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1. Almen studieforberedelse i det 2-årige studenterkursusforløb 
Det 2-årige studenterkursusforløb er et studieretningsforløb uden grundforløb. Den samlede 
uddannelsestid er 1745 timer, heraf afsættes til Almen studieforberedelse 162 timer, der for-
deles på de første 3 semestre, dvs. 54 timer pr. semester. 4. semester friholdes for forløb, idet 
eksamensopgaven i AS udmeldes 15.01. og kursistens synopsis skal afleveres 01.03. 

2. Overordnede didaktiske overvejelser 
Med udgangspunkt i Keld Nielsen/Henry Nielsen: Oplæg til anden fase og arbejdet frem mod 
tredje kursusdag brugte vi i gruppen nogen tid på at diskutere de centrale elementer, som de 
didaktiske reflektioner skulle forholde sig til: baggrunden for valg af temaer og disses relation 
til AS-læreplanens mål samt spørgsmålet om sikring af sammenhæng og progression i forhold 
til bl.a. temaer og arbejdsformer. Forløbet af denne diskussion viste, hvad der også blev frem-
hævet flere gange på kursets to første dage: temaer er der nok af, men naturlige former for 
brobygning mellem de tre hovedområder skal findes og udvikles. Dernæst indtænkes progres-
sionen i forhold til abstraktionsniveau og arbejds- og produktformer.  
Konklusionen på debatten om temaer/sammenhæng blev, at gruppen i stedet for et gennemgå-
ende tema valgte et gennemgående princip: i hvert semester har AS et gennemgående/over-
ordnet tema, som behandles i tre forløb (a, b, c) med hvert sit fokus: 
 
Forløb a) En person og/eller et sted       
Forløb b) En begivenhed 
Forløb c) Et begreb 
 
Vægtningen af a, b og c skifter gennem de tre AS-forløb i det toårige kursusforløb. I første 
forløb (beliggende i 1. semester): mest fokus på a-delen (personen/stedet); i 2. forløb (i 2. se-
mester): mest fokus på b-delen (begivenheden) og i 3. forløb (i 3. semester) vil c-delen (et be-
greb) have mest fokus. Progressionen kan bl.a. udmøntes i en forskydning af tidsforbruget og 
af abstraktionsniveauet, således at fx forløb a) i 3. semester er ret kort, mens forløb c) er til-
svarende længere.  
Gennem mødet med de involverede fag, metoder og arbejdsformer udvikles elevernes evne til 
at reflektere over egen tilegnelse af stof og over de tre videnskabsteoretiske tilgange til et stof. 
I de tre forløb indlægges en progression i de tre taksonomiske niveauer. De første opgaver vil 
have karakter af redegørelse, mens de følgende opgavetyper vil bevæge sig i retning af 
analyse og selvstændig vurdering. Eftersom eksamen i 4. semester er synopsisbaseret, er det 
logiske endemål at lære eleverne at mestre synopsisskrivning og mundtlig fremlæggelse 
baseret på denne. Dette ligger også naturligt i forhold til de taksonomiske niveauer, idet en 
synopsis i sin natur er problemorienteret og diskuterende. 
Progressionen i taksonomiske niveauer følges af en progression og variation i arbejdsformer. 
Som nævnt nedenfor arbejdes der i begyndelsen med konkret emner, som lægger op til en vis 
elevdeltagelse. Dog med en vis grad af lærerstyring i forhold til emnevalg og udvælgelse af 
materiale. I forløb 2 vil der være en høj grad af lærerstyring, da der er tale om komplekst stof, 
som vi ikke kan regne med, at eleverne har forudsætninger for at vide ret meget om. I forløb 3 
er der ligeledes tale om stof, som må formodes at være nyt, men her skulle metoder og 
arbejdsformer gerne være så udviklede, at eleverne kan deltage mere i materialesøgning og 
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problemformulering. Det afsluttende forløb om vækst lægger i høj grad op til elevaktiverende 
arbejdsformer, hvor diskussion og fremlæggelser er i fokus – jf. ovenstående om synopsis. 
Det er i øvrigt værd at bemærke, at Almen Studieforberedelse jo ikke er alene om at 
gennemføre den ovennævnte progression og variation i taksonomier og arbejdsformer, idet 
dette arbejde understøttes af de øvrige fag. 

3. Oversigt over konkret forløb i Almen studieforberedelse 1.-3. 
semester: 

 
1. semester: Livsstil 
 

a) Institut for 
fremtidsforskning 
(dansk, samf., mat) 

b) En TV-serie (engelsk, 
dansk, mat.) 

c) Livsstil (kemi, biologi, 
samf.) 

2. semester: Niels Bohr 
 

d) Niels Bohr (fysik, 
historie) 

e) Atombomben (fysik, 
historie, evt. religion) 

f) Sikkerhed (mat, samf.,  
engelsk) 

3. semester: Indien 
 

a) Indien (engelsk, hist., 
religion) 

b) Den grønne revolution 
(biologi, historie) 

c) Vækst (matematik, 
samf.) 

 
 
Det samlede forløb over 3 semestre er tænkt som et fællesfagsforløb. Derfor er der kun sat fag 
på, som indgår i dette forløb. Hvis forløbet indtænkes som del af en studieretning, kan andre 
fag komme på banen. 
De faglige overvejelser om, hvad der hænger sammen på tværs, ligger under de enkelte 
forløb. 
På langs af forløbene kan vi se følgende eksempler på sammenhænge: 

• Sikkerhedsbegrebet og terrorbalancen i forløb 2 kan perspektiveres og konkretiseres 
under forløb 3 (Indien og Pakistan) 

• Sikkerhedsbegrebet kan bredt fortolket samle op på forløb 1a, hvis man ser på 
samfundsmæssige dimensioner af sikkerhedspolitikken (trusler mod traditionelle 
mønstre for kultur og identitet) 

• Matematik og samfundsfag kan begge sammenkoble 1a og 3c omkring 
fremskrivninger og forudsigelser om samfundsudviklingen. 

Valget af overordnede temaer er foretaget med inspiration i Hadsten Amtsgymnasiums 
overvejelser om Indre syn/konkret, Ydre syn/abstrakt og Refleksion/komplekst. 
Temaet livsstil har således afsæt i elevernes egen konkrete hverdag, Niels Bohr-temaet har 
dansk afsæt, men perspektiveres globalt. Det globale perspektiv foldes fuldt ud i 3. semesters 
tema om Indien. 

4. AS i 2. semester: Niels Bohr, atombomben og sikkerhed - 
konkretisering 

Det overordnede tema Niels Bohr stiller almenmenneskelige spørgsmål og belyser vigtige 
problemstillinger forårsaget af den teknologiske udvikling. ”Begivenheden” (b- delen) blev 
afgørende for hele efterkrigstidens udvikling. Temaet rummer gode muligheder for at ind-
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drage fag fra alle tre fakulteter, og der kan således arbejdes med alle tre fakulteters teorier og 
metoder. 

Niels Bohr – Videnskabsmand og samfundsdebattør 

Faglige mål 
• Opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige 

hovedområder 
• Forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse 
• Vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger. 

Forløbsskitse til det tværfaglige forløb mellem historie og fysik 
Emnet introduceres – fx via en film/TV-udsendelse om Niels Bohr 
Biografibegrebet som historiefaglig fremstillingsform 
Klassesamtaler om bl.a. 

• Bohrs atommodel (eksperimentel og teoretisk baggrund, paradigmeskift) 
• Naturvidenskaben i det 20. århundrede (kort vej fra erkendelse til teknologisk 

udnyttelse, videnseksplosion, globalisering) 
Gruppearbejde om aspekter af Niels Bohr liv og virke, idet der foretages metodisk-kritisk 
bearbejdning af forskelligartet historisk materiale (biografisk materiale, kildemateriale og 
historiske fremstillinger). 
Ideer til emner: 

• Nobelprisen (hvornår og hvorfor?) 
• Konsekvenser af Bohrs atommodel 
• ”Københavnerskolen”: Hvad, hvordan, hvilken indflydelse? 
• Forholdet mellem Bohr og Heisenberg 

Grupperne fremlægger mundtligt resultatet af gruppearbejdet. Grupperne vælger selv 
fremstillingsform (OH’er, PowerPoint, doku-drama e.l.). 

Didaktiske overvejelser 
• Viden om personen og om videnskabsmanden 
• Bohrs atommodel som eksempel på en naturvidenskabelig opdagelse, der fører til et 

paradigmeskift 
• Fysik som en global videnskab: Paradigmer, udveksling af information o.l. 
• Metodisk-kritisk bearbejdning af forskelligartet historisk materiale.  

Materialeeksempler 
Der er skrevet mange bøger om og af Niels Bohr. Eksempelvis: 
Bohr: Atomer, naturbeskrivelse og menneskelig erkendelse, Rhodos, 1985 
Christmas-Møller: Niels Bohr og atomvåbnet, Vindrose, 1985 
Nielsen og Nielsen: Nabo til Nobel – historien om tretten danske Nobelpriser, Aarhus 
Universitetsforlag, 2001 
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Nørretranders: Det udelelige, Gyldendal, 1985. 

Atombomben  

Faglige mål 
• Opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige 

hovedområder 
• Anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem 
• Forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse 
• Vurdere hvorledes et givet emne indgår i en større historisk sammenhæng 
• Vurdere forskellige fags muligheder og begrænsninger. 

Forløbsskitse til det tværfaglige forløb mellem fysik og historie 
• Opdagelsen af fission og Niels Bohr rolle i forklaringen af fænomenet 
• Informationsdeling – indtil krigen sætter en stopper herfor 
• USA som atomvåbenfabrik (Manhattanprojektet) 
• Alliancen mellem vestmagterne og USSR under 2. Verdenskrig 
• Kapløbet om kernevåben og samtidige tyske og russiske bestræbelser 
• Forskerne – herunder både Bohr og Einstein – prøver at påvirke beslutningen om 

anvendelsen af bomberne mod Japan 
• Fredsslutning i Europa, atombomberne over Japan og begyndende kold krig 
• Atomvåbenmonopolet brydes 
• Kontrol og nedrustningshandlinger: folkelig modstand (Kampagnen mod a-våben, 

fredsbevægelserne i 1980´erne), prøvestopaftaler og ikke-spredningsaftaler fra o.1960. 

Didaktiske overvejelser 
Fissionens opdagelse som et eksempel på naturvidenskabelig metode (eksperiment, teori) 
Fission som eksempel på en væsentlig naturvidenskabelig opdagelse, der har vidtrækkende 
teknologiske og samfundsmæssige konsekvenser  
Fysik set i relation til teknologiudvikling bl.a. belyst gennem samspillet med historie (Samspil 
og modspil mellem grundvidenskab, ingeniørvidenskab, militære interesser og politiske 
interesser)  
Etiske aspekter med udgangspunkt i forskernes og teknikernes overvejelser om 
konsekvenserne af deres indsats 
Viden om baggrunden for fremskyndelsen af udviklingen af kernevåben 
Viden om centrale udviklingslinjer i efterkrigstidens internationale relationer 
Refleksion over kernevåbenudviklingens (bl.a. psykologiske) betydning for disse relationer  
Metodisk-kritisk bearbejdning af forskelligt historisk materiale, herunder synspunktmateriale 
i form af tekst og dokumentarfilm. 

Materialeeksempler 
Baggrundsmateriale og undervisningsmateriale kan findes mange steder. Nogle få ideer er 
nævnt herunder: 
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Barnaby m.fl.: Efter atomkrigen, ASK, 1985 
Christensen og Meyer: Manhattan-projektet, Munksgaard, 1989.  
Nielsen m.fl.: Skruen uden ende, Teknisk Forlag, 1990 
Rhodes: The Making of the Atomic Bomb, Simon and Schuster, 1986.  

Sikkerhed 

Faglige mål 
• opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige 

hovedområder 
• anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem 
• forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse 
• vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige 

sammenhænge 
• vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger 

Om sikkerhedsbegrebet 
Begrebet sikkerhed kan tolkes på forskellige måder. Hver tolkningsmåde afslører ikke blot 
nye sider af begrebet, men også centrale sider af de implicerede fags metoder og teorier. 
I samfundsfag vil man se sikkerhed som et begreb, der både kan defineres snævert (militært) 
og bredt (samfundsmæssigt, økonomisk, socialt). Der ses på sammenhænge og teorier, dvs. en 
positivistisk tilgang. 
I engelsk vil man se på sikkerhed, som det opleves af de implicerede parter, dvs. med en 
hermeneutisk indfaldsvinkel. 
I matematik kan sikkerhed betragtes som noget, der kan sættes på formel og beskrives vha. 
sandsynligheder. Noget der kan siges noget færdigt om. Her er der altså også tale om en 
positivistisk tilgang.  

Samfundsfag 

Forløbsskitse: 
• Sikkerhedsbegrebet i international politik (begrebets dimensioner og planer) 
• Teoretiske synsvinkler på international politik og dens aktører (realisme, idealisme, 

unipolaritet, netværk, ”global governance”). 
• Trusselsbilleder og sikkerhedspolitik i international politik før og nu (Kold krig → ← 

terrortrussel). 
• Risikosamfundet og sikkerhedsdilemmaer (når menneskelige bestræbelser på at løse 

sikkerhedsproblemer eller overvinde naturkræfter skaber nye utilsigtede risici). 

Didaktiske overvejelser 
Hvilke spørgsmål stiller faget? 
I dette forløb vil faget stille spørgsmål om de internationale aktører og strukturer samt 
samspillet og magtforholdene imellem dem. Spørgsmålene vil være af politologisk, 
økonomisk og sociologisk karakter. 
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Hvilke teorier bruger faget? 
Forløbet vil anvende teoretiske modeller, der forudsiger de internationale aktørers adfærd 
eller markerer strukturernes påvirkning af aktørernes adfærd. 
Hvilke metoder bruger faget? 
Forløbet vil lægge vægt på hypotetisk deduktiv metode i behandling af empiriske data: tal, 
statistik samt enhver form for journalistisk materiale af relevans. 
Hvilke typer svar giver faget? 
Forløbet vil lægge vægt på at forklare i modsætning til at fortolke.  

Samarbejdet: 
Forløbet vægter det internationale, hvilket giver gode muligheder for kobling til engelsk. 
Matematikken kobles der til omkring behandling af tal, statistik, beregning af risiko, 
sandsynligheder osv. 

Materialeeksempler 
Hans Branner Det ny Europa – international politik i forandring, Columbus 2002 
Hans Branner m.fl. International politik. Danmark og ulandene, Columbus 2001 

Matematik 
Følgende bygger på, at der kan findes risikoanalyser, der kan pilles fra hinanden matematisk. 
Det væsentlige er, at matematikken anvendes til at pege på, hvornår man skal slå igen! 

Forløbsskitse: 
• Hvad er sandsynligheden for, at en atombombe fyres af ved et uheld? 
• Hvordan sikres, at der ikke overreageres på en sådan affyring? Kræver 

o Viden om binomialfordelingen. 
o Viden om den hypergeometriske fordeling. 
o Viden om, hvornår hvilken fordeling bruges. 

• Hvilke overvejelser skal man gøre sig ud over de rent matematiske? 
• Hvordan bruges matematik til at besvare spørgsmål fra virkeligheden? 

Didaktiske overvejelser: 
Begge fordelinger er formuleret i sætninger, der illustrerer matematiks deduktive side. 
I dette forløb bidrager matematik med opstilling af sandsynlighedsmodeller samt med 
overvejelser over begrænsningerne i anvendelse af naturvidenskabelige modeller. 

Engelsk 

Faglige mål 
• Materialet skal udvikle elevernes evne til at perspektivere den enkelte tekst i forhold 

til de samfundsmæssige og historiske tekster, der indgår i forløbet. 
• Faglige mål m.h.t. sprogtilegnelse tilgodeses gennem de meget forskelligartede 

tekster. 

Side 7 af 8 



Almen Studieforberedelse. Århus Akademi gruppe 3+4, team 1+2 

Forløbsskitse for engelsk 
• Emnet ”sikkerhed” introduceres ved uddrag fra filmen ”When the Wind Blows” 
• Fysisk (u)sikkerhed belyses ved tekster, der beskriver, hvad uranfund kom til at betyde 

for indianske samfund (sagprosa), og ved vidneudsagn fra beboere i områder med 
prøvesprængninger (dokumentartekster). 

• Uddrag fra dokumentarfilmen ”Atomic Café” belyser den amerikanske stats 
fremstilling af sikkerhedssituationen i USA. 

• Uddrag fra filmen ”Bladerunner” giver et bud på det postnukleare samfund. 
• Der læses forskellige skønlitterære tekster med fokus på atomtruslen. 
• Evt. uddrag fra Michael Frayn’s skuespil ”Copenhagen”. 

Didaktiske overvejelser 
Eleverne skal lære at 

• anvende fagets metoder på tekster, der repræsenterer forskellige genrer (her: sagprosa, 
dokumentartekster, skønlitteratur og film). 

• analysere og reflektere over de karakteristiske sider af ovennævnte genrer. 
• vurdere fagets metoders muligheder og begrænsninger i forbindelse med det valgte 

emne.  
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