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ASt-kursusrapport fra Sct. Knuds Gymnasium Hold 3 (JL, LH, ML) 
 
Indledning 
 
Denne rapport afspejler, at vi har arbejdet på to indsatsområder. Som det første har vi valgt at be-
tragte ASt i grundforløbet i et mere overordnet perspektiv, idet vi har arbejdet os frem til en ska-
belon for kurset, som tilgodeser retningslinjer for tilrettelæggelsen, foreslået på vores egen skole, 
Sct. Knuds Gymnasium, og som altså i det væsentlige er uafhængigt af det indhold, som man øn-
sker at lægge ind i den. 
 
Vi har endvidere skitseret en tilsvarende skabelon for studieretningsforløbet, hvor man ser, at væ-
sentlige dele af vores skabelon for grundforløbet er projiceret ud på studieretningsforløbet. Det fo-
rekommer os, at denne anden skabelon er mere usikkert funderet, idet den i høj grad må indrettes 
efter de aktuelle elever, lærere og omstændigheder iøvrigt.  
 
Anden del af vores arbejde består dernæst i et konkret forslag til indhold af vores to skabeloner. 
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Forslag til skabelon til ASt i grundforløbet 
 

Forløb 
nr. 

Optakt i 
enkeltfagene 

ASt-faglige 
kompetencer 

Personlige 
kompetencer 

Produkt(er) / 
Genre(r) 

1.1 
 

 

Kendskab til: 
a) Læseteknikker, 
notatteknikker  
 
b) Basale faglige 
begreber og 
metoder  
 

Introduktion til 
gymnasiale 
arbejdsformer. 
(pararbejde, 
gruppearbejde, 
klasseundervisning) 
 
Lektielæsning, IT-
kompetencer, 
notatteknik. 

Individuelle handle-
kompetencer:  
•Koncentration. 
•Vidensindsamling.   
•Give og modtage 
respons i gruppen. 
•Opnå bevidsthed om 
basal faglig termino-
logi og metode 
 
 

Fremstilling af 
synopsis 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 

1)Træne færdig-
heder i argumen-
tation og doku-
mentation 
 
 
2) Kendskab til 
og opøvelse i 
grundlæggende 
abstraktion  

Introduktion til 
mundtlig fremstil-
ling 

 
Argumentations- og 
dokumentations-
færdigheder  
 

Beherskelse af den 
mundtlige redegø-
relsessituation med 
efterfølgende dialog 
 
Samarbejdsevne 
Funktionsroller i 
gruppearbejdet, 
herunder gensidig 
coaching og respons.  
  
It-kompetence  
 

Mundtlig fremlæg-
gelse på basis af en 
synopsis med efter-
følgende faglig dia-
log mellem grup-
perne og klassen 
(gerne med brug af 
præsentations-
program)  
 
 

1.3 Muligvis oplæg fra 
implicerede fag 

Introduktion til 
skriftlig fremstilling 
 
Enkeltfaglige me-
toder anvendt på 
fællesfagligt emne 
Emneafgrænsning  

Metodebevidsthed 
(Hum, Nat, Sam). 

Grupperapport 
indeholdende  
• teori 
• empiri 
• databehandling 
• vurdering. 
 

1.4 
 

Oplæg fra fag fra 
de tre fakulteter. 
Studieretnings-
fagene skal indgå. 

Enkeltfaglige me-
toder anvendt på 
fællesfagligt emne 

Kategorisering og 
systematisering af en 
større stofmængde 
Valg af metode 

Par-rapport med 
resumé 
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Forslag til skabelon til ASt i studieretningsforløbet 
 

Forløb 
Nr. 

Optakt i 
enkeltfagene 

ASt-faglige 
kompetencer 

Personlige 
kompetencer 

Produkt(er) / 
genre(r) 

2.1 Der fokuseres på 
analyseniveauet 
(Bloom 2) i de fag, 
der indgår. 

Enkeltfagenes ana-
lyse metoder anven-
des på det fælles-
faglige emne 

Opstilling af sammen-
hænge og årsagsfor-
klaringer 

Par-rapport 

2.2 Projketgruppear-
bejdsform introdu-
ceres. 
 
Oplæg fra fag, der 
indgår i projektet 

Introduktion til pro-
blemorienteret ar-
bejdsform. 
  
Enkeltfaglige meto-
der anvendt på fæl-
lesfagligt emne 

Opstilling af sammen-
hænge og årsagsfor-
klaringer 

Grupperapport 

3.1 Der fokuseres på 
diskussion og vur-
deringsniveauet 

Selvstændig pro-
blemformulering 
 
Opstilling af hypo-
teser 

 Individuel rapport 

3.2 Fællesfagligt 
oplæg fra fag, der 
indgår i projektet 

Der arbejdes pro-
blemorienteret med 
enkeltfaglige meto-
der der anvendes på 
fællesfagligt emne 

Alle 3 taksionomiske 
niveauer 

Grupperapport 

4.1 Fællesfagligt 
oplæg fra fag, der 
indgår i projektet 

Der udarbejdes en 
selvstændig pro-
blemformulering 

Alle 3 taksionomiske 
niveauer 

Individuel rapport 

4.2 Oplæg fra fagene Selvstændig pro-
blemformulering 
 
Opstilling af 
hypoteser 

Opstilling og efter-
prøvning af hypotese 

Grupperapport 

5.1 Eleverne lægger op 
til fagene 

Selvstændig pro-
blemformulering 
 
Opstilling af hypo-
teser 

Opstilling af hypote-
ser 

Grupperapport 

5.2 Eleven lægger op 
til fagene 

Selvstændig pro-
blemformulering 
 
Opstilling af hypo-
teser 

Opstilling af hypo-
teser 

Individuel rapport 

 
 
 



Sct.Knud ASt (JL, LH, ML)  4 (7) 

Konkret udfyldning 
 
Vi har valgt det overordnede emne Teknologi og dens samspil med kulturen i fortid og nutid. 
 
Vi har overtaget den form for emnepræsentation, som benyttes i Uddannelse 8. oktober 2004, og 
som går under navnet Ideboks. Fra samme reference har vi overtaget nogle idebokse, som fore-
kommer relevante under vores overordnede emne, dog således at vi har tilladt os at redigere i dem. 
 
 
1. semester 
Grundforløb 

1.1 Eiffeltårnet. 
Verdensudstillin-
gen 1889 

1.2 Stimulanser og 
præstationsfrem-
mende stoffer  

1.3 Solcellen og 
brændselscellen. 
Brintsamfundet 
 

Evaluering 
 
1.4 Atombomber, 
deres anvendelse og 
rolle i magtpolitik-
ken efter WW2 
 

2. - 3. 
semester 

2.1 Uret. Moderne 
udmåling af tid og 
sted  
 
 

2.2 Uret. Klassisk 
udmåling af tid og 
sted  
 
 

3.1 Syntetiske 
farvestoffer og den 
første kemiske 
industri 
 

3.2 Datamaskiner 
 

4. - 5. 
semester 

4.1 Atombomber 
og deres tilblivel-
seshistorie. 
Kerneenergi 
 

Evaluering 
 
4.2 Dampmaskiner 

5.1 Telefonen og 
øvrig elektrisk 
kommunikation 
 

5.2 Halvledertekno-
logi 
 

 
 
1.1 Eiffeltårnet. Verdensudstillingen 1889 
Verdensudstillingen i 1889 i almindelighed og Eiffeltårnet i særdeleshed symboliserer i allerhø-
jeste grad fremskridtstroen. Selve konstruktionen af Eiffeltårnet – i mange år den højeste bygning i 
verden – blev opfattet som bevis og en tro på, at mennesker kan konstruere alt. Eiffeltårnet var en 
ingeniørbedrift, som satte spor i menneskers forhold til verdenen, hvilket igen havde en afsmitten-
de virkning på litteraturen og de øvrige kunstarter.  
Deltagende fag: Fysik, samfundsfag, dansk, billedkunst og eventuelt matematik, fransk samt 
engelsk. 
Kilde: Uddannelse-ideboks: Eiffeltårnet  / Verdensudstillingen 1889 
 
 
1.2 Stimulanser og præstationsfremmende stoffer 
Alkohol igennem tiderne. Doping og livsstil. Krop og identitet. Brug og misbrug af kosttilskud, 
kosmetik, doping, alkohol, rusmidler, euforiserende og beroligende stoffer. Reklamens magt. Me-
dicinalindustrien. Mafia. 
Deltagende fag: Kemi, dansk, historie, samfundsfag, idræt og eventuelt biologi, psykologi samt 
filosofi. 
Kilde: Uddannelse-ideboks: Den kontrollerede og konstruerede krop – doping eller livsstil? 
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1.3 Solcellen og brændselscellen. Brintsamfundet 
Det moderne samfund er dybt afhængig af let adgang til store energiressourcer. Hidtil er næsten al 
energi blevet hentet gennem afbrænding af fossile brændsler med til hørende CO2-udslip, som man 
frygter at ville kunne medføre global opvarmning. Hertil kommer, at de fossile brændsler som olie 
er meget skævt fordelt geografisk set og begrænsede i mængde, hvilket på et tidspunkt vil tvinge 
os til at omstille os til andre energikilder. Et lovende alternativ er at udnytte den direkte energi fra 
solen. Direkte solenergi via solceller kan omsættes i brint, som er forholdsvis let at lagre og trans-
portere. Ved brintsamfundet forstår man et samfund, hvis primære energibrændstof er brint. Selve 
energiproduktionen er forureningsfri, da det eneste affaldsprodukt er vand, og der er i praksis ube-
grænsede ressourcer, da solen er energikilden. 
Deltagende fag: Fysik, samfundsfag, og eventuelt kemi, biologi samt naturgeografi. 
Kilde: Uddannelse-ideboks: Brintsamfundet 
 
 
1.4 Atombomberne, deres anvendelse og rolle i magtpolitikken efter 
WW2. Det politiske, militære og etiske spørgsmål om anvendelsen af fissionsbomber som 
middel til afslutning af WW2. Bohr og Churchill. Hiroshima og Nagasaki. Den kolde krig og 
magtbalancen. 
Deltagende fag: Fysik, historie, samfundsfag, og eventuelt kemi biologi, filosofi. 
 
 
2.1 Uret. Moderne udmåling af tid og sted 
Atomuret. Satellelitbaseret gps. Dansk og international metrologi og dens betydning. 
Deltagende fag: Matematik, historie, fysik, engelsk og eventuelt astronomi samt naturgeografi. 
 
 
2.2 Uret. Klassisk udmåling af tid og sted 
Opdagelser og ændringer i verdensbilledet går hånd i hånd med samfundsmæssige behov. Histo-
rien om de store opdagelser mellem 1500-1800 er blandt meget andet også en historie om, hvorle-
des den astronomiske viden, den geometriske indsigt og den teknologiske kunnen spiller sammen. 
At navigere, når man mistede landkending, var en yderst vanskelig affære. Galileis opdagelse af 
Jupiter-månerne giver håb om et astronomiske ur til gavn for navigation. Hans opgør med det ro-
mersk-katolske verdensbillede.  Ole Rømers undersøgelse af månernes omløbstid leder til opdagel-
se af lysets tøven. Royal Society udlover en kæmpedusør for konstruktion af et pålideligt og præ-
cist ur. Astronomer ligger i kappestrid med urmagerne, der også konkurrerer indbyrdes. Harrison 
vinder - men efter lang tids tovtrækkeri. Herefter kan der navigeres - og dagen kan inddeles i 
timer. 
Deltagende fag: Matematik, historie, fysik, engelsk og eventuelt astronomi samt naturgeografi. 
Kilde: Uddannelse-ideboks: De store opdagelser og kampen om længdegraden.  
 
 
3.1 Syntetiske farvestoffer og den første kemiske industri 
Carbon-kemiens mangfoldighed. Liebig og den empiriske anilin-syntese. Alizarin og den målret-
tede syntesekemi. BASF og indigo. Den tyske farvestofindustri placering som verdens førende. 
Skadevirkninger på mennesker i produktion og brug.  
Deltagende fag: Kemi, dansk, historie, samfundsfag, og eventuelt tysk samt billedkunst. 
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3.2 Datamaskiner 
Charles Babbage og mekaniske regnere. Alan Turing og den elektroniske computers fødsel i form 
af Colossus i Bletchley Park England 1944. Enigma-dekodning. von Neumann-princippet. ENIAC. 
DASK. pc baseret på mikroprocessor. Rør-transistor-IC-udviklingen. Lagringsmedier. Robottek-
nologi. Programmeringssprog sammenstillet med naturlige sprog. Muligheder og begrænsninger 
herunder uafgørlighedhedsprincippet. Kryptologi og datasikkerhed. Overvågningssamfundet.  
Deltagende fag: Matematik, dansk, fysik, historie, samfundsfag, engelsk, og eventuelt datalogi 
samt filosofi. 
 
 
4.1 Atombomberne og deres tilblivelseshistorie. Kerneenergi 
Hahn og Strassmann. Lise Meitner og Frisch. Fermi og Szilard. Manhattanprojektet. Publikations-
stoppet. Einsteins brev. Big science. Compartementalisation. Heissenberg og Bohr. Oppenheimers 
indsats og skæbne. Teller og fusionsbomben. 
Deltagende fag: Fysik, historie, samfundsfag, og eventuelt kemi. 
 
 
4.2 Dampmaskiner 
Den industrielle revolutions 2. fase fra 1850. Dampmaskinen. Værktøjsmaskiner. Jernbaner. 
Dampskibe, eksempelvis Titanic. itanic er den sejlende afspejling af den europæiske civilisations 
selvforståelse og menneskeopfattelse fra midten af 1800-tallet til udbruddet af første verdenskrig. 
Europa oplevede i slutningen af 1800-tallet en voldsom industrialisering, som i høj grad kom til at 
præge europæernes selvforståelse, og som var drivkraften bag Europas opbygning af det koloniale 
verdensherredømme. For nutidens mennesker kan det være vanskeligt at forstå omfanget af den 
fremskridtstro, som fik europæerne til at mene, at man havde konstrueret det synkefri skib, at man 
havde sejret over naturen. 
Deltagende fag: Fysik, historie, samfundsfag, dansk, engelsk, og eventuelt kemi samt filosofi. 
Kilde: Uddannelse-ideboks: Titanic – på tærsklen mellem den gamle og den nye verden ( ca. 1850-
1914) 
 
 
5.1 Telefonen og øvrig elektrisk kommunikation 
Induktionsprincippet. Bell, Gray og opfindelsen af telefonen 1875. Radiotelefoni. Digitalisering 
Sampling. Bredbåndsnet. Lysledertransmission. Mobiltelefoni. Roaming og overvågningssamfun-
det. SMS og dens indvirkningen på sproget. Billedtelefoni. 
Deltagende fag: Matematik, dansk, fysik, historie, samfundsfag, og eventuelt film og TV samt 
filosofi. 
 
 
5.2 Halvlederteknologi 
Transistoren 1949. Logiske kredsløb. Integrerede kredse. Mikroprocessoren. Lommeregneren. 
pc’en. Solcellen. LCD’en. 
Deltagende fag: Matematik, fysik, engelsk og eventuelt astronomi, datalogi, kemi samt film og 
TV. 
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AFSLUTNING: 
 
Vi har forsøgt at opbygge en skabelon over det samlede ASt-forløb, som indebærer en bevidst 
progression i elevernes kompetencer. Vi har yderligere sammensat et konkret ASt-forløb under en 
bred, fælles titel, og de enkelte delemner er disponeret med baggrund i skabelonen – uden at dette 
dog ses dokumenteret i rapporten. Vi har heller ikke haft tid til at dokumentere vore tanker om 
sammenhæng mellem et mindre udvalg af de konkrete emner, hverken på langs eller på tværs. 
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