
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


STUDENTEREKSAMEN PÅ 2 ÂR I ask
1983

AKADEMISK STUDENTERKURSUS
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



Studentereksamen
Studentereksamen giver viden på en lang række områder. Det er en uddan
nelse, som giver dig en grundig viden på så væsentlige orienteringsfelter som 
historie, geografi, litteratur - samtidig med at du kan specialisere dig i mate
matik, sprog eller samfundsfag.

Det giver en god baggrund for at vælge videre uddannelse. For det første 
giver en studentereksamen mange valgmuligheder, som er lukket for den, der 
mangler den. For det andet har statistikkerne vist, at netop studentereksamen 
giver et sikrere grundlag for erhvervsvalget: studerende med studenterek
samen klarer deres videregående uddannelse bedre end de, der har en anden 
eksamen som baggrund.

Husk!
Ansøgning om optagelse bør indsendes 
inden 1. juli. Ansøgere, der indsender 
ansøgning efter 1. juli kan kun optages i det 
omfang, der er plads på de oprettede hold.
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Kursusstudent
På et statsanerkendt studenterkursus kan du blive student på 
to år, mens det tager 3 år på et gymnasium. Du får den samme 
eksamen. Ved bedre udnyttelse af undervisningstiden, mere 
koncentreret arbejde, men under friere og mere studieprægede 
forhold får du lært det samme.

Akademisk Studenterkursus har siden 1924 virket med 
kursusundervisning til studentereksamen. Alle forhold om
kring fagenes indhold, krav til undervisning og eksamen er de 
samme som på andre studenterkurser og gymnasier, og den 
studentereksamen du får, er på alle måder den samme som på 
gymnasierne bortset fra, at der ikke undervises i religion, le
gemsøvelser, musik, formning og kunstforståelse, da disse fag 
ikke indgår i eksamenskravene.

Da ASK er en privat selvejende institution, må du betale 
skolepenge i lighed med elever på andre private skoler (se 
mere herom på side 13).

Har du tidligere 
gået i gymnasiet
Har du ikke fuldført det 3-årige gymnasium, men afbrudt uden 
afsluttende studentereksamen, kan du genoptage studiet på 
Akademisk Studenterkursus.

Har du forladt gymnasiet i 1. eller 2.g kan du optages i 
I. kursusklasse.

Har du fuldført 2.g eller er oprykket i 3.g kan du optages i 
II. kursusklasse.

Hvis du har aflagt prøver i afsluttede fag efter 1. og/el. 2.g 
kan disse prøvekarakterer efter ansøgning overføres til den 
afsluttende studentereksamen, forudsat de ikke er over 3 år 
gamle, når du skal til den afsluttende eksamen.
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Valg af gren
Du kan vælge den gren der passer dig bedst. På ASK er der fem 
grene:
1. nysproglig gren
2. samfundssproglig gren
3. matematisk-fysisk gren
4. samfundsmatematisk gren
5. matematisk naturfaglig gren

De fleste vil umiddelbart have en fornemmelse for, om 
deres evner går i retning af det sproglige eller matematiske.

Valget er derfor ofte, om man vil følge en samfundsfaglig 
eller ren sproglig eller matematisk gren.

På de følgende sider har vi kort beskrevet de enkelte grene. 
Når du vælger gren, kan du tage udgangspunkt i, hvilke hoved
fag der har din særlige interesse. Det er dog vigtigt at under
strege, at valget nu ikke er altafgørende: En studentereksamen 
er en studentereksamen, og hvis du vælger en videreuddan
nelse, der kræver specialfag, du ikke har haft, kan du supplere 
din eksamen med gymnasiale suppleringskurser.



Matematisk-fysisk gren
Matematik, fysik og kemi er de særlige hovedfag på denne gren. 
I fysik arbejdes der med eksperimenter og øvelser i forbindelse 
med læsningen af mekanik, elektricitetslære, atomfysik, astro
nomi og andre emner, lærere og elever i fællesskab vælger. 
Kemi omfatter uorganisk og især organisk kemi med tilknyt
tede forsøg. For både fysik, kemi, men især matematik gælder 
det, at formålet primært er studieforberedende. Arbejdet i 
matematik koncentrerer sig derfor om differential- og inte
gralregning, sandsynlighedsregning, men iøvrigt hvad lærere 
og elever i fællesskab bliver enige om.

Arbejdet i timerne med matematik og fysik støttes af skrift
lige hjemmeopgaver i en fast rutine (en gang om ugen). På den 
måde sikres en jævn indlæring og hold på hvad man har lært.

På skemaet side 12 kan du se det ugentlige timetal og hvilke 
andre fag, der arbejdes med. Specielt skal du være opmærksom 
på, at der skal vælges mellem tysk eller engelsk. (Se samfunds
sproglig gren og side 11 om tilmelding).

Matematisk naturfaglig gren
Foruden matematik er biologi det særlige hovedfag på denne 
gren.

I forhold til matematisk-fysisk gren er pensum i matematik 
og fysik mindre, medens kemi har samme omfang, men ar
bejdet bygger på de samme principper — bortset fra at der ikke 
arbejdes med skriftlige opgaver i fysik.

(fortsætter næste side)




