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1. STRUKTUR 
 

Hadsten-modellen har inspireret os, idet vi har valgt at udstikke tre emnekredse gældende for hele 
skolen samt en valgfri emnekreds, som giver plads til særlige studieretningsinteresser og -
arbejdsformer. Dette gælder for grundforløbet, hvor der placeres tre forløb, såvel som på studieret-
ningerne, hvor der placeres to forløb pr. semester. 
Ved at vælge samme emnekredse for hele skolen gøres det muligt at lave udveksling klasserne 
imellem i form af konferencer (også ikke-virtuelle!), og flere elever vil være mulige tilhørere til fo-
relæsninger. 
De foreslåede emnekredse kan selvfølgelig revideres, efter at erfaringer er indhøstet, men vi har 
fundet det hensigtsmæssigt både for elevernes og lærernes overblik at vælge temaet som organise-
ringsprincip. 
I 1g er forløbene valgt af lærerne i forvejen, mens der i 2g bliver åbnet op for større elevindflydel-
se, hvilket er muligt, når emneområderne er så bredt defineret.  
 
Vi forestiller os nedenstående tre fælles emnekredse (i modsætning til Hadstens meget brede em-
ner). Endvidere har vi fundet det nødvendigt at illustrere dem med en række uddybende begreber, 
og listen kan selvfølgelig gøres meget længere: 
 
INDIVID OG FÆLLESSKAB 
ideologi 
magt og magtmidler 
frihed 
forfatninger 
demokrati 
identitet 
selviscenesættelse 
velfærd 
kulturmøder 
globalisering 
 
MENNESKE OG NATUR 
sundhed 
sygdom og behandling 
miljø og miljøpåvirkninger 
energi og energikilder 
genetik 
ressourcer 
vand 
rumforskning 
naturkatastrofer 
drivhuseffekt 
 
ERKENDELSE 
sand/falsk 
tro/viden 
dokumentation 
bevisførelse 
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argumentation 
videnskabsteori 
paradigmer 
myter 
verdensbilleder 
informationssamfund 
det interessante er ikke hvad læreren siger man hvad eleven hører 
psyke - bevidsthed/underbevidsthed 
læringsstil 
verdensbilleder 
 
Vi har endvidere ladet os inspirere af Hadstens principper i form af nogle af deres nøgleord: 
1g: konkret, intro, parallel 
2g: abstrakt, toning, tvær 
3g: komplekst, sikring, trans  
 
Vi har imidlertid ikke helt levet op til disse principper i denne opgave, idet vi fx ikke har tænkt vo-
res forløb ind i forhold til en konkret studieretning, hvorfor toning ikke spiller nogen rolle. 
 
Et skema som nedenfor kan med fordel laves i fællesskab af alle studieretningens lærere ved be-
gyndelsen af 2. semester for i skitseform at sikre de forskellige fags interesser i det samlede AS-
forløb. 
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2. SKITSE OVER ET TRE-ÅRIGT FORLØB 
 
 

AS-forløb nr.    Sem. Sag Fag Emnekreds 
 

1 1 Vand Ng, sa (da, en) Menneske og natur 
 

2 1 Massemedier 
 

Sprog, sa ,da Erkendelse (valgfrit)

3 1 Hvornår er det 
sandt? 
 

Ma, da, hi, (fi) Erkendelse 

4 2 Velfærdsstat Sa, hi, Individ og fællesskab
 

5 2 Kost og krop 
 

Ke, id, bi, bk Menneske og natur 

6 3 Sprog- og kul-
turmøde 

En, ty, hi 
 

Individ og fællesskab

7 3 Lyd Fy, ma, mu Valgfrit 
 

8 4 Renæssance 
 

Hi, ma, ol, fy, re, 
bk 

Erkendelse 

9 4 Det perfekte 
barn 

Re, bi Menneske og natur 
 

10 5 Diabetes Ke, sa, bi Menneske og natur 
 

11 5 Paradigmer  
 

Fi, fy, hi, da, sprog Erkendelse 
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2.1. Overvejelser om progression  
 
Progression dokumenteres og formidles klassens lærere imellem efter de enkelte AS-forløb i form 
af en elektronisk lærer-til-lærerrapport. Nedenstående oversigt viser den tænkte progression i form 
af arbejdsformer i de tre forløb, vi har arbejdet detaljeret med. 
 
I grundforløbet (forløbet om vand) arbejdes med: 

• Lærerstyret problemformulering 

• Elementære principper for gruppearbejde (skiftende roller, videnspapir, logbog) med brug 
af intranetkonference  

• Lærerstyret instruktion i grundlæggende eksperimentelle metoder samt sikkerhed i labora-
toriet 

• Klasseundervisning  

• Elevoplæg i form af præsentation på pressemøde 
 
I 2g (forløbet om det perfekte barn) arbejdes med: 

• Klasseundervisning, som refereres løbende af skiftende protokolførere til logbog 

• Gruppearbejde (jf. 1g) 

• Udvikling af læsestrategier (SENAT-model) 

• Forelæsning 

• Paneldebat – udvikling af diskussionskultur 
 
I 3g (forløbet om diabetes) arbejdes med: 

• Projektarbejde med elevdefineret fælles problemstilling, der vælges af klassen som helhed 
pba. diskussion 

• Grupperne udarbejder vejledninger til eksperimenter 

• Besøg på universitetet mhp. et større eksperiment 

• Gæsteforelæsning rekvireret ud fra klassens egne ønsker 

• Synopsis-opgave 

• Refleksion over de forskellige fags bidrag til belysning af problemstillingen 
 
3. EKSEMPLER PÅ TRE EMNER INDEN FOR EMNEKREDSEN ’Menneske og natur’  
 
3.1. EMNET ’Vand’ i 1g 
Fag: Hovedfag: Biologi C og samf C. Støttefag: Kemi, naturgeografi, dansk, engelsk B 
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3.1.1. Hvad er sagen? Hvad er problemstillingen?  
I dette første forløb har lærerne egenhændigt valgt problemstillingen: 
Hvordan har vores vandforsyning det? Hvorfor? Hvordan kan man påvirke situationen? 
Der er tale om spørgsmål på redegørelses- og undersøgelsesniveau, men ikke umiddelbart på di-
skussionsniveau. 
 
3.1.2. Hvilke metodiske mål vil vi opnå? 
Forløbet vil indebære introduktion af en del forskellige arbejdsformer, heraf måske nogle, eleverne 
møder for første gang. Forløbet kan evt. også være anledning til at afdække og bevidstgøre om, 
hvilke arbejdsformer eleverne har med sig fra grundskolen, fx i form af projektarbejde. 
 
Arbejdsformer, der anvendes: 

• forskellige læsestrategier 

• materialesøgning (avisdatabase bl.a.) 

• gruppearbejdsmetoder (succesudfaldsrum, grupperoller på skift, logbog m.m.) 

• formidling (skriftligt: pressemeddelelse, mundtligt: indlæg i paneldebat) 

• brug af intranet-konference (her præsenteres pressemeddelelserne) 

• diskussionskultur 
 bio:  

• gennemføre observationer og undersøgelser såvel i felten som i laboratoriet under hensyn-
tagen til almindelig laboratoriesikkerhed 

• bearbejde og fortolke biologiske data 

• formidle resultater af biologiske undersøgelser i form af journaler og rapporter 
 samf: 

• varierede og mindre skriftlige produkter der bidrager til forståelse, uddybning og formid-
ling af faglige sammenhænge og som støtte for mundtlige oplæg  

 
3.1.3. Hvilke faglige mål vil vi nå? 
Man kan tænke sig en lang række fag, heraf mange naturvidenskabelige, på banen om emnet vand. 
Mogens Hansen, Rungsted Gymnasium, anbefaler (Samfundsfagsnyt nr. 157, marts 2005), at man 
starter på AS i det små, herunder kun bringer to fag i spil første gang, man kører et AS-forløb. Da 
dette forløb skal forløbe, mens vejret endnu er lunt udenfor, må det sandsynligvis blive det første 
AS-forløb for vores tænkte klasse. Vi vælger derfor at lade det være et bio/samf-forløb, men med 
talrige tilkoblingsmuligheder for de nedenfor nævnte fag efter forløbet. 
 
Biologi: 

1. Vandets fysiologiske betydning 

2. Hvordan har vores vandforsyning det  
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• Spildevandsforurening af åer, søer og havet. 

• Feltstudie: registrering af problemer Undersøgelse af Egå og Egå Rensningsanlæg. Un-
dersøgelse af livet i Århus Bugten. 

 
3. Hvorfor? 

Trusler mod vandmiljø:  

• landbruget 

• industrien 

• husholdninger 
 
4. Hvordan kan man påvirke situationen? 

Løsninger: 

• spildevandsrensning 

• retablering af vådområder 

• vandmiljøplaner 
 
Samfundsfag:  
1. Hvem træffer beslutninger om vandforsyningen? 
Indsigt i politiske beslutningsprocesser i EU og DK (både statsligt og lokalt plan) (inkl. interesse-
organisationers og mediers indflydelse) 
 
2. På hvilken baggrund træffes beslutningerne? 
Forståelse af et policy-område, herunder administrationens, ministeriets og forskernes rolle. 
Her kan der evt. blive tale om at lave udregninger, fx en cost benefit-analyse: 
'Det har kostet mange millioner kr. at genoprette Brabrand Sø (fjernelse af ½ meter mudder fra bunden) og 
at anlægge Årslev Engsø. Er det fornuftige penge at anvende i en by som Århus?' 

 
3. Politiske holdninger der ligger til grund for beslutningerne: 
Principiel diskussion: politisk eller markedsmæssig styring? Se på forskellene på partiernes hold-
ning. 
 
Støttefag (fag, der efter ønske kan inddrage emnet i deres fagfaglige undervisning): 
a. matematik: Udregning af  cost benefit-beregning (Lomborg-tankegang). 

b. naturgeografi: Vandets kredsløb. Drikkevand. Grundvandets dannelse. Grundvandets mængde. 
Oppumpning af drikkevand. 

c. fysik: Vandets faser. Energiforbrug ved opvarmning af vand. 

d. kemi: Vand som opløsningsmiddel. Vands hårdhed. Spildevandets kemiske sammensætning. 
Rensning af spildevand. 
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e. engelsk: En tekst eller to om drikkevandsforsyning et sted, hvor det står værre til end her. 
 
f: dansk: Skriftlig feedback på pressemeddelelser. 
 
3.1.4. Hvordan kan forløbet bidrage til at afklare elevernes valg af studieretning og bevidst-
gøre dem om fagenes identitet? 
Realistisk set kan eleverne få et rimeligt indblik i forskellen mellem biologi og samfundsfag, ikke 
mere. Biologi er noget med at lave observationer og måle vandprøver og forklare nogle kemiske 
sammenhænge samt faktorerne bag, og samfundsfag noget med overordnede magtstrukturer og be-
slutningsprocesser.  
Det ville nok være fornuftigt at tage en bevidstgørelsessnak mod slutningen af forløbet, hvor ele-
verne bedes reflektere over, hvad der er foregået, og hvad de to fag gør. Ud fra samfundsfags per-
spektiv er der rørt ved helt centrale dele af faget, som vil gå igen på studieretningsniveau. Man vil 
kunne belyse grundlæggende, men tydelige forskelle mellem naturvidenskab og samfundsviden-
skab.  
 
3.1.5. Evaluering 
Forløbet afsluttes med et pressemøde, hvortil alle elever forinden har bidraget med en pressemed-
delelse på vegne af en rolle (fx en politiker, ekspert eller 'almindelig' borger), som alle andre elever 
havde læst og forberedt spørgsmål ud fra. Udbyttet af forløbet bliver tydeligt for alle deltagere i 
pressemødet: Hvem stiller gode spørgsmål? Hvem svarer kvalificeret? Denne form har vi erfaring 
med at elever anser for sjovere og fleksibel end synopsisfremlæggelser. 
Ud over denne faglige opsamling ville det være naturligt at lave en meta-opsamling mht. kompe-
tenceudvikling ud fra de anvendte metoder, gruppearbejde m.m.  
 
3.1.6. Forløbsskitse (progressionen er antydet nedenfor, men ikke det nærmere tidsforbrug og 
konkrete tekstudvalg) 
 
a. Brainstorm om vand og hvorfor/hvordan det er vigtigt for os. 
 
b. Præsentation af den lærerdefinerede problemstilling Hvordan har vores vandforsyning det? 
Hvorfor? Hvordan kan man påvirke situationen? og elevreaktioner herpå (forhåbentlig vil de sy-
nes, at det er 'tæt på', som vi har bestemt det skal være i 1g...). 
 
c. Bio: Tur til vandløb mhp. målinger. 

 
d. Bio: Registrering/måling af vandprøver og perspektivering, gerne med særligt henblik på kvæl-
stof fra landbruget. 
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e. Samf: Politiske beslutningsprocesser omkring vand. Induktiv tilgang – en række avisartikler, 
som nævner diverse aktører, læses. Der laves en liste over forskellige aktører, og de placeres efter-
følgende på deres 'pladser' i den politiske proces, som vi dernæst forsøger at sætte i system. Dette 
kan lægge op til en stor del af gennemgangen af det politiske system (i pixiudgaven for 1g, selvføl-
gelig). 
 
f. Samf/mat: Policy-perspektivet: Hvad laver miljøministeriet?  Institut for miljøvurdering? Dan-
marks Naturfredningsforening? EU? 
Beregning på relevante tal – fx konsekvensberegninger mht. vandmiljøplaner. Introduktion af en 
Lomborgsk cost benefit-betragtning? 
 
g. En mulighed for engelsk: Læse artikler om drikkevandsproblemstillinger andre steder mhp. at 
optegne et skrækscenarium: Hvor dårlig kan drikkevandssituationen være? 
 
h. Bio: Præsentation og diskussion af forskellige typer løsningsmodeller – miljøteknologi, fredning 
o.l. 
 
i: Eleverne tildeles roller som forskellige aktører med interesser i vandmiljø og laver pressemedde-
lelser, som lægges på klassens intranet. (Kan evt. inddrages i skriftlig dansk.) Alle elever har end-
videre en rolle som spørger, hvilket betyder, at de som hjemmeforberedelse læser de andre aktørers 
pressemeddelelser og forbereder spørgsmål ud fra deres rolles reaktion på disse. 
 
j. Bio/samf: Pressemøde (læreren er ordstyrer): 

1. Kort præsentation i panel af aktørers interesser (man kan med fordel lave 2 eller 3 forskelli-
ge paneler) 
2. Debat med salen – eleverne stiller hinanden spørgsmål 

 
k: evaluering 
 
3.2. EMNET ’Det perfekte barn’ i 2g 
Tema: "Det perfekte barn" – bioteknologi ved livets begyndelse 
Fag: Hovedfag: Religion C og biologi B. Støttefag: Filosofi C og samfundsfag B 
 
3.2.1. Sag/problemstilling 
Hvad er bioteknologi, og hvilke muligheder rummer den mhp. menneskelivets begyndelse? Hvilke 
grundlæggende etiske problemstillinger rejser den? M.a.o.: Hvad kan den, og hvad bør den bruges 
til? Benyttes fosterdiagnostik, selektiv abort, genterapi og evt. kloning til at realisere drømmen om 
"de perfekte børn", designer kids? Hvilken indflydelse vil disse tiltag øve på vores syn på menne-
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ske, samfund og natur? 
 
3.2.2. Metodiske mål 
Forløbet placeres i 2g, 4. semester, hvorfor ambitionsniveauet er relativt højt, ligesom både ar-
bejdsformer og indhold er mere abstrakte end i 1g. Nogle af de arbejdsformer, som skal trænes me-
re udførligt i 3g, kan introduceres allerede her. Desuden er det nødvendigt at "pleje", evt. "forfine" 
nogle af de arbejdsformer, der anvendtes i 1g-forløbet under "menneske og natur". 
Arbejdsformer, der anvendes: 

• Udvikling af læsestrategier med SENAT-metoden, dvs. systematisk fokus på tekstens 
Spørgsmål/Svar – Eksempler – Nøgleord – Argumentation – Tese mhp. at fastslå tekstens 
metode, metaforer og forholden sig til de etisk-filosofiske traditioner 

• Klasseundervisning, som refereres løbende af skiftende protokolførere til logbog 

• Gruppearbejde (jf. 1g) 

• Forelæsning – udvikling af diskussionskultur 

• Ikke-fiktiv paneldebat (bruge det, de lærte i 1g-forløbet, men nu reelt) 

• Udstillingspædagogik 
 
3.2.3. Faglige mål 
religion: 

• formulere sig om etiske problemer på baggrund af 

• indsigt i de to væsentligste etisk-filosofiske traditioner i nutidig vestlig filosofi: deontolo-
gisk (pligt) og utilitaristisk (nytte) etik 

• indsigt i religioners etiske traditioner 

• og på baggrund af viden om etisk argumentation 

• opnå forståelse for egne og andres holdninger på området 

• indgår i fagets supplerende stof: ét yderligere emne i forhold til tre verdensreligioner 
 
biologi: 

• formulere sig mundtligt og skriftligt om bioteknologi, herunder inddrage etik 

• opsøge og vurdere information vedr. medicin og bioteknologi 

• indsigt i elementær genetik og molekylærbiologi 

• kendskab til eksempler på bioteknologiske metoder (undersøgelse, analyse) og deres an-
vendelse 

• kendskab til bioetiske problemstillinger 
 
støttefag: 

a. Filosofi: klassisk oplysningsfilosofi (Kant, Bentham) 
b. Samfundsfag: opinionsmåling, holdning og uddannelse, evt. også indsigt i sundhedsøkonomi og 

prioriteringsdebat 
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3.2.4. Bevidstgørelse af eleverne om fagenes identitet 
Eleverne får kendskab til forskellen på en biologisk-naturvidenskabelig og en filosofisk-
religionsvidenskabelig spørgen til et vidensfelt som bioteknologi. 
I biologi studeres menneskenaturens mindste dele, idet cellens opbygning og genernes funktion 
samt arvelighedsmønstre behandles. Desuden gennemgås og vurderes de forskellige bioteknologi-
ske analysemetoder og teknikker (præimplantations- og fosterdiagnostik, genetisk manipulation, 
"designerbaby" og kloning). 
I de(t) humanistiske fag analyseres og diskuteres forskellige former for argumentation og for såvel 
religiøs som filosofisk bevidsthedstradition, hvorved det bioteknologiske kompleks sættes i et kul-
turelt og etisk perspektiv.  
 
3.2.5. Evaluering 
Tværfaglig videnskabscaféaften og udstilling, enten offentligt på det lokale bibliotek eller på sko-
len (for forældrene), hvor fokus rettes mod én af de behandlede bioetiske og -teknologiske udfor-
dringer, fx fosterdiagnostik eller kloning. Der inviteres to eksperter med forskellige holdninger, fx 
pligt- og nytteetik og/eller en religiøs grundholdning (der kan pege i begge retninger). Det kan være 
den lokale sognepræst eller en imam samt en naturvidenskabsmand fra det stedlige universitet, evt. 
også en systematisk teolog eller en filosof. I panelet sidder også elever, og det er elever, der styrer 
debatten. Blandt publikum sidder naturligvis også klassens elever, der har forberedt spørgsmål. (In-
spiration fra Birthe Mølhave: "Bioetik og Kloning – et undervisningsforløb i filosofi", i: BioTIK-
sekretariat (udg.): Bioetik/teknologi, s. 9). 
Evaluering af forløbet og metadiskussion af forskelle og ligheder mellem biologi og religion som 
fag. 
 
3.2.6. Forløbsskitse 
a. Bio: Diskussion af fælles case (avisartikel) og/eller tv-dokumentar (fx Bente Milton og Claus 
Ladegaards Misfoster, TV2) – hvilke biologifaglige problemstillinger ligger heri? Skitsering af for-
løbet. 
b. Rel: Ditto, men naturligvis med fokus på de religionsvidenskabelige og etisk-filosofiske pro-
blemstillinger. 
c. Samf: Evt. udarbejde og gennemføre en opinionsmåling af klassens (hele skolens?) holdning til 
bioetiske problemer: "5 bioetiske dilemmaer". Målingen kunne så gentages ved forløbets slutning. 
Har de tilkendegivne holdninger flyttet sig efter videnstilegnelsen? Sammenhæng mellem uddan-
nelse/viden og holdning til bioetik (sociologi)? 
d. Bio: Cellens opbygning og kernens og genernes funktion. Vagn Juhl Larsen og Søren Mark: Ge-
netik og gen-etik, Gyldendal 1989. 
e. Bio: Arvelighedsmønstre. Hanna Sigga Madslund: Genernes univers, Det Etiske Råd 1993. 
f. Bio: Ægsortering og fosterdiagnostik samt muligheder for genetisk manipulation. Det Humane 
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Genomprojekt, DNA. Thomas R. Mikkelsen: Bioteknologi, Nucleus 2002, s. 60 ff. 
d. Fil: Forelæsning til indføring i deontologisk og utilitaristisk etik i nyere vestlig filosofi (fokus: 
Kant og Bentham). 
e. Rel: Arbejde med etikken i de religioner, der er arbejdet med i årets løb (altid kristendom og is-
lam), evt. v. elevoplæg. Fokuspkt.: Abort. Tekster og baggrundsstof fra Tim Jensen og Mikael 
Rothstein: Etikken og religionerne, Aschehoug 1998. Evt. sideløbende særfagligt: Læsning af aktu-
elle danske tænkere som Klemens Kappel, Niels Holtug, Peter Kemp og Svend Andersen til ud-
dybning af filosofifagets introduktion til de klassiske etikere. 
f. Rel: Etiske diskussionstekster om fosterdiagnostik, selektiv abort og eutanasi på nyfødte fra Poul 
Storgaard Mikkelsen: Den optimale behandling?, Systime 2001 (fx T 23 og 24). Også fokus på 
etisk (gyldig) argumentation. Evt. sideløbende særfaglig samf-undervisning om sundhedsøkonomi 
og prioriteringsdebat? 
g. Rel: Ditto om genterapi og kloning. Den optimale behandling? (T 25, 26 og 28). 
h. Bio: Besøg på genteknologisk forskningssted. 
i. Rel/bio: Tværfaglig videnskabscaféaften og udstilling, jf. evalueringsafsnittet. 
j. Samf: Gentagelse og diskussion af opinionsmåling. 
 
3.3. EMNET ’Diabetes’ i 3g 
Fag: Hovedfag: Kemi A, biologi B og samf C. Støttefag: Idræt C, psykologi C og engelsk B 
 
Forløbet for kemi/biologi/samfundsfag i 5. semester ser således ud: 
 
3.3.1. Sag/problemstilling 
Hvad er diabetes, og hvorfor opstår sygdommen? Hvordan kan diabetes behandles? Hvorfor er det 
så udbredt en sygdom i den vestlige verden? 
 
3.3.2. Metodiske mål 
Forløbet kan være placeret i begyndelsen af 3g, og ambitionsniveauet mht. arbejdsformer vil derfor 
være højt. Arbejdsformen er et projektarbejde, hvor problemstillingen ikke er givet på forhånd, og 
hvorfor emnet forekommer mere komplekst. Det forudsættes, at eleverne har fokus på sagen og ik-
ke på de involverede fag, men at de er i stand til at afgøre, hvilke fag der kan bidrage til at besvare 
deres spørgsmål.  
 
Arbejdsformer, der anvendes: 

• Gruppearbejdsmetoder (summe- og diskussionsgrupper til de indledende overvejelser) 

• Materialesøgning (internettet og avisdatabase) 

• Gæsteforedrag (det kunne være, at en af eleverne kendte en person, der havde diabetes, og som 
kunne fortælle om sin hverdag, eller at en læge kunne berette om sygdommen diabetes og be-
handlingstilbuddene i dag) 
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• Arbejde i projektarbejdsgruppe (skal her opstille succesudfaldsrum, have forskellige gruppe-
roller på skift samt udarbejde elektronisk logbog m.m.) 

• Bruge konferencer (her oprettes en projektgruppe konference, hvor grupperne skal lægge deres 
indlæg ind, og hvor de kan diskutere indbyrdes) 

• Udføre eksperimenter på gymnasiet (en kombination af eksperimenter efter lærerfremstillede 
og elevfremstillede vejledninger) samt udføre eksperimenter på Aarhus Universitet  

• Formidling af processen foregår ved fremstilling af en synopsis 
 
3.3.3. Faglige mål 
biologi: 

• Indsigt i, hvad der sker i kroppen, når diabetes opstår, og hvordan det behandles. 

• Insulin fremstilles i dag ved genteknologi – hvad er genteknologi, og er det farligt (jf. 2g)? 

• Diskussion af arvelighed ved at behandle evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet 
mellem arv og miljø. 

• Diskussion af risikoen ved graviditet og diabetes. 

• Kostpyramiden diskuteres for at belyse vigtigheden af at få den rigtige kost, når man har dia-
betes.  

 
kemi: 

• Indsigt i, hvordan et insulinmolekyle kemisk er opbygget mht. bindingstyper, funktionelle 
grupper og isomeri. 

• Overvejelser angående insulins opløselighedsforhold. 

• Diskussion af, hvordan insulin eventuelt kunne fremstilles eksperimentelt. 

• Indsigt i, hvordan sukre er opbygget, og hvordan de nedbrydes ved glycolysen – herunder lidt 
om enzymer. 

 
samfundsfag: 

• Kunne som case se på Novo Nordisk, da det er en af verdens førende virksomheder inden 
for diabetesforskning. 

• Følgende emner kunne diskuteres: 
o Globalisering og multinationale selskaber. Her kunne udflytning til, hvor marke-

derne er (horisontal strategi), bearbejdes, idet Novo Nordisk f.eks. producerer insu-
lin til Sydafrika i Sydafrika. 

• Følgende nøgleord kunne behandles: 
o Innovation, teknologiudvikling, grundforskning, offentligt-privat samspil, konkur-

renceevne, strategi samt human resources. 

• Desuden kunne statistikker konsulteres for at undersøge, om der er en social differentiering 
i, hvem der udvikler diabetes. Her tænkes bl.a. på, om der er kulturelle mønstre for, hvilken 
livsstil folk har mht. kost og motion og udviklingen af diabetes. 
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Støttefag: Idræt, engelsk og psykologi 

• Idræt: Kunne diskutere den fysiske aktivitet og livsstilens betydning for sundheden. 

• Engelsk: Kunne læse en artikel om "fedmeepidemien" i USA, og om der findes flere med 
diabetes i USA sammenlignet med i Danmark 

• Psykologi: Kunne beskæftige sig med, hvordan det påvirker en person at være "livslang" 
syg. 

 
3.3.4. Bevidstgørelse af eleverne om fagenes identitet 
Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. I 
kemi udforskes og beskrives stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer. Biologi er 
læren om det levende og samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. I begge fag vek-
selvirkes mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og 
modeldannelse. Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold, og den sam-
fundsmæssige udvikling forbindes med sociologiske, økonomiske og politiske begreber. 
I dette sene forløb vil eleverne forhåbentligt have en vis klarhed over forskellen på fagene kemi og 
biologi, samt at samfundsfag anvender helt andre metoder end de to eksperimentelle fag. I biologi 
og kemi laves mange eksperimenter, hvorimod samfundsfag laver flere analyser og fortolkninger af 
situationer. 
 
3.3.5. Evaluering 
Forløbet afsluttes med en synopsis for at træne eleverne til den endelige eksamen i almen studie-
forberedelse. 
På dette tidspunkt har eleverne været igennem en evaluering i 4. semester, hvor de har lavet en sy-
nopsis under prøvelignende forhold på en abstrakt problemstilling i et emne, der er blevet behand-
let tværfagligt. Dette emne og dets arbejdsformer skal gerne være mere komplekst, og her skal em-
net gerne være transfagligt, så sagen er helt i centrum frem for fagene. Derfor er en synopsis på ny 
valgt som produkt, da kravene er højnet. 
 
3.3.6. Forløbsskitse 

1. En fælles diskussion på klassen om, hvilket kendskab eleverne har til diabetes, skal gerne 
munde ud i en debat om, hvad eleverne gerne vil vide noget om, hvilke spørgsmål der na-
turligt skal stilles til denne sag, samt hvilken faglig ballast der kræves for at besvare 
spørgsmålene. 

2. Med udgangspunkt i denne debat kommer en række fag på banen med den faglige ballast, 
og punkt 1. og 2. udgør herved problemanalysen.  

3. Efter at de forskellige fag har givet eleverne en faglighed om sagen, indgår eleverne i en ny 
klassedebat, og klassens fælles problemformulering vedtages. Det vil være fornuftigt, at 
der foreligger et idékatalog fra biologi og kemi til mulige eksperimenter til belysning af sa-
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gen, inden den fælles problemformulering vedtages. 
4. Herefter kommer selve fasen, hvor eleverne i grupper skal arbejde med en besvarelse af 

problemformuleringen. Her kan klassen blive enige om, at de mangler yderligere faglighed, 
som kan opnås ved en "forelæsning" til hele klassen. Dette er baggrunden for, at der ønskes 
en fælles problemformulering for hele klassen. 

5. Synopsisen afleveres og rettes af alle de tre hovedfagslærere.  
6. Forløbet evalueres ved, at eleverne skal beskrive de forskellige fags styrker og svagheder. 

Hovedfagslærerne evaluerer, hvordan eleven har struktureret forløbet, hvor de selv skulle 
tilrettelægge arbejdet, om de har været bevidste om, hvilke fag det var hensigtsmæssigt at 
involvere på givne tidspunkter i besvarelsen af problemformuleringen, samt om de har væ-
ret i stand til at reflektere over emnet. 
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