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Almen studieforberedelse på Rønde Gymnasium 
 
Rønde Gymnasium er et af landets mindre, private gymnasier. Her udbydes i sommeren 
2005 foreløbig 5 studieretninger, hvoraf man regner med at oprette 3 hvert år. De valgte 
studieretninger kan ses her: http://www.roende-gym.dk/website/gymnasium/studieretninger.asp
Almen studieforberedelse tænkes på Rønde Gymnasium som tonet af den enkelte 
studieretning. Et team bestående af 2 personer er ansvarlig for undervisningen på hver 
studieretning og hermed også ansvarlige for den overordnede tilrettelæggelse og 
sammenhæng i AS. Teamet uddelegerer opgaver til den pågældende studieretnings 
lærere og sørger hermed for at alle 3 fakulteter inddrages løbende og med nogenlunde 
samme vægt. Studieretningens lærere må gerne komme med forslag til AS, men det er i 
sidste ende teamet som fastlægger forløb og progression. 
 
 
Kommentarer til skemaet over studieretningsforløbet (se bilag) 
 
Arbejdsgruppens fagprofil (Bio/Samf, Tysk/Fys, Mat/Fys) har været bestemmende for at 
vi har taget udgangspunkt i en studieretning med Bio(A), Mat(B) og Kem(C). Det 
naturvidenskabelige fakultet er dermed stærkt repræsenteret, så vi har været 
opmærksomme på at de to andre fakulteter skal tilgodeses af blandt andet dansk og 
historie. I studieretningen arbejder vi også med en studierejse til en hovedstad, gerne 
Paris. Her kan samf og hum også få en fremtrædende plads. 
 
Vi har valgt at præsentere det samlede forløb i Almen Studieforberedelse (AS) på 
skematisk form af flere grunde: 

• Skemaet sikrer, at man tilgodeser de forskellige intentioner med AS: emnernes 
faglige spredning og progression, spredning og progression i arbejdsformer, 
spredning i fremstilling/fremlæggelse, evaluering og prøveformer herunder 
udarbejdelse af studierapporten. 

• Skemaet kan bruges som ”huskeseddel”. 
• Overskuelighed i den tidsmæssige placering. 
• Nemmere genbrug ved senere forløb. 

 
Bemærkninger til nogle af emnerne: 

• Verdensbilleder. Vi forestiller os at forløbet i 1.g indeholder en præsentation af 
historiske verdensbilleder, herunder eksempler på naturvidenskabelige 
fremstillinger (fysikpensum), mens man i 2.g forløbet vender tilbage med religion, 
biologi og måske filosofi). Her er mulighed for at demonstrere for eleverne, 
hvordan forøget viden giver en dybere og mere nuanceret indsigt. Emnet kan 
også behandles af andre fag. 

• Eiffeltårnet eller Titanic er velkendte emner om optimismen i slutningen af 1800-
tallet. Fx troede (nogle) at fysikken var færdigudviklet, med det industrielle 
gennembrud kunne alt lade sig gøre, mennesket var herre over naturen. 
Paradigmeskiftet sker i begyndelsen af 1900-tallet. 

• Viden. Der gives eksempler på, hvad viden er og hvordan viden opnås indenfor 
hvert af de tre fakulteter. 

• Det sidste emne skal være en træning til den afsluttende opgave, idet vi forestiller 
os at benytte det centralt fremstillede eksempelmateriale.  
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Skitser af tre AS-emneforløb 
 
Farver  Deltagende fakulteter/fag: 

NAT (Fysik) og HUM (Billedkunst og Tysk) 
 
Indhold 
Farver er et oplagt emne til tværfagligt samarbejde, da emnet i 
forvejen indgår naturligt i flere fag i gymnasiets fagrække. Emnet 
tager udgangspunkt i fænomener, som eleverne kan forholde sig 
meget konkret og umiddelbart til og passer derfor godt ind i 
grundforløbet. 
I billedkunst eksperimenterer eleverne med brug af farver i maleriet 
og gennemgår teori om farveblanding og anvendelse af farver i 
billedkunsten. Desuden beskrives og beskrives og analyseres 
udvalgte kunstneres brug af farver. 
I fysik introduceres teori om lysets spektrum og Newtons farveteori, 
eleverne lærer om additiv og subtraktiv farveblanding og om, 
hvordan farver dannes på en computerskærm. Endelig er der 
mulighed for at komme ind på øjets opbygning og registrering af 
farver. 
I dansk/tysk fokuseres på forfatteres brug af farve og farvesymbolik i 
litteraturen, herunder specielt i lyrikken, og eleverne kan her trække 
på deres viden fra billedkunst. 
 
Afvikling 
Emnet ligger som det første i AS-forløbet, og det vil nok være 
hensigtsmæssigt at nedtone produktkrav og tværfaglig integration. 
De deltagende fag gennemfører derfor parallelle forløb med 
reference til og inddragelse af viden fra hinanden. 

 
 
Kropsbevidsthed Deltagende fakulteter/fag: 

NAT (Biologi og evt. Kemi og Idræt) og HUM (Dansk) 
 
Indhold 
Emnet tager udgangspunkt i kroppen. Gymnasieelever vil ofte være 
meget interesseret i kroppen. Hvad skal man spise ? Hvad er sundt 
? Hvordan kan man træne sin krop ?  
Biologi, Kemi og Idræt vil give eleverne mulighed for at forstå 
kroppen ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel. Man kan 
beskæftige sig med muskler, blodkredsløb, træning, kondition, 
fordøjelsessystem, kost, stofgrupper i maden og livsstilssygdomme. 
Dansk vil give eleverne mulighed for at beskæftige sig med bl.a. 
skønhedsidealer og modefænomener. 
Et samarbejde mellem humaniora og naturvidenskab vil kunne 
hjælpe eleverne til en bedre forståelse af kroppens udseende og 
funktioner samt de følelser der er knyttet hertil. Samtidig vil eleverne 
få en forståelse af at det samme emne kan anskues fra vidt 
forskellige synsvinkler og at alle kan bidrage til en bedre forståelse. 
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Emnet omhandler betydelige kernefaglige emner fra Biologi og vil 
kunne hjælpe til at perspektivere det faglige indhold i de andre fag. 
 
Afvikling 
Emnet indbyder både til projektarbejdsform og praktiske øvelser. I 
grundforløbet vil vi præsentere eleverne for givne 
problemformuleringer og forslag til basislitteratur og øvelser. 

 
 
Fagenes sprog I 1.g på grundforløbet har vi valgt at placere forløbet ”Fagenes 

sprog”. Dette forløb er en del af en 3-leddet størrelse, som også 
indeholder ”Viden i fagene” (2.g efterår) og ”Virkelighed vs. Model” i 
3.g efterår. Alle tre hovedområder deltager hver gang i disse forløb. 
Der er indbygget en progression i de 3 forløb og derfor tager 
”Fagenes sprog” fat på en række forskelle mellem de 3 
hovedområders måder at kommunikere og formidle deres indsigter 
på. Genstandsområderne skal være konkrete og eksemplificerbare. 
F.eks. optræder ordet ”observation” inden for alle tre hovedområder 
og det samme kan siges om ordet ”eksperiment”. 
 
Forløbsskitse 
Førviden fase 
Eleverne introduceres for de valgte ”ord/begreber”, f.eks. 
”eksperiment” og svarer på spørgsmålet: 

• Hvad er et kunstnerisk eksperiment? 
• Hvad er et samfundsvidenskabeligt eksperiment? 
• Hvad er et naturvidenskabeligt eksperiment? 

 
Vidensopsamlende fase 
1. Eleverne arbejder med korte tekster/billedmateriale der beskriver 
de 3 typer eksperimenter. Det er vigtigt at teksterne/billedmaterialet 
beskæftiger sig med konkrete, håndgribelige og generaliserbare 
eksperimenter, dvs. eksperimenter der er typiske for 
hovedområderne f.eks. inden for: 

• Eksperimenterende kunst 
• Sociologiske eksperimenter 
• Et kemi-forsøg  

2. Eleverne udfører et mindre eksperiment inden for hvert 
hovedområde og sammenligner: 

• Hvori består eksperimentet? 
• Hvad er formålet? 
• Hvilke regler skal følges? 
• Hvordan kræves det at resultaterne formidles? 

 
Vidensformidlende fase 
Eleverne formidler et udvalgt eksperiment (som kunstværk og 
beskrivelse af samme, som del af en rapport eller som journal). Det 
er vigtigt at pointere at det kun er selve eksperimentet der skal 
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formidles og ikke nødvendigvis en bagvedliggende videnskabelig 
teori.  
Konkluderende fase  
Eleverne besvarer igen spørgsmålene fra førvidensfasen og herefter 
følger en paneldiskussion med spørgsmål fra salen til de ansvarlige 
undervisere. 

 
 
HUM, NAT og SAMF i Almen Studieforberedelse i studieretningen 
Biologi (A), Matematik (B), Kemi (C) 
 
Det humanistiske hovedområdes placering i AS 
Eftersom dette AS-forløb er tonet i en naturvidenskabelig retning må det humanistiske 
hovedområde gå ind i forløb som støtter op om dette. Det vil her være vigtigt at klargøre 
hvori humanioras empiri og teorier og metoder består og klart signalere både forskelle 
og ligheder til særligt den naturvidenskabelige tradition. Humaniora kan bl.a. bidrage 
med æstetiske synsvinkler på naturvidenskaben og særligt menneskets rolle i den 
teknologiske, samfundsmæssige udvikling vil være interessant for humaniora. 
Sprogfagene vil kunne hjælpe med at kaste lys over sproget som erkendelsesmiddel i 
de enkelte fag og vigtigheden af at kommunikere på de for fagene vedtagne måder. 
Sprogfagene kan godt beskæftige sig med den naturvidenskabelige diskurs kontra den 
humanistiske – ligesom man vil kunne introducere retorik og argumentation. Humaniora 
(dansk) kan derimod ikke lære eleverne at skrive rapporter i de naturvidenskabelige fag 
– dertil er det faglige spring for stort. 
 
Matematiks overvejelser over, hvordan AS kan støtte faget i studieretningen. 
I den valgte studieretning indgår matematik som B-niveau-fag. Der er klart mange 
muligheder for fagligt samarbejde med biologi i studieretningen (statistik, 
sandsynlighedsregning, fremstilling og tolkning af tabeller og grafer, modeller). Mere 
bredt ses en interesse i at behandle statistiske metoder i forbindelse med beviser (”er 
det sundt eller usundt”? i emnet kropsbevidsthed). I forbindelse med forløbene om 
Verdensbilleder kan matematik ses integreret i forsøget på omverdensforståelse 
(eksempler fra det antikke Grækenland), eksempler på matematiks udvikling knyttet til 
samfundsudviklingen (regnemetoder, matematisk bevis, nutidens udbredte brug af 
numeriske modeller og computere. Under behandling af modeller kunne man fx se på 
hvorfor biologer og fiskere er så uenige om antallet af fisk i Nordsøen. 
 
Det samfundsfaglige hovedområdes placering i AS 
Det samfundsfaglige område kan være med til at skabe en ramme og et perspektiv for 
arbejdet med de to andre hovedområder i studieretningen. 
En dybere forståelse af naturvidenskabelige og humanistiske emner vil ofte være 
betinget af et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Videnskabelige opdagelser og 
deres udnyttelse vil ofte være betinget af den samfundsmæssige udvikling. 
I emne 2 i grundforløbet vil f.eks. de oldgræske matematikeres opdagelser blive sat i 
relation til de politiske strukturer i det antikke Grækenland. 
I emne 1 i 1. g forår vil det kunne belyses, hvordan der er en vekselvirkning mellem 
politiske forhold og den naturvidenskabelige forskning. 
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Tilsvarende vil forståelsen af et kunstværk eller menneskelige vilkår ofte kunne beriges 
af et samfundsmæssigt perspektiv. 
 
 
Didaktiske overvejelser vedr. AS i studieretningen Biologi (A), 
Matematik (B), Kemi (C) 
 
Almen studieforberedelse strækker sig over de første fem af gymnasiets seks semestre 
med fire emner i grundforløbet og to emner hvert følgende semester. I oplægget til 
denne opgave sigtes der mod, at disse emner bør repræsentere gode SAGER, som 
kræver belysning af fag fra flere eller alle tre hovedområder. Endvidere lægges der op 
til, at emnerne indbyrdes hænger sammen, f.eks. via et overordnet tema. 
 
I vores udkast til et AS-forløb har vi valgt at nedtone denne sammenhæng og fokusere 
på at udpege goder SAGER i stedet. Selve forløbet er tilrettelagt efter følgende 
didaktiske principper: 
 
Skiftende fagkonstellationer og bred faglig dækning: 
I grundforløbet deltager oftest fag fra kun to fakulteter. Det skyldes, at hvert af de fire 
emneforløb er relativt korte, samt at eleverne på dette tidspunkt ofte skal koncentrere 
sig om at indøve basisfærdigheder i de deltagende fag. I hvert emne skal to 
hovedområder repræsenteres, og alle tre hovedområder skal inddrages på hver årgang. 
 
Progression i arbejsformer og abstraktionsniveau: 
Projektarbejde kræver typisk en høj grad af faglig modenhed, som ikke kan forventes 
hos elever, der lige er begyndt på en gymnasieuddannelse. De tre første emner i AS 
involverer derfor traditionel klasseundervisning, øvelser og gruppearbejde, mens 
projektarbejde først optræder sent i grundforløbet – og her med given 
problemformulering. Der arbejdes i begyndelsen konkret med relativt afgrænsede emner 
såsom farver og kropsbevidsthed, mens eleverne senere i gymnasieforløbet bliver i 
stand til at bevæge sig op på et højere abstraktionsniveau med emner som 
verdensbilleder og modeller. Emnet verdensbilleder optræder tre gange i forløbet. Dette 
giver eleverne mulighed for at vende tilbage til et kendt genstandsområde, hvorved 
progressionen i faglig viden og abstraktionsniveau bliver synlig også for eleverne. 
Gennem AS-forløbet stilles der i øvrigt stigende krav til produkt, formidlingsformer samt 
til elevernes evne til at identificere og sammenligne fagenes tilgange, muligheder og 
begrænsninger. 
 
Bevidst fokus på elevernes studiekompetence: 
Med udarbejdelse af individuelle studieplaner for den enkelte elev og inddragelse af 
forelæsningsformen, samt besøg på videregående uddannelser sigtes i AS-forløbet 
bevidst på at forberede eleven på en videregående uddannelse. 
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BILAG: 
 
 
Studieretning: Biologi (A), Mat (B), Kemi (C) 
 

Tid Emne Fakultet Arbejdsformer Produkt/formidling Evaluering/eksamen 
1. g 
(grundorløb) 

1:  Farver 
2:  Demokrati og   
     menneskerettigheder 
 
3:  Fagenes sprog 
4:  Kropsbevidsthed 

Nat/hum 
Nat (Matematik)/ 
Hum (historie)/  
samf (Samfundsfag)
Alle 
Nat/hum 

Intern mundtlig 
evaluering med 
udgangspunkt i ét af 
emnerne. 
Studierapporten 
evalueres 

1. g forår 1:  Brintsamfundet 
2:  Verdensbilleder 1 

Nat/samf 
Nat(fysik)/ 
Hum(historie) 

Klasseundervisning 
Gruppearbejde 
Projektarbejde med 
given 
problemformulering 

Individuelle skriftlige 
opgaver. 
Grupperapporter med 
gruppefremlæggelse 

Studierapporten 
evalueres 

2. g efterår 1: En by: Paris 
2: 1890’erne 

Alle 
Alle 

Studierapporten 
evalueres 

2. g forår 1:  Verdensbilleder 2 
 
2:  Viden i fagene. 
 
 

Alle (rel, filosofi, 
biologi) 
Alle 

Problemformulering 
Og projektarbejde 
Studierejse, foredrag, 
markundersøgelse, 
interview,  
Besøg på uni-
fakulteter eller 
gæstelærere (hele 
skolen) 
Forelæsning evt. 
gæsteforelæsning 

Powerpointpræsenta-
tion mm. 
Udarbejdelse af 
synopsis under 
prøvelignende former 

Faglig dialog med to 
lærere med 
udgangspunkt i synopsis 
Studierapporten 
evalueres 

3. g efterår 1: Virkelighed vs. model.
2: Verdensbilleder 3 
      
 

Alle 
Hum/Samf 

Gæstelærer 
Projektarbejde 
Individuelt arbejde 

Projektrapport med 
gruppefremlæggelse af 
udvalgte dele 
Synopsis 
 

Studierapporten 
evalueres 

3. g forår Afsluttende opgave fra 
UVM 

 Individuel vejledning Synopsis Eksamen 
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