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1. Generelle overvejelser 
 
1.1. AS i grundforløbet 
I tilknytning til de indledende møder på SAG vælger vi følgende 
grundmodel for AS-forløbene på SAG. 
I grundforløbet fordeles 87 timer AS på tre blokke á hhv. 19, 29 og 39 
timer. Forløbene afvikles over sammenhængende uger. Første forløb i 
september, andet forløb i slutningen af oktober/begyndelsen af 
november og tredje forløb i december. 
Indledende løse timer læses i deltagende læreres egne timer. 
Skemalægger tilrettelægger sammenhængende blokdage. Afsluttende 
opsamling læses i lærernes egne timer. 
To til tre lærere står for de enkelte forløb, og man kan inddrage andre 
lærere som “gæstelærere” f.eks.  fra de kreative fag. 
 
For at skabe fælles referencerammer og kontinuitet for både elever og 
lærere læses der i grundforløbet samme temaer. 
Når klasserne i januar sammensættes på ny, er der således en fælles 
referenceramme. 
Lærerne kan hjælpes ad i forberedelsesfasen med at finde materiale. 
Man kan føre pædagogiske diskussioner med hinanden. 
Man kan inddrage et fællestimearrangement for 1.g. 
Det bliver vanskeligt at skaffe bøger og undervisningsmateriel nok. 
Derfor skal alle klasser nok have blokdage i samme uge(r), men ikke 
samme dage. 
 
1.2. AS i studieretningsforløbene 



I studieretningsforløbet vælges der både fælles temaer som går igen (jf. 
Hadsten-modellen), men samtidig skabes der også mulighed for at 
udfylde frie forløb, hvor indholdet planlægges individuelt af lærerne og 
elever. 
 
Hvad betyder fælles tema? 
Den enkelte klasses lærere skitserer en plan for de tre år og planlægger 
fordelingen af de tre forløb i efteråret 2005. Målet er transfaglighed og 
metodebevidsthed. De lærere, der påtager sig et forløb, repræsenterer i 
første omgang deres fakultet, i anden deres fag og tredje sig selv. Det 
betyder, at selv om alle klasser har samme tema, bliver det konkrete 
indhold tonet forskelligt afhængigt af lærergruppens sammensætning 
hhv. studieretningen. 
Deltager flere lærere med samme fag i de forskellige klasser, er det 
naturligt, at de hjælpes ad, og at faggruppen i øvrigt bakker op med 
ideer. 
 
1.3 Temaer i de tre år 
Der arbejdes med to gennemgående temaer over de tre år. Overordnede 
rammer for de udarbejdede forslag på SAG er Kommunikation, 
Verdensbilleder, Tiden, Menneske - natur - samfund, sundhed, 
paradigmeskift. Emnerne er valgt fordi de efter vores mening åbner op 
for et tværfagligt samspil til alle tre fakultetssider og der i emnerne 
ligger en mulighed for at en faglig progression, jf. vore konkrete forslag. 
Der kan ikke være mere end to bundne temaer, der strækker sig over 
alle tre år, for der er kun to forløb pr. semester, og vi synes, at der skal 
være ét frit valg af tema i det ene forløb hvert semester. Et forløb 
hvert semester har tema efter klassens læreres eget valg. 
Dvs. at vi på SAG vælger 2 fællesforløb, som går igen i de forskellige 
årgange og en forløbsrække bestående af i alt 5 forløb, der 
tilrettelægges individuelt. 
Herved sikres kontinuitet og progression i de to gennemgående emner (jf. 
argumenterne fra Hadsten), samtidig med at der åbnes op for friere 
forløb. 



Se nedenstående figur: 
 
Semestre Fællesforløb Fællesforløb Enkeltståend

e forløb 
3g / 5. sem.  ΚIII (22 t.) Α E (22 t.) 
2g / 4. sem.  3 (22 t.)  Α D (22 t.) 
2g / 3. sem.  ΚII (22 t.) Α C (22 t.) 
1g / 2. sem.  2 (22 t.)  Α B (22 t.) 
1g / GF  1  (19 t.) ΚI (29 t.) Α A (39 t.) 
 
 
Symbolforklaring  

: forløb over tre år fælles for hele årgangen 
Κ: forløb over tre år fælles for hele årgangen 
Α: forløb frit efter lærergruppens valg      
    
 
To fluer med et smæk 
Vi har i forbindelse med den konkrete udarbejdelse af emnerne lagt vægt 
på at der kan skabes synergieffekt især i forhold til GF, hvor vi gerne vil 
"slå bro" til de områder som tages op i almen sprogforståelse og det 
naturvidenskabelige grundforløb. Samtidig kan det overvejes hvor vidt de 
enkelte fags kernestof og evt. færdighedsindlæring kan være del af AS 
(jf. f.eks. det obligatoriske dansk-historieforløb i 1g.) 
 
Tjekliste 
Arbejdsgruppen vedrørende Almen studieforberedelse udarbejdede i 
forår 2004 en tjekliste over, hvilke færdigheder eleverne skulle tilegne 
sig. (Tjeklisten følger sidst i opgaven).  
Den skal suppleres med Blooms taxonomier og nøgleord fra 
bekendtgørelsen for Almen Studieforberedelse, således at team og 
klassens samlede lærere har et overblik over, hvem der gør hvad og 
hvornår. Her kunne klassedagbogen på intranettet, som vi på SAG fik 
præsenteret være en oplagt mulighed for at skabe et fælles forum. 



På denne liste kan de kreative fag ligesom fag i 2. og 3. g også optræde, 
for man kan inddrage disse kompetencer i forløbene - foruden portefolio 
og klassedagbog samt de elevprodukter, der skal komme ud af almen 
studieforberedelse. 
 
2. En konkret skitse over et treårigt forløb i Almen 
studieforberedelse1

 
Vi har taget udgangspunkt i de overordnede emnekredse som er nævnt i 
det ovenstående. Som udgangspunkt kan der være tale om to kernefag, 
som inddrager de øvrige fag. 
Præmisserne for vores emnevalg er: 
- emnerne skal være så brede, at de sikrer åbenhed overfor mindst to af 
de tre fakulteter. 
- emnerne har et almentdannende indhold, således at de er anvendelige på 
alle studieretninger og kan tones i relation til studieretningsfagene. De 
emner, som føres op i flere semestre har en tyngde og bredde der 
muliggør progression i forhold til elevernes almendannelse, faglige 
dannelse, metodiske indsigt og  udvikling af færdigheder. 
 
 
2.1. Fællesforløb  Sundhed 
Emnet rummer en række muligheder, jf. Hadsten-modellen og 
januarkurset i AS, hvor vi netop blev præsenteret for både 
samarbejdsmuligheder og progressionen, som kan ligge i emnet og vi har 
derfor besluttet at overtage dette glimrende forslag. 
 

 1:  
Emnet er det første AS-forløb, som eleverne bliver præsenteret for og 
vil derfor blive et meget konkret emne: 
 
 

                                         
1 Vi har hentet inspiration i såvel Herning, som Hadsten-modellen 



Krop og energi 
Fag: biologi og idræt 
Formål: At give eleverne indsigt i og viden om deres egen krop og de 
processer der betinger deres energiforbrug med henblik på at styrke 
deres bevidsthed om en sund livsstil. 
Faglige mål: viden om/ indsigt i 
- biologiske processer/iltoptagelse 
- kroppens funktioner og muligheder 
Arbejdsformer: forsøg (måling og afprøvning: steptests, kondital), 
opgaveregning, forelæsninger, gruppearbejde 
Produkt: rapport over enkeltforsøg, samt over gruppens samlede arbejde 
Evalueringsformer: tilbagemeldinger på rapport2

 
 2: 

Rygning og kræft 
Fag: biologi, samfundsfag og fysik 
Formål: At eleverne opnår en dybere indsigt i sammenhænge, som 
betinger en sund livsstil, samt indsigt i konsekvenserne af deres valg og 
derudfra opnår handlekompetence i forhold til deres eget liv/sundhed.  
Faglige mål: viden om/ indsigt i: 
- strålebehandling og –hygiejne 
- biologiske processer 
- prioriteringer i samfundet udfra forskellige parametre 
(samfundsøkonomi, etik, lobbyarbejde etc.) – herunder afkodning af 
statistikker m.m. 
Arbejdsformer: gruppearbejde, klasseundervisning, forsøg 
Produkt: rapportering over forsøg, statistiske undersøgelser, PowerPoint-
præsentationer 
Evalueringsformer: tilbagemelding på oplæg/rapport, logbog 
 

                                         
2 Iflg. bekendtgørelsen skal der anvendes en række evalueringsformer, så den enkelte elev bliver evalueret på både 
faglige mål og kompetencemål, hvilket skal formuleres i studieplanen. I vores gruppe diskuterede vi mulige 
evalueringsformer. I skitsen ovenfor vil vi bruge begrebet "tilbagemelding" ret bredt, der er både tale om skriftlig og 
mundtlig tilbagemelding, både individuel og overfor grupper og vi vil heller ikke udelukke muligheden for at 
selvevaluering (f.eks. i form af logbogsskrivning) eller gruppeevaluering med fordel vil kunne anvendes.  



 3:  
Syg? Hvor langt vil vi gå? 
fag: engelsk, tysk, historie 
Formål: kritisk diskussion af sygdomsbegrebet set i et historisk 
perspektiv, indsigt i den personlige opfattelse af at være syg/ det 
personlige udtryk omkring sygdom  
 
 
Faglige mål: viden om / indsigt i: 
- kildekritik 
- forskellige opfattelser af sygdomsbegrebet i et historisk perspektiv 
- konsekvenser for samfundet 
- konsekvenser for individet: fremmedsproglige tekster med personlige 
udtryksformer 
- sygdommens betydning: diskussion af etiske spørgsmål i relation til 
delemner (i dette forløb vil det være oplagt at udvælge en sygdomstype, 
f.eks. sindssygdomme eller kræft) 
Arbejdsformer: par/gruppearbejde, klasseundervisning 
Produkt: skriftlig og mundtlig fremmedssprogproduktion 
Evalueringsformer: tilbagemelding på oplæg/skriftlige arbejde 
 
2.2. Fællesforløb ΚMenneske, natur og samfund 
Også i dette forløb vil vi tage udgangspunkt i det nære og kun inddrage 
få fag i 1g, hvorefter vi udvider både i forhold til fagområder, men også i 
forhold til abstraktion og kompleksitet i emnet. 
Formålet med det overordnede forløb er at eleverne får indblik i og viden 
om 
- at diskussion om miljø og mennesket er en historisk 
- forholdet mellem menneske, samfund og natur 
- de etiske og moralske spørgsmål der kan rejses i relation til 
miljødebatten i dag. 
Det er tanken af dette samlede forløb skal indeholde en progression i 
retning af: fra gruppearbejde til projekt 
 



ΚI: 
Hedeopdyrkningen i Jylland 
Fag: historie og dansk (måske biologi) 
Formål: at få viden om og indsigt i hvorledes hedeopdyrkningen i 1800-
tallet både havde konsekvenser for agrarsamfundet, miljøet og det 
enkelte menneske. 
Det ville være oplagt med en ekskursion til f.eks. Kongens Hus, samt med 
en diskussion af de etiske aspekter i opdyrkningen. (Dette kunne 
aktualiseres ved at inddrage udviklingen omkring Skjern Å.) 
Faglige mål: viden om/ indsigt i 
-kildekritik 
-periodekendetegn 
Arbejdsformer: gruppearbejde, klasseundervisning 
Produkt: oplæg/rapport 
Evalueringsformer: tilbagemeldinger på produkt og proces 
 
 ΚII 
Den industrielle revolution 
fag: historie, fysik, engelsk 
Formål: at kunne inddrage forudgående forløb til at belyse den 
industrielle revolutions konsekvenser for det enkelte individet og for 
samfundet. 
Faglige mål: viden om/indsigt i: 
- evnen til at udnytte energi 
- dampmaskinen, elektrificeringen 
- tekstlæsning: belyse de sociale problemstillinger, samt den historiske 
kontekst 
Arbejdsformer: gruppearbejde (udvidet), klasseundervisning 
Produkt: planche (med mulighed for kreative udtryksformer) 
Evalueringsformer: tilbagemeldinger på produkt og proces 
 
ΚIII 
Diskussionen om den globale opvarmning 
fag: samfundsfag, fysik, biologi, filosofi/religion 



Formålet med forløbet er på baggrund af de forudgående at forholde sig 
kritisk til den miljøpolitiske diskussion (f.eks. Lomborg) og det 
naturvidenskabelige sandfærdighedsbegreb. 
Faglige mål: viden om/ indsigt i: 
-problematikken for naturvidenskaben (teorier/beviser) 
- prioriteringsdiskussionen i samfundet 
- fagimperialisme 
- tro og overtro 
Arbejdsformer: projektarbejde 
Produkt: projektrapport, evt. i synopsisform, oplæg 
Evalueringsformer: tilbagemeldinger på produkt og proces 
 
 3. Enkelte forløb i AS Α 
Vi har ikke uddybet disse forløb. 
 
Α A 
Kommunikation i et historisk perspektiv 
Dette forløb er meget omfangsrigt, hvilket vil afspejle sig i valg af emne 
og i muligheden for at indøve en række færdigheder i dette forløb. Da vi 
stadig befinder os i GF må forløbet nødvendigvis tage udgangspunkt i 
konkrete forhold. 
 
I gruppen opstod en diskussion af om det store timetal ville være bedre 
placeret i et af de gennemgående emner, fremfor som i vores model, at 
ligge i et "soloforløb". Fordelen ved at placere det 39 t. tunge forløb i et 
af de gennemgående ville ligge i at kunne skabe større mulighed for 
fordybelse, idet begge emner åbner mulighed for at en bredere tilgang. 
Ulempen kunne være at eleverne kører trætte i for meget "af samme 
skuffe". 
 
fag: historie, dansk, fysik/naturvidenskab 
Formål: at belyse sprogets indhold (stil m.m. – i tilknytning til almen 
sprogforståelse!!!), at belyse udviklingen af kommunikationsmidler og 
indflydelsen af dette på samfundet  



 
Α B 
A-våben 
fag: historie, fysik, engelsk 
 
Α C 
Lyden 
fag: musik, fysik, matematik 
 
ΑD 
Darwinisme 
fag: historie, engelsk, biologi/naturvidens. 
Her kræver bekendtgørelsen en "prøveeksamen"-lignende form, dvs. der 
skal via det elektroniske ressourcerum skabes mulighed for at afprøve 
den individuelle synopsis, dvs. eleven vælger udfra det tilgængelige 
materiale 2 fag og arbejder herefter individuelt under vejledning af 
faglærere med synopsisformen. 
 
ΑE 
Tiden 
fag: historie, samfundsfag, naturvidenskab, sprog 
 
 
 
 
 



 
Bilag 1 Eksempler på temaer 
Almen studieforberedelse i 
grundforløbet 
 

Intro Tema 1 
Sundhed 

Tema 2 
Menneske, 
natur 
Og samfund 

Tema3 
Frie 
temaer 

Socialt   x    
Konferencesysteme
t 

x X   

Informationssøgning 
(herunder bibliotek) 

X X   

Kildekritik  X X  
Regneark X    

IT 

Billeder/multimedie     
Klassesamtalen X X X  
Gruppearbejder  X X  
Forelæsning   X  

Arbejdsfor
mer 

Aktiv lytning  X   
Samarbejdskontrak
t 

    

Gruppemøder  X X  
     

Projektarbej
de 

Problemformulering   X  
Notatteknik  X   
Lektievaner X X   
     

Studieteknik 

Portefolio  X X  
Mundtlig  X X  
Skriftlig  X X  
PowerPoint     
Retorik     

Formidling 

Layout  x   
Metode Indsamling af viden  X X  
 Registrering  X   
 Dokumentation  X   
 Kilder  X X  
 Kildekritik  X X  
Bloom 1 Kundskab om fakta  X X  



2 forståelse + 
indsigt 

  X  

3 anvendelse     
4 analyse     
5 syntese     
6 kritisk vurdering     

 

     
      
     
     
     
      
      

 

     
3. tema. Fag      
      
 
 
 
 


