de forskellige modeller: 
1. Emnerne: 
 
Kort beskrivelse af modellen: 
En model, hvor skolen som helhed på forhånd har fastlagt, hvilke emner der skal arbejdes med i AS.  
Alle skolens klasser undervises derfor i de samme emner. 
 
For: 

• der er mulighed for at tilrettelægge fælles emneforløb for hele skolen, hvilket vil 
      lette administrationen af AS 
• muligheden for at eleverne kan skifte studieretning efter grundforløbet lettes 
• der gives bedre muligheder for f.eks. at inddrage eksterne undervisere, foredragsholdere 

mv. 
• modellen vil formentlig give nogle af de involverede lærere større tryghed  

 
Imod: 

• den centrale styring overlader næsten intet initiativ til lærere og elever 
• lærerteam og faglærerne risikerer generelt at miste enhver form for ”ejerskab” til det, der 

sker i AS  
• den mangfoldighed i emnevalg og undervisningsformer, der netop er stx’ særkende i forhold 

til de øvrige ungdomsuddannelser risikerer at forsvinde 
• eleverne er uden indflydelse på emnevalget 
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2. Fagene: 
 
Kort beskrivelse af modellen:  
AS organiseres ud fra en forhåndsplanlægning, der bestemmer hvilke fag der skal have ansvaret for 
de enkelte forløb i AS. 
 
For: 

• modellen vil være forholdsvis let at administrere 
•  den understøtter den ny lærerprofessionalisme: alle kan arbejde sammen med alle 

 
Imod: 

• strider mod læreplanen for AS (sag går før fag) 
• central styring (se modargumenter til model 1) 
 

3. Kompetencerne: 
Kort beskrivelse af modellen: 
AS organiseres med udgangspunkt i, at det afgørende succeskriterium for AS ikke primært er det 
faglige udbytte af arbejdet, men i nok så høj grad elevens tilegnelse af en række bestemte kompe-
tencer. Det er kompetencerne, der gør eleverne studieparate. 
 
For: 

• modellen giver det enkelte lærerteam og det enkelte klasseråd mulighed for at tilrettelægge 
de forskellige emneforløb med udgangspunkt i de deltagende faglæreres særlige interesser 
og faglige kompetencer  

• modellen giver klassens lærere et stort ansvar 
• modellen vil skabe sikkerhed for, at eleverne har tilegnet sig de samme grundkompetencer. 
• der skabes derfor mulighed for studieretningsskift efter grundforløbet      
• modellen giver eleverne mulighed for – i den enkelte studieretning – at få indflydelse på em-

nevalget 
Imod: 

• modellen er forholdsvis vanskelig at administrere og overlader meget til det enkelte lærer-
team og det enkelte klasseråd  

• en risiko for, at: ”.. den faglige grundstruktur for arbejdet med emner i almen studieforbe-
redelse i alle studieretninger…”(AS, læreplan 2.2) drukner i teknikaliteter.  

 
Konklusion: 
Gruppen finder, at der knytter sig så mange fordele til model 3, at vi i det videre arbejde vil fokuse-
re på denne model. 
Det væsentligste af argumenterne for netop denne model er den uddelegering af ansvar der vil finde 
sted. 
AS vil være et arbejdsfelt, som alle oplever et ejerskab til. Man må forvente, at det lærerteam og de 
lærere, der har en klasse sammen, vil udvikle forløbet og gøre brug af alle de ressourcer, som lærer-
ne har. 
Den ansvarlighed hos den enkelte lærer som genereres ved denne model udmøntes i optimal læring 
hos eleverne.  
 
B. Praktisk tilrettelæggelse af AS 
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For at have mulighed for at strukturere et AS-forløb har vi fundet det nødvendigt at skitsere et sam-
let 3 årigt  AS-forløb. 
Der er angivet, hvor mange dage, der i hver periode er afsat til AS og hvor mange emner, der skal 
arbejdes med. 
 
Antal emnedage 
til AS 

 Antal emnearbejder Afslutning/evaluering 

  Grundforløbet 
  (17 dage) 
   

1. - 2. - 3.  - 4. 
 tværfaglige projekter mindst 
to fakulteter i hvert emne alle 
fag repræsenteret    

   løbende evaluering forskellige evaluerings-former
     
     intern mundtlig evaluering 

1.g (forår)  
(9 dage) 

5. – 6.   
faglig-metodisk introduktion 
til studieretningen 

 

  2.g 
  (17 dage) 
 
 
 

 7. – 8. – 9. – 10. 
 
 

  synopsisprojekt under prøvelignende former 
 

  3.g 
  16 dage 

 11.- 12. – 13. 
  synopsisprojekt almen studie-
forberedelsesprojekt         

synopsisprøve (studierapport og synopsis)    

 
 
Kommentarer til skemaet: 
 
Generelt: 
Emnerne tilrettelægges i praksis i løbet af foråret 2005 i et samarbejde mellem den enkelte klasses 
studieretningsteam og alle klassens lærere. 
Lærerteamet har det overordnede ansvar for, at der tilrettelægges emneforløb som sikrer: 
 

• at eleverne opnår de personlige, studiemæssige, faglige og sociale kompetencer, der kræves  
• at samtlige klassens lærere deltager i AS 
• at mindst to fakulteter deltager i hvert emneforløb 
• at læreplanen for AS følges 

 
Grundforløbet: 
Som det fremgår af skemaet har vi fortolket bekendtgørelsens krav om 3-5 emneforløb som 4.  
Vi mener, der er af afgørende betydning, at eleverne allerede fra starten af deres gymnasieforløb får 
et klart indtryk af, hvad AS er, og hvilke kompetencer AS skal udvikle. Derfor finder vi, at 3 emne-
forløb er for få, mens modsat 5 emneforløb vil gøre det vanskeligt at skaffe plads til den øvrige un-
dervisning. 
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Foråret 1.g.: 
Vi mener, at det er meget vigtigt, at eleverne efter grundforløbet ret hurtigt kommer i gang med at 
tilegne sig den særlige fagterminologi og de særlige faglige metoder, der er karakteristiske for den 
valgte studieretning. 
Dette er baggrunden for, at vi i foråret i 1.g. kun afholder to emneforløb i AS.  
Til gengæld mener vi, det er vigtigt, at de kompetencer, der indøves i disse forløb så effektivt som 
muligt bliver målrettet direkte mod studieretningen.  
 
 
 
 
 
C. Hvilke kompetencer. 
 
En af ulemperne ved at bruge studiemæssige kompetencer som udgangspunkt kan dog være, at 
kompetencebegrebet er diffust og så komplekst, at det kan være vanskeligt at beskrive og få elever-
ne til at forstå. Denne kompleksitet ville kunne bruges som argument for at strukturere efter emner 
eller fag, der er anderledes enkle at bruge som fundament og rettesnor. Men i og med gymnasiere-
formens klare fokusering på kompetencer som mål og ikke mindst som målestok ved eksamen, vil 
der være langsigtede fordele ved at operere med kompetencebegrebet så tidligt i uddannelsen som 
muligt, og idet Almen Studieforberedelse handler om netop udviklingen af kompetencer, er det gan-
ske nærliggende at introducere begrebet i dets primære undervisningsramme: Almen Studieforbere-
delse. 
 
For at forstå og for at forsøge at konkretisere kompetencebegrebet har vi hentet inspiration hos 
Mads Hermansen ’Læringens Univers’. Her forsøges der en teoretisk definition af kompetencebe-
grebet, ligesom der gives eksempler på progressionen inden for kompetencerne. 
Det, som tiltaler os ved Mads Hermansens model, er, at han gør kompetencestørrelsen tredimensio-
nel ved at tale om læringens horisont (over et spektrum fra venstre mod højre markeres her typer af 
læringsteorier, som har forskelligt grundlag). Altså teoriernes filosofiske og videnskabsteoretiske 
forankring), læringens dybde (en dimension i tre niveauer: mekanisk/dynamisk/dialektisk læring) 
og læringens vertikalitet (læring som en mere og mere kompleks proces i niveauer, som går fra, at 
der overhovedet ikke er tale om nogen form for refleksion over læringen til den mest reflekterede 
form for læring). (p.18-20) 
 
Mads Hermansens model kan måske først og fremmest bruges til at illustrere kompetencernes 
rummelighed. Kompetencerne er ikke flade en- eller todimensionelle størrelser. Imidlertid bliver 
modellen for forklaringstung, når vi skal til at anvende kompetencerne. Vi tror, at det bliver svært at 
komme uden om Blooms taksonomi. I vores model vil alle niveauer i Blooms taksonomi anvendes i 
grundforløbet. Hele taksonomien vil blive gentaget både i 2. og 3.g forløbene idet eleverne gradvist 
selv tager ansvaret for arbejdet på de forskellige niveauer. Dette er baggrunden for følgende forslag:
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D. Det faglige indhold i AS 
Vi er naturligvis klar over, at AS ikke er et kursus i studieteknik – akkurat som det ikke er tænkt som et basiskursus i idehistorie. 
På den anden side mener vi, at der er en forudsætning for at nå de mål, der er opstillet i læreplanen for AS, at der i grundforløbet opbygges 
nogle grundlæggende kompetencer, som eleverne kan trække på i deres videre gymnasieforløb og som kan tjene som afsæt for opøvelsen af 
de mere overordnede kompetencer og for en mere bevidst tilgang til deres egen læreproces.    
For overskuelighedens skyld har vi inddelt de forskellige kompetencer i forskellige hovedgrupper. Vi er naturligvis klar over, at de forskel-
lige kompetencer, der her er opregnet, ikke kan adskilles, men tværtimod indgår i et samspil med hinanden på kryds og tværs. 
I nedenstående skema er der sat eksempler på emnevalg på som eksempler på klasserådets valg af emner under hovedtemaet: Teknologi og 
bevidsthed. 
 
 
                             

For-
løb/fag 

emne Studiekompetencer 
(arbejdsstrategi) 

   Arbejdskompetencer 
(indlæringsform)             

Formidlingskompetencer 
(fremlæggelsesform) 

Faglige kompetencer 

1.  
 

Børn og 
unges 
vilkår 

1) læsemetoder 
2) notatteknik 
3) lektielæsning og studie-
planlægning 

1) klasseundervisning 
2) emnearbejde 
3) individuelt arbejde 
4) pararbejde 
 

1) skriftlig fremlæggelse 
 

1) præsentation af fakulteter og fag 
2) fagenes indhold og metoder 
3) faglig forberedelse og læsestrate-
gier 
 

2. 
 

 Norma-
litet 

1) læreroplæg, der illustre-
rer forskellige udtryksfor-
mer 

1) projektarbejde med givet 
problemformulering 
2) gruppearbejde 

1) mundtlig fremlæggelse i 
kreativ form 
 

1) valg af faglig metode  
2) introduktion til problemformule-
ring( det gode eksempel) 
 

3. Gen-
splejs-
ning 

1) informationssøgning: 
skriftligt/elektronisk 
2) kildevurdering 
3) grundlæggende IT-
færdigheder 

1) projektarbejde med  
selvvalgt problemfor-
mulering 
2) individuelt arbejde 
 

1) mundtlig/elektronisk 
(retorik og argumentation) 
 
 
 

1) valg af faglig metode 
2) problemformulering 
3) faglig taksonomi 

4. USA 
efter 
sputnik 

1) læreroplæg 
2) stofindsamling 
og bearbejdning 
 

1) projektorienteret løsning 
af bundet opgave med selv-
valgt problemformulering 
2) gruppearbejde 

1) mundtlig fremlæggelse 
2) portfolio 
 

1)taksonomi og evaluering 
 

Slut på Grundforløbet 
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For-
løb/fag 

emne Studiekompetencer 
(arbejdsstrategi) 

   Arbejdskompetencer 
(indlæringsform)             

Formidlingskompetencer 
(fremlæggelsesform) 

Faglige kompetencer 

5. Fandt 
måne-
landin-
gen 
sted? 

Faglige læreroplæg af me-
toder: 

1) argumentation 
2) ræsonnement 
3) induktion 
4) deduktion 

1) klasseundervisning i fa-
gene 
2) gruppearbejde med log-
bog 

1) foredrag med opponent-
gruppe 
2) mundtlig, med fokus på: 
-talerens identitet 
-målgruppen 
-historisk kontekst 
-formål med talen 
-retoriske virkemidler 

 Tværfaglig ”bevisførelse” 
metodebevidsthed 

6. Mobil-
telefo-
nen 

1) formidling 
2) kommunikation 
3) tekstbevidsthed 
4) tekstforståelse 
5) kildekritik  
6) tekstlæsning 

 

1) projektarbejde med  
selvvalgt fokus 
 

1) skriftlig rapport 
 

Faglige krav til rapportering 

Slut på 1.g. 

For-
løb/fag 

emne Studiekompetencer 
(arbejdsstrategi) 

   Arbejdskompetencer 
(indlæringsform)             

Formidlingskompetencer 
(fremlæggelsesform) 

Faglige kompetencer 

7. bilen 1) forelæsning 
2) hypotesedannelse  

1) arbejde foreliggende ca-
ses 
2) selvstændig formulering 
af cases 

1) fremlæggelse af egne 
cases i PowerPoint  

1) Faglig metodik 
2) Præsentation af det bærende i 
studieretningen i relation til øvrige 
fag i 2.g 

8. krops-
bevidst-
hed 

Fra gruppearbejde til 
teamarbejde – oplæg om: 
1) arbejdsmål 
2) udviklingsmål 
3) visionsmål 
 

1) teamarbejde 
2) individuelt 
(bevidsthed om hvad den 
enkelte yder i teamarbejde) 

Rollespil, der forholder sig 
til: 
1) individuelt arbejde 
2) gruppearbejde 
3) teamarbejde  
 

De store fortællinger …….. 
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For-
løb/fag 

emne Studiekompetencer 
(arbejdsstrategi) 

   Arbejdskompetencer 
(indlæringsform)             

Formidlingskompetencer 
(fremlæggelsesform) 

Faglige kompetencer 

9. indvan-
dring 

Viden om begrebet model-
lering 

1) projektorienteret team-
arbejde 

1) oplæg, der beskriver en 
models anvendelighed på 
selvvalgt materiale i synop-
sisform 

Tværfaglig bevidsthed om 
modeller som vækst-, økonomisk-,  
og bagvedliggende ideologier 

10. Science 
fiction 

1) Digitalt læringsmiljø 
2) IT-baseret kommu-

nikation 
 

1)Virtuelle studie- og ar-
bejdsmetoder 
2)konferencer evt. i samar-
bejde med anden skole (i  et 
andet landet) 

Et virtuelt produkt hvor 
bl.a. følgende værktøjer 
anvendes  

1) mail 
2) chat 
3) videotavle 
4) fællesdokument 

Bevidsthed om det virtuelle univers 

Slut på 2.g. 

11. Guten-
berg 

1) forelæsning 
2) seminar  
3) ekstensiv læsning 
 

1) indsamling og struk-
turering af notater 

2) formulering af stu-
diemål 

synopsis Studieforberedende 
 

12. Kom-
merciel 
idræt 

1) erfaringsbaseret 
2) know-how 

3) Det virkelige liv 
4) Virksomhedsbesøg 
5) Praktik 

Skriftligt debatindlæg, der 
er: 
1)praksisorienteret 
2)udviklingsrettet 

samfundsforberedende 
1) procestræning 
2) sparring 
3) coaching 

13 Eksamensprojekt 

 
 
 



 8 

E. Forslag til emner 
Af tidsmæssige grunde giver vi i det følgende blot et enkelt eksempel på, hvordan vi helt konkret mener, AS kan tilrettelægges. Som det er 
fremgået af det foregående, forestiller vi os, at den enkelte klasses lærere i fællesskab skal finde frem til, hvilke emner de vil arbejde med i 
AS. 
I modsætning til kursusarrangørerne/opgavestillerne finder vi det ikke af særlig stor vigtighed, at der er direkte sammenhæng mellem em-
neforløbene. Sammenhængen og progressionen i vort AS-forløb knytter sig til indlæringen af kompetencer og ikke til de konkrete emner. 
Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke har øje for fordelen ved også at skabe sammenhæng og progression i emnerne. Men akkurat som det 
er lærerteamets opgave og ansvar at sikre det faglige niveau, er der efter vores mening også teamets opgave at skabe progression og varia-
tion i emnevalget. 
For at demonstrere nogle af de muligheder, som vores model giver, har vi valgt i hovedtræk at skitsere, hvordan emner kunne vælges i en 
bestemt studieretning. 
Som illustration har vi valgt en af de studieretninger, der udbydes på Nyborg Gymnasium i år, nemlig studieretningen Samfund og formid-
ling, der som studieretningsbærende fag har følgende fag: Engelsk (A), samfundsfag (B) og mediefag (B). 
Nedenstående skema er derfor kun tænkt som eksempel på, hvordan der kan skabes en rød tråd mellem emnerne. 
 
 
 
 
Overordnet tema: Teknologi og bevidsthed  
 
 
     
      

Tidsmæssig placering Emne Fag 

1 Grundforløb 1. 
Udgangspunkt i elevernes 
nutid. Man kan trække på 
deres egne erfarin-
ger/oplevelser/drømme 

Børn og unges vilkår 
At være barn og ung i DK i dag. Der arbejdes i grupper med 
forskellige emner, der alle skal rumme behandling af børns 
vilkår i DK ud fra en tekstmasse, der er såvel litterær som 
sagprosa. Alle grupperne skal inddrage fx statistiske bereg-
ninger, evt. lave grafer, der kan belyse stoffet. 
Refleksioner over normaladfærd inddrages. Hvad er det at 
være ung/barn i DK i dag? (Dette emne uddybes i afsnit F) 

Matematik, 
dansk 
 

2 Grundforløb 2 
Elevernes fælles produkt: en 
række rapporter, der er frem-

Normalitet 
Der tages udgangspunkt i rapporterne fra 1. forløb Eleverne skal 
forsøge at vise en normaladfærd i en kunstnerisk form. Fagenes 

Idræt, kunst-
nerisk fag, 
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kommet ved arbejde med litt. 
Og kilder, skal nu behandles 

kernestof skal komme frem i deres bevidsthed i forbindelse med 
at afdække normaladfærden. Det kan sagtens dreje sig om at vise 
at normaladfærd er kulturbestemt, geografisk bestemt fx 
Hvad er det normale barn/den normale unge i DK i dag? 

3 Grundforløb 3 
Et eksempel på, hvordan man 
skaber normalitet. Arbejdet 
skal række ud over denne 
betragtning 

Gensplejsning 
Udgangspunkt i normalitetsbetragtningerne. Gensplejsning bru-
ges som eksempel på at opnå en standardisering af menneske 
eller planteprodukter. Arbejdes skal række ud over arbejdet med 
normalitetsbetragtningerne. Teknologi for forskningens skyld 
eller for samfundets skyld indgår i arbejdet med emnet 

Biologi, 
nat.grundforlø
b, samfunds-
fag 

4 Grundforløb 4 
Sammenhængen med det 
foregående er skridtet fra 
stræben efter en normalitet 
og den teknologi, der genere-
res heraf til det spektakulære, 
fantastiske, grænsespræn-
gende 

USA efter sputnik 
Sputnik, som udtryk for et stort teknologisk spring, er udgangs-
punktet for arbejdet i dette emne. Drømme og visioner. Krige 
hippiebevægelse. Tråden tilbage til normalitet, oprør etc skal 
trækkes af eleverne. De skal referere tilbage til deres tidligere 
arbejder 

Engelsk, hi-
storie  
 

5 1.g forår 1 
Der tages afsæt mediernes 
behandling af ét epokegøren-
de teknologisk fremskridt 
samt med de mediemæssige 
konsekvenser.  

Fandt månelandingen sted? 
En mediebegivenhed: anfægtelsen af den første månelandings 
autencitet. 
 

Fysik, medie, 
engelsk, histo-
rie 
 

6 1.g forår 2 
Kommunikationsmidler, her-
under 

Mobiltelefonen  
Mobiltelefonens rolle i dag. Forskellige anvendelser af mobilte-
lefonen: telefon/sms/billedtransmission, at være på hele tiden/ at 
være sammen pr telefon 

Dansk, sam-
fundsfag, me-
die 

7 2.g 1 
Der knyttes tilbage til  
Grundforløb 4 og de to em-
ner i foråret i 1g 

Bilen 
Bilen som kultgenstand gennem tiden, teknologisk udvikling, 
kommunikationsmiddel, ressourceforbruger  
 

Naturgeogra-
fi, historie, 
dansk, sam-
fundsfag 

8 2.g 2 
der knyttes en tråd fra de 

Kropsbevidsthed 
Olympiske lege – kampen om kroppen 

Idræt, oldtids-
kundskab, 
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seneste emner: forskellige 
former for teknologisk ud-
vikling tilbage til menneskets 
brug af sin egen krop, man 
kan knytte tråde til normali-
tetsbegrebet  

religion 

9 2.g 3 
normalitet/fremmedhed 
 

Indvandring 
Man køber i dag mennesker til at forsvare ens lands farver i 
sport. Hvad sker der, når folk selv vælger/bliver tvunget til at 
vælge at flytte til et andet land? 

Naturgeogra-
fi, samfunds-
fag, religion,  

10 2.g 4 
fremtidens multinationale 
samfundsformer, blanding af 
folkeslag eller skarp adskil-
lelse? 

Science fiction: 
Tråde fra mange af de foregående emner kan tages op: normali-
tet, gensplejsning som middel til at skabe den perfekte krop, te-
lekommunikation, bevægelse i rummet, utopier, dystopier 

Engelsk, sam-
fundsfag, me-
die 
 

11 3.g 1 
bogstavet som kommunikati-
onsmiddel og trykkekunsten 
som mulighed for masse-
kommunikation – er det åp 
vej ud? 

Var tiden fra Gutenberg til midten af sidste århundrede en 
parentes i menneskets kommunikationshistorie? 
Vi tager fat i hovedemnets to elementer: bevidsthed og teknologi 
og vil se på de store linier i den sammenhæng 

Historie, me-
die, dansk, 
 

12 3.g 2 
tråden fra emnet om krops-
bevidshed tages op 

Kommerciel idræt 
Der knyttes an ved kropsbevidsthed, indvandring, genmanipula-
tion, normalitetsbegrebet etc 

Idræt, sam-
fundsfag, en-
gelsk 
 

13 3.g 3 Udmeldt af ministeriet 2 valgt af den 
enkelte elev 
 

 
 
 
 



 11 



 12

F. Eksempel på emneforløb. 
 
Det er naturligvis ambitiøst at forvente, at man i en enkelt projektperiode skal kunne fokusere på så mange kompeten-
cer, som vi lægger op til. I det konkrete eksempel nedenfor er det fx en tilsnigelse at sige, at der fokuseres på viden om 
fag og fakulteter.  
 
 
Grundforløb 1 i studieretningen med fagene samfundsfag, mediefag og engelsk 
Kompetencer Læse-

kompetencer 
• Læsemetoder 
• Notatteknik 
• Lektielæsning 

og studieplan-
lægning 

Arbejds-
kompetencer 
• Klasseundervisning 
• Emnearbejde 
• Gruppearbejde 
• Pararbejde 
 

Formidlings-
kompetencer 
• Skriftlig 

fremlæg-
gelse 

Faglige kompetencer 
• Viden om fag og fakul-

teter 
• Fagenes indhold og 

metoder 
• Faglig forberedelse og 

læsestrategier 
Sag  Børns vilkår  
Fag Matematik & dansk 
Indhold – faglige 
mål og kompe-
tencemål 

Der er tale om et emnearbejde, hvor de involverede lærere på forhånd har defineret det 
kompetencemæssige og indholdsmæssige fokus. 
 
Kompetencemæssige mål 
Eleverne skal blive fortrolige med en række basale arbejdsformer i gymnasiet. Stof-
mængden er derfor forholdsvis beskeden, fordi arbejdsformerne i dette emneforløb spiller 
en lige så stor rolle som tilegnelsen af konkret stof. 
 
Indholdsmæssige mål 
Eleverne skal udvikle en bevidsthed om, hvordan viden fra to forskellige fakulteter kan 
supplere hinanden. I dette tilfælde er de indholdsmæssige mål, at eleverne får tilegnet og 
anvendt basal viden om statistiske beregninger og konklusioner (matematik) og en basal 
viden om analyse og fortolkning af litterære og non-litterære tekster i et historisk per-
spektiv. 
Der er tale om et emnearbejde med følgende overordnede spørgsmål: 
1. hvordan har børns vilkår på et statistisk niveau ændret sig igennem de sidste 50 år? 
2. hvordan formidles barndommen i skønlitterære tekster fra forskellige perioder? 
3. hvilken rolle spiller ny teknologi og IT i moderne børns barndom? 
 
Forløbet tager udgangspunkt i elementer fra følgende danskfaglige læreplansmål: 
• anvende et tekstanalytisk begrebsapparat i en nuanceret og metodisk bevidst analyse, for-

tolkning, perspektivering og vurdering af litterære og ikke-litterære tekster, herunder kunne 
give en sproglig karakteristik 

• dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem 
tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden 

• aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster med blik for samspil 
mellem skrift og billeder  

 
Forløbet tager udgangspunkt i elementer fra følgende matematikfaglige læ-
replansmål: 
• anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet 

datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra model-
ler, have blik for hvilke svar, der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusio-
ner i et klart sprog 

 
Danskfagligt materiale 
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Tove Ditlevsen: Barndommens Gade (1943) 
Vita Andersen: Hold Kæft og vær smuk (1978) 
Christina Hesselholdt: Hovedstolen (1998) 
Karsten Gynther: Børns nye mediekulturer (2002) 
Nanna Katrine Kristensen: Drop formynderiet (2003) 
 
Matematikfagligt materiale 
Danmarks statistik 
Statistisk 10-års-oversigt 
Lærebogsmateriale om statistik 

Tilrettelæggelse Forberedelsesfasen: 
På den halve blokdag introduceres eleverne til emnet af de to faglærere. Lærerne laver 
faglige oplæg, som eleverne tager notater til. Derudover gennemgås det fælles tekstmate-
riale, som skal være læst forud for de sammenhængende blokdage. 
 
Afviklingsfasen 
På blokdagene arbejder eleverne først to og to med at foretage nogle matematiske bereg-
ninger med udgangspunkt i et statistisk materiale om børns hverdag i de seneste 50 år. 
Parrene slår sig efterfølgende sammen to og to i grupper, der skal arbejde videre med 
talmaterialet i forbindelse med emnet Børns vilkår. Grupperne vælger enten at arbejde 
med sagteksterne om konsekvenser af børns medieforbrug og relevant statistisk materiale 
eller med fiktionsteksterne og relevant statistisk materiale. 

Produktform Forløbet afsluttes med en skriftlig fremlæggelse i grupper. Omfanget er 5-7 sider. 
Produkterne gøres tilgængelige for resten af klassen i Fronter. 

Evaluering De skriftlige fremlæggelser gennemlæses og kommenteres af læreren. Desuden giver 
grupperne to og to respons til hinanden. Der tages udgangspunkt i på forhånd definerede 
vurderingskriterier. 
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