
 

 
 

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/


HERLEV JTRTJJKOIE
1980-82

DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



HERLEV STATSSKOLE

Højsletten 39, 273o Herlev

Telf. (o2) 94 63 43

Redaktionsudvalg:
Merete Biørn, Gitte Ingerslev, Kirsten Kristoffersen (ansv.
Thomas Mollerup, Jan Nielsen (ill.), Jens Walter.



HERLEV STATSSKOLE 1960-82



2

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord ...............................................  s. 3
Strukturforsøg 198o - 1985 v. Kirsten Kristoffersen ..s. 5
Beskrivelse og Evaluering v. Palle Bendsen .........  s. 15
Årsplanen som den blev ..............................  s. 21
Religion i A-strukturen v. Peter Kaspersen og

Christian Lerch ................................... s. 67
Begyndersprog - fransk v. Karen Thygesen og Børge 

Spang-Thomsen .................................. s. 81
Tysk i B-strukturen v. Gorm Christensen ............. s. 93
Idræt i tværfagligt samarbejde v. Gorm Christensen,

Gugge Vestergaard Nielsen og Å.sger Juul Pdersen .. s. lol 
Matematik i tværfagligt samarbejde v. Poul Printz .... s. Io5 
Energi - en forløbsbeskrivelse i læ v. Leif Andersen,

Torben Lenskjær, Mette Løndahl og Jan Nielsen ....  s. 111
Midtvejsopgaven v. Tine Ottesen, Kaj Rasmussen og

Jens Walter ....................................... s. 131
Lærerhverdag - en rundbordssamtale .................. s. 139
Elevhverdag - en rundbordssamtale ................... s. 14 5
Eksamensbestemmelser for A - strukturen ............  s. 157
Eksamensbestemmelser for B - strukturen ............. s. 189
Afsluttet udviklingsarbejde .........................  s. 2o3

Splinje .................................... s. 2o3
Samarbejde mellem grenfagenes fremmedsprog 
og samfundsfag samt fællesfagene dansk og 
historie ................................... s. 212
Specialeskrivning i engelsk - nysproglig 
gren ....................................... s. 217
Udviklingsarbejde i samfundsfag og geografi 
i 3yzæøS ................................... s. 221
Psykologi som tilvalgsfag i 3g ...........  s. 224
Andre gymnasieforsøg ......................  s. 232
Pædagogisk-fagligt og socialpædagogisk ud
viklingsarbejde på HF ..................... s. 233

Oversigt over udsendte rapporter .................... s. 236
Artikler skrevet af skolens lærere .................. s. 238

trykt på genbrugspapir

ISBN 87-503-4404-8
Stougaard Jensen/København

Un 08,417-4



3

FORORD

I lighed med tidligere udsendte årsskrifter vil dette behandle det 
faglig-pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejde på Herlev Stats
skole .
Årsskriftet skrives hovedsagelig af lærere til kolleger og andre 
med interesse for pædagogisk udviklingsarbejde inden for de fortsat
te skoleuddannelser.
Dette årsskrift omfatter årene 198o - 1982 og handler især om de to 
strukturforsøg A og B, der startede i 198o, og som forventes af
sluttet i 1985. Efter en indledning om planlægningsprocessen og 
evalueringsarbejdet følger oversigter over årsplanerne, som de blev, 
for de ialt 11 hold, der arbejder efter strukturforsøgene. Derefter 
tages en række udvalgte emner op i korte artikler, især omkring 
tværfagligt samarbejde, arbejdsformer og den ændrede elev- og lærer- 
hverdag inden for strukturernes rammer. Endelig aftrykkes eksamens
bestemmelserne, som blev endeligt godkendt i efteråret 198o.
Andre emner havde med ligeså stor ret kunnet tages op, idet struk
turforsøg i virkeligheden er rammer omkring mange forskellige former 
for udviklingsarbejde. Vi har imidlertid prioriteret de emner højst, 
som vi hyppigst bliver bedt om at indlede om på møder eller kurser, 
og vil så tage andre emner som f.eks. ud-af-huset aktiviteter op i 
næste årsskrift.
Vi har undladt påny at beskrive rammer og principper for struktur
forsøgene. De er grundigt beskrevet i årsskrift 1978 - 198o, s. Io7- 
2o2.
Endelig gives ligesom tidligere korte oversigter over andre igang
værende og planlagte forsøg/udviklingsarbejder samt korte resuméer 
af afsluttede forsøg med henvisning til udsendt rapport eller anden 
form for beskrivelse af arbejdet.
På de sidste sider findes en oversigt over hidtil udsendte rapporter 
samt en liste over artikler skrevet i tilknytning til det pædagogi
ske udviklingsarbejde på Herlev Statsskole.

Kirsten Kristoffersen
november 1982
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STRUKTURFORSØG198o - 1985
STRUKTURFORSØG

STRUKTURFORSØG
Herlev Statsskole fik status som forsøgsgymnasium i 1976. Allerede 
fra starten iværksattes mange forskellige former for udviklingsar
bejde. Nye fag blev afprøvet og nye undervisningsmidler udviklet; 
forskellige arbejdsformer blev afprøvet ligesom ændringer i normal
timeplanen. Særlig vægt blev der lagt på at afprøve mange forskel
lige former for tværfagligt samarbejde kombineret med emne- og pro
blemorienteret undervisning.
Lærergruppen diskuterede også for første gang muligheden af at ud
arbejde et større strukturforsøg, men blev hurtigt enig om, at der 
skulle høstes endnu flere erfaringer, førend vi kunne gå i gang med 
så omfattende en opgave.
Til gengæld blev vi af Direktoratet for gymnasieskolerne og HF bedt 
om i 1977 at starte en undervisning efter den såkaldte "direktorats
timeplan" , som rummer en række ændringer i normaltimeplanen med det 
formål at give eleverne færre fag ad gangen og åbne mulighed for 
større fagsamarbejde, bloktimer m.m. - Igen blev vi nogle erfarin
ger rigere.
I 1978 vedtog lærerrådet at bruge en stor del af de skemalagte kon
ferencetimer, fælleskonferencerne, på at udmønte de hidtil indhøste
de erfaringer i forslag til ændret opbygning af det samlede gymna
sieforløb. Et antal studiekredse blev nedsat; ideer og praktiske 
erfaringer blev samlet i 3 skitseforslag, som i løbet af foråret 
19.79 blev gennemdrøftet med direktoratets daværende sagsbehandlere 
på forsøgsområdet. Diskussionen mundede ud i en tilladelse til at 
arbejde videre med 2 af forslagene: ... "For begge forsøg gælderdet, 
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at de har samme udgangspunkt og samme mål, men at vejen dertil er 
forskellig. Direktoratet anser det derfor for værdifuldt at man får 
lejlighed til at sammenligne de to forsøg. Blandt punkter, der kan 
sammenlignes, kan f.eks. nævnes: det nære samarbejde mellem lærere 
og elever, gruppesammenholdet, samarbejdet mellem en gruppe lærere, 
muligheden for at arbejde med forskellige arbejdsformer, emneforløb 
og kurser, forskellige holdstørrelser, opdeling af skolen i mindre 
helheder, mulighederne for at give differentieret undervisning og 
for at give bedre studie- og erhvervsvejledning, virkningen af at 
lærerne ikke udpeges efter deres snævert faglige indsigt, men efter 
deres mulighed for at dække et bestemt aspekt, vægtforskydningen 
fra specialisering til betoning af det almene."
August 1979 blev der nedsat to planlægningsgrupper på hver 7-8 
erfarne lærere med fagkompetencer,der dækkede alle gymnasiets ho
vedområder, men ikke hvert enkelt fag. De fik en timereduktion, 
der gav dem en undervisningsfri dag til møde i planlægningsgruppen. 
De holdt løbende resten af lærergruppen underrettet om deres ar
bejde, ligesom der blev holdt et par møder med direktoratets fag
konsulenter .
I december måned havde vi et par meget spændende fællestimer med 
alle skolens elever, der klassevis sammen med et par lærere drøf
tede planlægningsgruppernes oplæg. For nogle klasser blev dét sam
tidig en grundig statusopgørelse over deres eget arbejde; men væ
sentligst var, at mange gode tilbagemeldinger til planlægnings
grupperne og lærerrådet kom fra de mange elever.
19. december 1979 vedtog lærerrådet med stort flertal rammer og 
principper for strukturforsøg A og B. Direktoratet gav en forelø
big godkendelse, således at vi ved aspirantmødet i slutningen af 
januar kunne orientere de deltagende elever og forældre om struk
turforsøgene ved siden af den almindelige gymnasieorientering.
I denne fase havde vi megen glæde at vort gode samarbejde med skole
vej lederne i Herlev kommune. Vi gennemdrøftede planerne med dem, 
forelagde dem et udkast til orienteringspjece, som de imidlertid 
omarbejdede, således at den i omfang og sprogbrug kom til at passe 
bedre til det øvrige vejledningsmateriale.
I forårsmånederne blev indholdsbeskrivelserne gjort færdige, og 
der blev udarbejdet forslag til lærernes arbejdsvilkår og forsøgs
reduktioner, som blev forhandlet af GL .og stort set godkendt i den 
ønskede form.
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Eksamensbestemmelserne nåede planlægningsgrupperne ikke at blive 
færdige med, så de blev i stedet for udarbejdet inden for rammerne 
af fælleskonferencerne i det følgende skoleår. Arbejdet blev for
sinket, ikke alene fordi det er et omfattende og krævende arbejde 
at udarbejde så omfattende strukturforsøg, men også på grund af 
den til tider meget voldsomme offentlige debat, som strukturfor
søgene gav anledning til både i dagspressen og i Gymnasieskolen. 
Palnlægningsgrupperne og,mange andre kolleger måtte afse tid til 
at skrive artikler om forslagene, svare på kritik og deltage i 
diskussioner, hvortil de blev inviteret af kolleger på andre sko
ler .
Debatten blev til tider oplevet som både ondsindet og usaglig. Et 
er, at der kan være forskellig holdning til f.eks. revision af et 
fags indhold eller til antallet af fremmedsprog på sproglig linie, 
men at dække over sin utilfredshed - eller frygt for eget fags 
fremtidige placering i gymnasiet - gennem allehånde mærkværdige 
beskyldninger uden bund i virkeligheden befordrer ikke et rimeligt 
debatniveau.
Indadtil betød de mange angreb på strukturforsøgsplanerne både en 
samling omkring de væsentligste spørgsmål og indgåelse af lokalt 
bæredygtige kompromisser - samt et ønske om at komme i gang, så
ledes at en fremtidig debat kunne ske på grundlag af erfaringer 
fra det daglige arbejde.
Det var en stor opmuntring midt i arbejdspresset i foråret 198o 
at se de mange ansøgninger til gymnasiet - vi kunne slet ikke op
tage alle de elever, der ønskede optagelse på forsøgsholdene.

I august 198o begyndte på A-strukturen 2 sproglige klasser og 2 
matematiske klasser; på begge linier var der 1 klasse med fransk 
som 2. fremmedsprog og 1 klasse med tysk. På B-strukturen blev 
optaget 1 storhold på 45 elever; B-forsøget er foreløbig kun ud
viklet på matematisk linie. Desuden optog vi elever til 1 sprog
lig og 2 matematiske klasser, der alle arbejder efter normaltime
planen i den variant, vi kalder "direktoratstimeplanen".
I august 1981 optoges samme antal klasser og hold som året før. 
I 1982 kunne vi imidlertid kun optage elever på forsøgshold efter 
B-strukturen, idet vore forsøgsreduktioner ikke rakte til også 
at starte hold efter A-strukturforsøget.
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Undervisningen er på begge linier organiseret 
i 6 fagområder, hvis gennemsnitlige ugentlige 
timetal følger nedenfor. STRUKTURFORSØG
SPROGLIG LINIE ig 2g 3g
Fagområde 1 (dansk,religion,oldtidsk.) 5 5 4
Fagområde 2 (geografi,historie,samfundsfag) 5 5 5
Fagområde 3 engelsk (obligatorisk) 4 4 4

fransk,russisk eller tysk 5 5 4
fransk,latin,russisk eller tysk O O 7

Fagområde 4 naturfag incl. matematik 5 7 4
Fagområde 5 idræt 2 2 2
Fagområde 6 musik og formning eller filmkundsk. 4 2 O

MATEMATISK )LINIE ig 2q 3g
Fagområde 1 (dansk,religion,oldtidsk,) 4 5 5
Fagområde 2 (geografi,historie,samfundsfag) 5 5 5
Fagområde 3 engelsk (obligatorisk 4 4 4

fransk,russisk eller tysk 4 3 3
Fagområde 4 naturfag 4 6 7

matematik 4 3 4
Fagområde 5 idræt 2 2 2
Fagområde 6 musik og formning eller filmkundsk. 4 2 O

******************
Strukturforsøgenes udelte klasser arbejder igennem alle 3 år med 
den samme lærergruppe på 6 - lo lærere. Det giver mulighed for en 
fleksibel skemalægning, således at skemaet tilpasses de planlagte 
arbejdsformer og ikke omvendt. Undervisningen veksler mellem time- 
og fagdelt undervisning med fast skema og projektperioder med 
inddragelse af flere fag / fagområder i en skemafri struktur. I 
projektperioderne er der afsat ekstra lærerressourcer, således 
at eleverne kan vælge at fordybe sig i forskellige aspekter af 
det fælles emne. I 3g øges muligheden for interessevalg betydeligt, 
og der er derfor 15o% lærertilknytning hele året. Gruppearbejde 
indgår med betydelig vægt, men i mange forskellige former. Forskel
lige produktformer anvendes ved afslutningen af det enkelte under
visningsforløb ,
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B-strukturforsøget er indtil nu kun udarbejdet 
for matematisk linie.
Sammen med deres lærere udgør eleverne en 
"lille skole" i den store skole. Hvér årgang 
i lilleskolen er på 45 elever og 4 lærere.
De 4 lærere har deres fulde arbejdstid i 

STRUKTURFORSØG
elevgruppen og underviser ikke andre klasser. Til lilleskolen er
der udover de 12 lærere knyttet en formningslærer, der har sine 
timer fordelt på de tre årgange. Desuden har hver årgang 2 idræts
timer om ugen, som varetages af lærere uden for 13-lærergruppen. 
Idræt har således ikke kunnet indpasses i lilleskolens struktur.

Undervisningens indhold er beskrevet i et antal fagområder:
HUM - humanistisk fagområde bestående af emner fra dansk, reli

gion og oldtidskundskab samt meget nøje koordineret med 
indholdet i fremmedsprogene;

SPROG - engelsk er obligatorisk 1. fremmedsprog og er både mundt
ligt og skriftligt fag, 

tysk er i dette forsøg 2. fremmedsprog;
SAM - samfundsvidenskabeligt område bestående af emner fra geo

grafi, historie og samfundsfag;
NAT - naturvidenskabeligt område bestående af emner fra biologi, 

fysik og kemi;
MAT - matematisk område, hvori også datalære indgår;
KREA - kreativt område; i dette forsøg formning.
IDRÆT.
En lærers arbejdsindsats i et år 
omfang beskrives gennem antallet

kaldes et 
af årsjob

årsjob, og fagområdernes

HUM/SPROG: 5 årsjob
SAM: 2 3. år

5 
æ 
Q (3)

HUM 
(14)

SAM
(15)

NAT
(14)

MAT 
(14)

NAT: 3 2. år
5 
cc 
Q

(3)
HUM
(14)

SPROG 
(17)

SAM
(15)

NAT 
(14)

MAT: 2
KREA: 1

1. år

ID
RÆ

T KREA
(7)

HUM 
(14)

ENGELS
(14)

K NAT 
(14)

MAT 
(14) ’

Fordeling af fagområder på de
3 gymnasieår. I parantes er angivet 
lærerens ugentlige katedertimetal.

Denne struktur åbner i særlig grad mulighed for fleksible skemaer 
tilpasset undervisningens indhold og arbejdsformer.
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Elevrekruttering
Lige siden vi fik status som forsøgsskole, har Herlev Statsskole 
hørt til de mest søgte gymnasier i det storkøbenhavnske område, og 
der har hvert år været adskillige elever, der ikke har fået deres 
ønske om optagelse på skolen opfyldt. Optagelsesbetingelserne er 
naturligvis præcis de samme som til alle andre gymnasier, og for
delingen sker som for andre gymnasiers vedkommende gennem det stor
københavnske fordelingsudvalg.
Som det fremgår af tabellerne på næste side, er Herlev Statsskole 
et lokalgymnasium, idet hovedparten af ansøgerne kommer fra vort 
naturlige opland: Herlev, Værløse og Ballerup.nkommuner. Forsøgs
ordningerne har øget antallet af ansøgere fra fjernereliggende fol
keskoler noget; men det har ikke påvirket det samlede antal optag
ne elever. Langt den største del af vore elever er som før forsøgs
ordningerne elever fra folkeskoler i vort naturlige opland.
Det er især B-strukturen på matematisk linie, der kan fremvise en 
større geografisk spredning, og som har tiltrukket forholdsvis fle
re ansøgere med eh mere utraditionel folkeskolebaggrund. A-struk- 
turens elever svarer ret nøje til eleverne i tidligere og samtidi
ge normalklasser. Dog kan noget tyde på, at nogle elever har søgt 
optagelse på en forsøgsordning, fordi den er anderledes end det 
sædvanlige gymnasium; elever, som ellers ikke ville have søgt op
tagelse i gymnasiet.
Efter at vi har modtaget ansøgningerne fra kontaktudvalget på alle 
de elever, der har haft Herlev Statsskole som første ønske, har vi 
Sendt dem et spørgeskema, hvorpå de har kunnet tilkendegive, om 
de foretrak optagelse på et forsøgshold og i så fald med hvilke 
fremmedsprog, eller om de foretrak optagelse i en normalklasse. På 
baggrund af disse oplysninger er der afgivet indstilling om optagel
se til fordelingsudvalget. Var der for mange ansøgere til et hold, 
har geografiske hensyn som sædvanlig vejet tungt ved udvælgelsen.
På ansøgningerne om optagelse i gymnasiet er der i mange tilfælde 
anført en begrundelse for at søge optagelse på et forsøgshold; men 
de er ikke særlig oplysende. Typiske bemærkninger er: "interesse 
for forsøg", "forsøgene lyder spændende", "har ældre kammerater, 
der er glade for forsøgsskolen," "er interesseret i gruppearbejde." 
Hos de matematiske ansøgere er der dog adskillige, der noterer mu
ligheden for at få engelsk igennem alle 3 år som vigtig begrundelse. 
Nogle sproglige markerer de særlige muligheder for sprogvalg, en
kelte muligheden for at læse et udvidet naturfag.
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Geografisk fordeling af ansøgere
Ansøgerne (kun egnede og måske-egnede er medtaget) opført på Kon
taktudvalgets liste ordnet efter de afleverende skolers beliggen
hed .
SPROGLIGE ANSØGERE - procenttal

1979 198o
forsøg normalordn.

1981
forsøg normalordn.

1978

Herlev 45 52 31 7 19 16
Værløse 17 17 lo 1 6 5
Ballerup 17 17 22 8 23 2
Rødovre 5 3 5 1 3 O

Gladsaxe
Lilleskoler/

13 3 7 O 11 3

privatskoler 3 7 O o 5 3
Andre O 1 5 3 3 1

Ialt loo% loo% 8o% 2o% 7o% 3o%
Ansøgere ialt 87

MATEMATISKE ANSØGERE
1978

77 6(L—-^J-7
83

- procenttal
1979 198o
____ forsøg normalordn.

8.1 3.4
115

1981
forsøg normalordn.

Herlev 42 37 3o 11 16 17
Værløse 24 17 7 3 12 6
Ballerup 16 28 21 2 2o 5
Rødovre 3 2 5 1 4 1
Gladsaxe
Lilleskoler/

12 6 9 i 5 2

privatskoler 2 6 3 2 6 1
Andre 1 4 5 i 5

Ialt loo% loo% 8o% 2o% 68% 32%
Ansøgere ialt 21o
-deraf A-struktur
-deraf B-struktur

216 162___ v—
21o

127
4o

_£3 129
191

9o
39

_6 2

I 1982 blev der kun tilbudt optagelse på B-strukturen eller på nor
malordningen. Der var ialt 211 ansøgere, hvoraf 6o til B-strukturen 
og 151 til normalordningen.
Hvis vi ser nærmere på 2. ønske hos de ansøgere, der som 1. ønske 
havde normalordningen, får vi følgende resultat:
I 198o havde 2 ud af 17 sproglige og 17 ud af 43 matematikere en af 

forsøgsordningerne som 2. ønske;
i 1981 havde 17 ud af 34 sproglige og 31 ud af 62 matematikere en af 

forsøgsordningerne som 2. ønske.

SPROGVALG HOS ANSØGERE MED A-STRUKTUREN SOM 1. ØNSKE
fransk fransk eller tysk tysk russisk ialt

Sproglige 198o 34 6 26 O 66
1981 3o 11 36 4 81

Matemati- 198o 96 24 7 127
kere 1981 41 43 6 9o
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Lærerrekrutterinc _________________ =L
Det er et led i Herlev Statsskoles særlige forsøgsvilkår, at ca. 
2/3 af lærerne er fastansatte, medens 1/3 er orlovslærere, der 
har søgt orlov fra hidtidig stilling for normalt i indtil 4 år at 
kunne deltage i pædagogisk udviklingsarbejde ved Herlev Statsskole. 
Denne orlovsordning er med til at sikre, at forsøgsskolen ikke 
bliver et lukket miljø; den tilføres tværtimod løbende inspiration 
og ressourcer udefra, ligesom erfaringer fra udviklingsarbejdet 
kan spredes, når orlovslærerne vender hjem. Trods de vanskelighe
der, der kan være forbundet med midlertidigt at flytte til en sko
le langt fra ens bopæl, viser de forløbne år, at orlovslærere sø
ger til Herlev fra hele landet.

Hjemsted
orlovslærere fra 1967-82, orlovslærere i 

skoleår 1982/83som er "vendt hjem"
Storkøbenhavn lo 11
Frederiksborg amt 3 1
Roskilde amt 1 4
Vestsjællands amt — 2
Storstrøms amt 1 —
Fyn 1 -
Jylland 2 2

Ialt 18 2o
I planlægningsgrupperne, der forberedte strukturforsøgene deltog 
både faste lærere og orlovslærere; enkelte kom endog med i plan
lægningsgrupperne straks fra ansættelsestidspunktet.
På tilsvarende måde blev lærergrupperne sammensat omkring de enkel
te forsøgshold - både orlovslærer og faste lærere, lærere der havde 
deltaget i planlægningsprocessen og lærere, der begyndte som nye 
på skolen. Det har næppe gjort starten lettere for den enkelte 
forsøgsgruppe, at ikke alle lærere kunne deltage i de indledende 
drøftelser før sommerferien; men det er til gengæld værdifuldt 
for den senere evaluering, at ikke kun lærere, der har deltaget 
i udviklingsarbejdet gennem adskillige år, underviser forsøgsklas
serne .

Evaluering
I forbindelse med strukturforsøgenes start blev det besluttet at 
anvende skolens særlige konsulentkonto til deltidsansættelse af 
lektor, cand.psyk. Palle Bendsen, som hjælper os med en løbende 
beskrivelse af udvalgte sider af strukturforsøgene, dels til brug 
for det interne arbejde med en løbende justering af udviklingsar
bejdet, dels til ekstern orientering om forløbet.
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På adskillige fælleskonferencer har lærerrådet og Palle Bendsen 
drøftet mulige aspekter af udviklingsarbejdet, som han kunne være 
os behjælpelig med at beskrive, og som det kunne være af betydning 
at få en uvildig person til at kortlægge og sammenfatte.
I første omgang valgte vi områderne ÅRSPLANERNE, SOM DE BLEV og 
LÆRERSAMARBEJDET; andet år besluttede vi også i samråd med fæl
lesudvalget yderligere at tage emnet ELEVMEDBESTEMMELSE OG ELEV-. 
INDFLYDELSE op - og så er der ikke tid til mere!
Hvorledes Palle Bendsen har grebet sin del af arbejdet an, beskri
ver han selv på side

De bevilgede forsøgsreduktioner til strukturforsøgsarbejdet omfat
ter ikke en forpligtelse til at skrive egentlige rapporter; det 
ville der ikke være råd til, når vi har ialt 8 klasser i gang ef
ter A-ordningen og 3 storhold efter B-ordningen. Men de deltagende 
lærere må alligevel gang på gang gøre status over arbejdet, først 
og fremmest selvfølgelig som led i den løbende evaluering sammen 
med kolleger og elever; men også udadtil.

Der har været og er fortsat stor interesse hos andre gymnasielæ
rere for at høre om det daglige arbejde, og mange frugtbare dis
kussioner herom finder sted på møder eller kurser, hvor lærere 
fra Herlev Statsskole er indledere eller deltagere. Også uden for 
gymnasielærernes kreds bliver vi bedt om at medvirke; således har 
sproglærere f.eks. flere gange været instruktører på SEL kurser 
for lærere fra handelsskoler, som har villet lære om gruppear
bejde i fremmedsprogsundervisning. Mange gæster både fra indland 
og udland besøger skolen.
Vi har en løbende kontakt med direktoratets forsøgsevaluerings
udvalg, der får alle interne rapporter, deltager i møder med elever 
og lærere på skolen eller kommer på besøg i den daglige undervis
ning. Et par gange har vi søgt at besvare en serie sprøgsmål fra 
evalueringsudvalget på møder, hvor også fagkonsulenter har del
taget .
I lærergruppen er der overvejelser i gang om hvordan de deltagende 
lærere ved afslutningen af strukturforsøgene skriftligt kan gøre 
status over udviklingsarbejdet; men disse overvejelser er endnu 
ikke tilendebragt.

Kirsten Kristoffersen
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BESKRIVELSE OG
EVALUERING

Det der må karakterisere et pædagogisk udviklingsarbejde er, at 
der parallelt med undervisningens forløb sker en beskrivelse, ep 
opsamling og en vurdering af erfaringerne.
Af hensyn til bl.a. de økonomiske og tidsmæssige ressourcer er det 
endvidere nødvendigt at prioritere bestemte områder inden for ynder-' 
visningen. Alt kan ikke medtages i rapporteringen; der må ske en 
udvælgelse. I samarbejde med lærerrådet og delvis eleverne har 
vi udvalgt tre væsentlige aspekter i strukturforsøgene. Det drejer 
sig om følgende:
1. Undervisningens faglige indhold
Samtlige lærere har 4-5 gange årlig via et særligt udarbejdet 
skema med en trykt vejledning beskrevet de faglige emner og pro
jekter, de har arbejdet med. Samtidig har de svaret på: "Hvad der 
gik godt?" og "Hvor de største problemer var?"
Skemaerne er blevet samlet, bearbejdet, analyseret og indgår i de 
årlige interne arbejdsrapporter.
Samtlige oversigter for de første 2 års undervisning er gengivet 
uden kommentarer i næste afsnit af dette årsskrift. Hensigten er 
(også her) at dokumentere det faglige indhold og de tværfaglige 
samarbejdsrelationer i den emne- og projektorienterede undervis
ning .
At arbejdsrapporterne er "interne" er ikke ensbetydende med at de 
også er "fortrolige". Rapporterne sendes bl.a. til direktoratets 
forsøgsevalueringsudvalg. Men der må nødvendigvis indsamles et 
vist materiale, før det kan udgives til en større offentlighed.
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2. Konsekvensen af lærersamarbejdet
En væsentlig forudsætning for de tværfaglige undervisningsforløb 
er lærersamarbejdet. Samtlige lærere har derfor hvert år deltaget 
i et semistruktureret båndoptaget interview. Der er lagt vægt på 
at belyse især to spørgsmål, dels det faglige samarbejdes mulighe
der og konsekvenser, dels de mere personlige følger af at fungere 
på en arbejdsplads med ændrede vilkår for undervisningens tilret
telæggelse og gennemførelse.
Også dette materiale er bearbejdet, analyseret og udvalgte passa
ger er "skrevet ud" fra båndene og udgør det illustrerende vurde
ringsmateriale i den årlige rapportering.
3. Elevoplevelsen
Det er ikke muligt entydigt at vurdere elevernes større eller min
dre udbytte af, at de deltager i strukturforsøgene. Dels ville et 
hvilket som helst sammenligningsgrundlag være overordentlig tvivl
somt. Man kan således ikke arbejde ud fra de velkendte naturviden
skabelige metoder med henholdsvis en forsøgs- og en kontrolgruppe 
af elever. Mangfoldigheden af variable ville være uoverskuelig, og 
en ligestilling af elevernes udgangsniveau før deltagelsen kan kun 
karakteriseres som umulig. Måleredskaber eksisterer ikke og ville 
næppe kunne udarbejdes.
Det er derimod muligt at beskrive elevernes oplevelse af at delta
ge i undervisningen. Naturligvis kan man ikke få fat i samtlige 
facetter - også her må der ske en prioritering.
Eftersom strukturforsøgene også har til formål: "at give eleverne 
reel medindflydelse", er dette aspekt udvalgt til en nøjere beskri 
velse.
Samtlige elever vil således hvert år besvare et omfattende spørge
skema, som elevrepræsentanter fra de involverede klasser har været 
med til at udarbejde. Den statistiske behandling sker i samarbejde 
med Danmarks pædagogiske Institut. En talbehandling af elevmedbe
stemmelse alene ville dog blive for unuanceret og udynamisk. Vi 
har derfor valgt at supplere materialet, således at ca. lo% af 
eleverne fra hver klasse deltager i et båndet gruppeinterview. Det 
sker også hvert år.
Elevernes erfaringer beskrives, analyseres og indgår i den årlige 
rapportering.
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Undersøgelsesmetoder
Strukturforsøgene udgør en høj grad af kompleksitet. Det har der
for været nødvebdigt at anvende både kvantitative og kvalitative 
fremgangsmåder i evalueringen.
Den kvantitative metode er delvis benyttet ved lærernes skemamæs
sige besvarelser og via spørgeskemaerne til eleverne. Men i begge 
tilfælde suppleres der med de såkaldte "bløde data" fra interviewe
ne, idet forståelse, indsigt og vurdering ikke kun kan baseres 
på tal eller kvantitative størrelser.
Jeg har naturligvis også overværet adskillige planlægningsmøder i 
lærergrupperne og været tilstede i mange undervisningstimer.
Det manglende sammenligningsgrundlag, der som nævnt er velkendt 
fra naturvidenskabelige undersøgelser, kompenseres der for ved de 
gentagne årlige evalueringer af de særlig udvalgte områder.
En yderligere sammenligningsmulighed eksisterer, idet gymnasielæ
rere fra andre skoler kan sammenligne det beskrevne med deres egen 
undervisning. At dette ikke udgør nogen dokumentationsmulighed, 
er en selvfølge.
Evalueringsforløbet er planlagt således som det fremgår af skemaet 
på næste side.
De involverede lærere har kommenteret eventuelle mangler og mis
forståelser i de årlige interne rapporter, dog således at ansvaret 
for indholdet er undertegnedes.
Den afsluttende rapport vil opsamle erfaringerne fra forsøgenes 
start til deres afslutning, og dens indhold vil blive sat i rela
tion til de mål, der er opstillet for forsøgene.
Beslutningsprocessen for evalueringen
Det er et velkendt fænomen, at rapportering og undersøgelser på 
en arbejdsplads kun kan ske i et samarbejde med de involverede; 
ellers kan der næppe opnås en tilstrækkelig good-will og tryghed. 
Evalueringsarbejdet er derfir tilrettelagt og gennemført efter 
følgende principper:
1. "Evalueringen skal ske i et samarbejde med de involverede læ

rere og elever.
Dette er praktiseret ved, at lærerrådet via flere diskussionsmøder 
har justeret og tilpasset forskellige oplæg og forslag, så de kun-

4
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EVALUERINGSMODEL

GENEREL PÆDAGOG/Sk MODEL

?Rot>u K.TB.R. og 
kv/it! Fi MVionER.

EKSAHEN^EiTeNMELSER.
' ''SUMMITH,' \

.^SPAStE EMLO&UfJtJ

^men

nn

SAMLET TiArroRTKEINE 
EDT-
ETrER.CNOEESisG£LS£

Indtil nu (1/12-1982) er punkterne 1-2-2.1-3-3.1-4-4.1 afsluttede.
Vedr. 1. Analyse af strukturforsøgene, indhold, formål m.v.

Oplæg og beslutning om evaluering i samarbejde med lærer
rådet og de involverede forsøgslærere.

Vedr. 2. Interviewundersøgelse med lærerne.
Vedr. 3. Via et udarbejdet skema indsamles, beskrives og vurderes 

undervisningens faglige indhold, arbejdsprocesserne, læ
rerevalueringen .

Vedr. 4. Spørgeskema til eleverne. Gruppeinterviews med udvalgte 
elever.
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ne anvendes i relation til deres undervisnings- og arbejdssitua
tion .
Samarbejdet med eleverne er tidligere omtalt.
2. "Evalueringen skal kunne bruges i forbindelse med den løbende 

undervisning " (og rapporterne skal samtidig kunne læses af 
udenforstående).

For at effektuere dette princip udarbejdes der som allerede om
talt årlige interne arbejdsrapporter. Alternativet kunne f.eks. 
have været en samlet rapport efter at strukturforsøgene var af
sluttet. At disse årlige rapporter senere, dvs. i 1985-86 vil bli
ve sammenskrevet er også tidligere omtalt.
3. "Evalueringen opfattes som en proces, der kan ske før, under og 

efter et undervisningsforløb."
Dette princips udgangspunkt er forståelse, hvorfor det har været 
nødvendigt at deltage i planlægningsmøder og at overvære undervis
ningstimer . Lærernes feed-back og justeringer af rapporterne hører 
bl.a. med her.
4. "Evalueringsarbejdet sker i et samspil mellem et system og per

soner, hvorfor der må udarbejdes beskrivelser af strukturerne, 
undervisningens mål, indhold og metoder samt gruppers og enkelt
personers vurderinger."

Af overkommelighedshensyn er der sket den omtalte udvælgelse af 
områder; men der er lagt vægt på, at vurderingerne prioriteres 
højt. Det drejer sig især om lærernes; men elevernes synspunkter 
er også taget med.

■ Den tekniske sprogbrug kan sammenfattes til: intern- og forbedrings
orienteret evaluering. Den er baseret på indsigt, forståelse og 
aktionsforskning.
Efter 2J års arbejde ud fra ovenstående principper og fremgangs
måder kan samarbejdet med lærerne, eleverne og rektor karakteri
seres som vellykket.

Palle Bendsen
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ÅRSPLANEN
SOM DEN BLEV

Få spørgsmål'bliver stillet så hyppigt til lærerne i forsøgsklas
serne som:

Hvad laver I helt konkret i undervisningen? Hvilke tvær
faglige emner læser I?

Et fyldigt svar kan vi ikke give her i årsskriftet; men vi kan 
give et indtryk af arbejdet gennem de følgende siders oversigter 
over årets arbejde i samtlige forsøgsklasser.
Skemaerne stammer fra lektor, cand.psyk. Palle Bendsens interne 
arbejdsrapporter, "Årsplanen som den blev". Skemaerne giver dels 
en oversigt over samt tidsmæssig placering af de emner, der helt 
konkret er taget op i de enkelte fagområder, dels en oversigt over 
tværfaglige emner / projekter med markering af de deltagende fag
områder. Palle Bendsen har udarbejdet skemaerne på basis af de 
fyldige oversigter over det daglige arbejde, som hver lærer af
leverer kvartalsvis til brug for rapporteringen.
I rapporterne kommenteres oversigterne; det sker ikke her. I 
stedet for har en række forsøgslærere i de efterfølgende artikler 
gjort foreløbig status over arbejdet i deres fag, specielt set 
i en tværfaglig sammenhæng. Vi har valgt at skrive om fag / fag
områder, som ikke hidtil særlig hyppigt har været involveret i 
tværfagligt samarbejde.
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b- klassen 1980-83

STRUKTURFORSØG Fagområde 1: Peter Kaspersen, dansk,religion
2: Kaj Rasmussen, samfundsfag, historie
3: engelsk: Per Helmer Hansen, engelsk, filmk. 

fransk: Børge Spang-Thomsen, fransk,engelsk
4: Jens Ole Bach, matematik, fysik

Lene Tidemann Nielsen, biologi, religion
5: Susanne Vestergaard Nielsen, dansk,idræt
6: musik: Susanne Keiding, musik, engelsk 

filmkundskab: Per Helmer Hansen, engelsk,filmk.
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/k _________ _________ ______________rfSKEFER/E
11
13
13
2o
2/
Zl

PROJEKT VEDD.

1 - im

1 KSDBYEN

'NÆRLASNNG 

JT^OHY..
AeeuKD

/.ANDELS- 
SLAOTERJER
Z.ARDEJPS- 

FcRHOLD

BAGGRUNDS
STOF VEDR. 
KR/C

USA OG 
VIETNAM 2OPfhft£LSER 

AF FRANSK
SWESP/L

6RARB. VEJR 
MAD OG 
KEMI

VIRKSOMIÆPS 
BES&G

/.SVINETSI ETOLOGI
J GENENK DS 
AVLSMBEJ1Æ

3A0MWT<W TEATER- 
STYKKE 
N. MUS/K

— MAMA TEKSTER
TO.SAN&E o

ZMLuiniK af ATisrs mDEWzswvs oz jr 26
A^Pf^VE \A°FSFWÆ [/ffisPÆQUÆ i 1
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"Årsplanen - som den blev" PROJEKTER I 2B 81/82

FAGOM. 1 FAGOM. 2 ENGELSK FRANSK

33

34

34

36

37

38

39

40

PROJEKT 
VEDR. MID
DELALDER

PROJEKT 
VEDR. SUND
HEDSPÆDAGO
GIK

FORTÆLLETEKNIK 
TEKSTLÆSNING MED HISTORISK 
DIMENSION

ANALYSEBEGREBER:
DANSK-FRANSK TEKST

KIRKENS FORHOLD TIL SAMFUNDET

KIRKENS ORGANISERING OG IDE
ALDER

EKSKURSION LANDSBYKIRKI 
JESUSBEVÆGELSEN

1. BEVIDSTHEDSFORMER I

PLANLÆGNING
FEUDALISMENS GENNEMBRUD I EU. 
FEUDALISME ENGLAND 
FRANKRIG CA. 000-1300 
STYREFORMER 
KLASSEFORHOLD 
FEUDALISMEN I DANMARK
ØM KLOSTERKRØNTKE (1000-1400) 
LANDBRUGSFORHOLD - KRISE 
RIGSOPLØSNING

IR (BALLERUP, MÅLØV)

faDDELALDEREN

PLANLÆGNING
TEKST VEDR. MIDDELALDEREN 
"WILL WAT" (STEVE GOOCH) 
EKSTENSIV LÆSNING I GRUPPER 
LÆRERSTYRET OPDELING 
(OVERSÆTTELSE 
KOMMENTERING)
STILE

SKR. REF. FRA HVER GRUPPE

TEKSTLÆSNING - OPLÆSNING 
OVERSÆTTELSE 
SKR. OG MDT. OPLÆG 
ØVE TEMPUS-DANNELSE 
OG ANVENDELSE 
REFERATØVELSER 
UDARBEJDE AF SPØRGSMÅL 
INTRODUKTION VEDR. 
FORTÆLLETEKNIK 
STIL-ANALYSE 
INDTRYK AF MIDDELALDER
SAMFUNDET VIA TEKST 
ØVELSER VIA TEKST 
LÆSNING: 
RESUMEER 
PERSONKARAKTERISTIK

41

42

2. BYUDVIKLING - HZiNDE
3. LEVEVILKÅR I FORSKE

PROJEKTPERIODE
FREMLÆGGELSER

.LIGE KLASSER 
KVINDER I MIDDELALDEREN 
PANDELSVEJENS UDVIKLING ________

VEDR. NOTER
PLENUM

PRØVE

LYTTE - OVERSÆTTE

43 EFTERÅRSFERIE

44

45

46

47

48

49

PROJEKT 
VEDR. INDU
STRIALISE
RING 
(ENGLAND)

SKRIFTLIG FREMSTILLING

INDUSTRIALISERING OG DEN 
BORGERLIGE OFFENTLIGHED 
1. BEGREBET OFFENTLIGHED 
2. RELIGIØS 
(BRORSON)
3 . FEUDAL
4. FOLKELIG
5. BORGERLIG

a) HOLBERG

RAPPORTERING
OPSAMLING
ENGELSK TEKST OM DEN TEKNOLOGI 
STRIELLE REVOLUTION (1850) 
BEFOLKNINGSFORHOLD I ENGLAND 
(BOMULD- TEKSTILINDUSTRI) 
SVÆRINDUSTRI (DAMPMASKINEN) 
EKSKURSION TIL MØLLEÅEN 
WERNERFELDT TEKSTILFABRIK

ØKONOMISK UDVIKLING

EVALUERING - OPSAMLING

SKE UDVIKLING I DEN INDU-

GRUPPEARBEJDE

TEKST VEDR. REGIONALPLANLÆG
NING- OG LOVGIVNING
ENGELSK RAPPORT OM EKSKUR-

GRAMMATIK
OVERSÆTTE - DIREKTE
INDIREKTE TALE
UGENTLIGE HJEMMEOPGAVER

HIST. ORIENTERING OM DEN
FRANSKE REVOLUTION
ALM. BEHANDLING AF TEKSTER

- AFLYTNING (SANGE, MUSIK) 
- OM PARIS - TOPOGRAFI

50

51

b) BORG. OFF. I STARTEN 
c) FRANSKE REVOLUTIONS

VIRKNING I DANMARK

LIBERALISME MARXISME 
FRANSKE REVOLUTION 
SKR. RAPPORT OM ENGLANDS 
INDUSTRI

SIONERNE
BREVSKRIVNING TIL INDUSTRIER
I ENGLAND

- BILLEDBESKRIVELSER
- GRAMMATISK HJEMMEOPGAVER

52

53 JULEFERIE

1

2

3

4

5

OPFØRELSE AF HOLBERG

FOLKELIGE BEVÆGELSER: 
a) LANDET (GRUNDTVIG) 
b) BYERNE: GRUPPEARBEJDE

PLANLÆGNING. INDUSTRI I DK 
LANDBRUGET 1700-1870 
KVARTERS- OG VIRKSOMHEDS
ANALYSE. GRUPPEARBEJDE 
1. B&W. CHRISTIANSHAVN 
2. KGL. PORCELÆNSFABRIK 
3. STÅLVALSEVÆRKET, FR.VÆRK 
4. TUBORG - ØSTERBRO

KREAPROJEKT( -t-2Z)
INDØVE ROLLER. ØVEPLAN

INSTRUKTION
TEKSTER N.Ø.ENGLAND 
SANGE - TEKSTER (ENG.)

OPSÆTNING

OVERSÆTTELSE - OPLÆSNING 
TEKSTANALYSE - SAMTALE 
SPØRGSMÅL ETC. DIREKTE TIL 
INDIREKTE TALE 
ROLLESPIL

GRAMMATIK
TEK^T VEDR: INDUSTRIALISE
RING

6
BREVSKRIVNING TIL VIRKSOMHE
DER

UGENTL. FRANSKE STILE

7 VINTERFERIE

8

9

GRUPPERAPPORTER
FORBEREDELSE AF REJSE TIL NORDØSTENGLAND
BRÅNCER: 1. KUL, 2. STÅL, 3. SKIBSVÆRFTER

BREVSKRIVNING - AFTALER
BRANCHETEKSTER
ENGELSK MUSICAL

ØVELSER BL.A.
LYTTE/FORSTÅ MV.

10

11

ENGLANDSTUR TIL NEWCASTLE:.VIRKSOMHEDS-, KVARTERS- OG REGIONALANALYSER. 1. KULGRUPPEN BESØGTE EASINGTON
FAGFQRENINGSBESØG ____ — - -

MIDTVEJSPROJEKT
RAPORTSKRIVNING: HISTORIE, GEOGRAFI SAMFUNDSFAG OG ENGELSK SPROGØVELSER12 ORIENTERING OM FRANSKE

13 MIDTVEJSPRO
JEKT

DEBATTEN OM ENERGI FLODER
FORURENING. ØKOLOGI

14 PÅSKEFERIE

15

16

17

VEDR. ENERGI 
OG ØKOLOGI 
DANMARK OG 
FRANKRIG

ØKOLOGI - TEKSTLÆSNING 
GRUPPEARBEJDE

ØKOLOGIDEBAT I 70'ERNE 
GRÆSRODSBEVÆGELSEN

VERDENSENERGIRESSOURCER

DANSK ENERGIFORSYNING 
ENERGIPOLITIK - ØKONOMISK 
TEORI
PRISDANNELSE

ENGELSKE DIGTE
BESØG UDSTILLINGER

OM FRANKRIGS ATOMPROGRAM OG
ATOMBOMBEPROGRAM
ØVELSER I TEKSTFORSTÅELSE

18

19

20

21

22

PROJEKTÅRS.(VEJL.)

MIDTVEJSEKSAMEN
ÅRSPRØVE: SKR. FREMSTILLING
OG MUNDTLIG DANSK

ENERGI OG DET POLITISKE SY
STEM
LOVBEHANDLING
GRÆSRODSBEVÆGELSER
GRUPPEARBEJDE
1. OOA - EN GRÆSRODSBEVÆGELSE
2. GRÆSROD I DANMARK OG FRAN

KRIG
3. ALTERNATIVE ENERGIFORMER

FRANSK MED. I 3 GRUPPER: 
2. GRÆSRODSBEVÆGELSER I 

FRANKRIG OG DANMARK

3. DET FRANSKE ATOMPROGRAM

4. DE FRANSKE ATOMBOMBEFOR
SØG

EKSAMEN
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NATF. BIO. FAGOM. 5 MUSIK FILM

33

34

35

36

LOGIK OG UDSAGN

LIGNINGER OG ULIGHEDER 
(PARAMETRE) 
OPGAVER 
FUNKTIONSBEGREBET OG 
LINÆR FUNKTION . 
SYMBOLSKE STØRRELSER

ARBEJDSSTILLINGER VED FOR
SKELLIGE FORMER FOR ARBEJDE

MUSKLERS FYSIOLOGI
OG ANATOMI
FORSØG
TV-OPTAGELSER
GRUPPERAPPORTER

DET FYSISKE ARBEJDE
- ARBEJDSFORMER
- DEMONSTRATION AF PRIN

CIPPER
- DR'S PAUSEPRAM
ARBEJDSTEKNIK
ARBEJDSBELASTNING (FORSØG)

SUNDHEDSPÆDAGOGIK 
GRUPPEARBEJDE 
TV-UDSENDELSE VEDR. 
ARBEJDSSTILLINGER 
LØFTE-BÆRE TEKNIK 
TEORI

37

38

39

40

OPGAVER 
STYKKEVIS LINÆRE FUNKTIONER

PRØVE

ENERGI PÅ ORGANISME NIVEAU

ENERGIOMSÆTNING HOS MENNE
SKER

ARTIKLER - RAPPORT 
PRODUKT - FILM

BASKETBALL

KORT MUSIKHISTORISK 
GENNEMGANG AF MIDDEL
ALDERMUSIK

M.EKSEMPLER

42

PROCENTREGNING OG RENTER 
(LOMMEREGNER)
OPGAVER DANSKE FOLKEVISER

43 EFTERÅRSFERIE

44 FORSKELLIGE VERDENSBILLE- DARWINISMEN INDUSTRIALISERING

45

46

48

49

DER

ATMOSFÆRENS TRYK 
(PUMPEMASKINER)

DAMPTRYK 
(KOGNING)

DAMPMASKINEN 
(ØVELSER)

NATURVIDENSKABELIGE FORHOLD 
I DET 18. - 19. ÅRHUNDREDE 
EKSPM. ARBEJDE 
GRUPPEOPGAVER - RAPPORTER 
FILM: EVOLUTION OG 
SELEKTION

VOLLEYBALL

PÅ FILM (GR.ARB.) 
FILMS INDUSTRIALISERING 
(HISTORIE) 
FILMTEKNIKKENS UDVIKLING 
PRIMITIVE STUMFULM 
HOLLYWOOD, EUROPA 
FILM VEDR. DEN 2. VER
DENSKRIG 
NYERE FILM

50
ENERGIKVALITET

51

52

53 JULEFERIE

1

2

3

4

5

6

FORSKELLIGE ENERGIFORMER
ØVELSER
ARBEJDE/ENERGI
VARMEENERGI
KEMISK ENERGI
ENERGIKVALITET

ALMEN GENETIK -
TEORI OG EKSPERIMENTER

GENMANIPULATION
GENSPLEJSNING

KROPSBEVIDSTHED

KROPSUDTRYK MED RE-
KREATIVIT > LATION
DRAMATISK 1 TIL ENG.
KOREOGRAFI J MUSICAL,.

KREATIVT PRODUKT

FORBEREDE MUSICAL 
"DON'T DILLY DALLY"

ENGELSKE SANGE FRA 
PERIODEN: 
DRANING-ROOM BALLADS 
ARBEJDERSANGE 
MUSIC HALL 
PROTESTSANGE 
NUTIDIGE SANGE MED 
RELATION TIL EMNET

7 VINTERFERIE

8 ENERGIBEVARELSE
DAMPMASKINEN

BIOTEKNOLOGI KOREOGRAFI TIL MUSICAL
9 VARMEPUMPE KREAQPVARMNING

10 2. STÅLGRUPPEN BESØGTE REDCAR I MIDDELSBOURGH 3. SKIBSVÆRFTSGRUPPEN VAR PÅ 4 BESØG

11 EL-ENERGI ØKOLOGI TEORI

12 STRØM VANDKREDSLØB SPECIALDISCIPLINER

13 OPLÆG

14 PÅSKEFERIE

15

16

17

18

KERNEFYSIK 
ATOMKERNEN
ENERGI OG MASSE 
ALFA, BETA, GAMMA 
FISSION - FUSION

SOLFANGERE - TEORI 
EKSPM. OG BESØG

BIOLOGISKE EKSPM.

KURSUSPERIODE:
TEKSTGENNEMGANG OG
EKSPM. ARBEJDE

BASKET

BADMINTON

LØB

FORSKELLIGE EKSPERIMENT 
FILM MHT: INDHOLD
FORM, FORMÅL
BUDSKAB (ANALYSER)

19

20

21

REAKTORTYPER
RADIOAKTIVT HENFALD

BRINT - NEUTRONER
STRÅLINGSSKABDER

GR. VANDFORURENING

GR. ATOMKRAFT

22
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PROJEKTER I 2B 81/82

PROJEKT VEDR. 
MIDDELALDER

33
34
35
36

40

PROJEKT VEDR.
SUNDHEDSPÆD.

46
7

PROJEKT VEDR. 
INDUSTRIALISERING

48
49
50
51
52
53

2

5

8

10

MIDTVEJSPROJEKT 
VEDR. ENERGI - ØKO
LOGI DANMARK OG 
FRANKRIG

12
13
14
15
16

18
19
20
21
22





28

c - klassen 1980-83

STRUKTURFORSØG Fagområde 1: Jens Walter, dansk
Lene Tidemann Nielsen, biologi, religion

2: Kaj Rasmussen, samfundsfag, historie
3: engelsk: Susanne Keiding, musik, engelsk 

tysk: Merete Hellmers, tysk, samfundsfag
4: Jens Ole Bach, matematik, fysik 

Kaj Wessel, idræt, biologi
5: Kaj Wessel, idræt, biologi
6: musik: Susanne Keiding, musik, engelsk 

formning: Tove Gjerløv, formning

TROJEKTeR æ

VS

7R0JEKT VZDR. 
B.LEVER-UPRERE 

skole -samt
Si' 
Sk 
SY

7R0JEKT KEDE. 
UNk l ^1

PROJEKT VEbR.
LYD.

<n 
w 
ft 
Rk

Yt 
Yt 
So 
5'1

projekt i/edr
MASSE KOM - 
MUNIKATION

2 
S 
H
S

TRojekT Vepr. 
'PRODUKT!OM - 
ERYkkERlERUE

ARsPRO.VE?ROJBü 
TURIST / KBHN.

7 
8 
9 
to 
il 
IZ 
13 
IY 
!S 
n. 
n. 
n 
6 
le 
zt 
zz 
23
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“iWLANEN - le FAGOMRÅDE fagområde TAGOMRADL 3 FAGOMRÅDE V FAGOMRÅDE

TMÆTSOM DEN BLEV' 1
JAMF. ENG. Tysk Æ/0. WS/K PO/fM

53 hyttetur.
31

35

IKmo-fROJBcT ■■
Kemisk
GRUNDSTOF

SAMFUND 06 IDRÆT OG
ELEVER-LÆRERE i
SKOLE-SAMFUND

QKOLOGI

FORURENING

SAMARBEJDET 
/KLASSEN

Tekster, DANMARK- / SPROCTRÆN/NG T&STiÆS. INTRO. TIL
VAND-

USSK/NG AF HVOR HAR

ANALYSERA? GO'ERNE GRAMMATIK TVSKE SKOLE- labxnelser. HÆMNINGER man Sin SORT/hvid

pl UNGDOMS- SKR.OKV. BL^DE FORURENING
KROPSSPROG

MUSIKSMAG
SITUATIONEN ELEVERNES OPGAVER FRA

31 UNGE Oh
L/V5HIST.
INTERVIEWS

ROMAN OM 
UNGE l

GRAMMATIK
CSTudieiekhik} FORPIAflTNING

FANTAS! OG
BEVÆGELSE 6ENNEM6MG

33
FAMILIEN rt.H/Lk fra 

GO'ERNE ENGLAND UGENTLIG MENSTRUA. HWLKE BE- AFNUS/KKEN 
T/L DET/ÆNL 
STYKKE / 
ENGELSK

SMi/sP/L

UNIB. /rOKM

lo

47 
IL

generatkws 
MODSÆTNING-

UNGE 06 /
SKOLEN
ÅNDELIGE „ 
BEVÆGELSER
GR.ARB.:

l. SOCIALE 
FORHOLD

Z.BUlGftRHGLD 
3. AR BEJDS- 
MARKEDSFOlMi) 
FoansK og 
SK0LWKÜN6

EkR.RAPPORT

STIL

F/LM + 
OPGAVER.

ARTIKEL /
VTEEPN"M 
F/lmem

DESKRIPTIV 
STATISTIK

OPGAVER

STATISTISK 
UNDERSØG ■

PRÆNENTJOH

SEKSUAL 
ADFÆRD

K^NS- 
BESTEMNELSE

AFVIGERE

VÆGELSES- 
MGNSTNE ER 
KARAKTERtSTtSK 
FUR UNG- 
DOMSGRUFFSi 

2

SKRAVERINGS 
PRINCIPPER.

13 BfrEK^RsreRie

HH TMjjert L6R. DANNELSE
2 STIMULANS#

/■HÆMNINGER 
OG NORMER

GR.AR&.:
UNG t

LÜNGlTyRklET 
t.UNGDOMSJtRfM

UNGE OG
STIMULANSER

DISCO- 
DANS

UNGDOMS- I
GRUPPENS 1 rMLEP

15 Om / Mt 3.s&soMKr
2.SP0RT.SWD- 
HED Ob SOC. 
GRUPPER

TYRKIET 
SPR.RAPPORT

sat/mulanser UNGDO MS-
SEKSUALITET

MUSIK.
SHOW,____ :

IC 

n 
ii 

ii

So

PROJEKT VEDR.
LYD

LITTERÆR
PEPS?E/cTi VEDJL

3. PUH KERE OG 
ROCKERE
UNGUOMSt/HM.

ØKONOM f-

KSNSROLLER

DRENGE-OG 
P/geopdrag.

Tyske 
NOVELLER

SAMTALER
Tolkm/ng

FYSISK BAG
GRUND FOR 
LYD

■EVALUERING

OPTAKT TIL
LYDPROJEKT

VOLLYBALL SAMMENSPIL 

^AN6E

7ÖRSKELLIGE

FARVELÆRE

NATUR- 
REUG/ONER.

HMD ER 
ØKONOM! * 

INDKOMST- 
UDVIKLING . 
SKATTESYSTM.

SPROGTRÆN.

dVELSER / 
SER. OG 
MDTUG. ENG.

GRAMMATIK

STILE

bolge- 
BEGREBET

EKSMJTEN- 
TIEL UDVIKL.

EkSP^RIMERT

IDRET OG 
IWOPFAT- 
telsen

BASKET 
BALL

STILARTER 
FÆ FORSKHUtE
INSTRUMENTER

ANALYSE AF
ST//ANTER

PERCEPT/ON

KOMPOSITION

Forbrug-
GRMPPORT

+ SVELSER APPA//GEME/T
PRISER

gr.aeb. ; bR.m.: . NF SANGE

Si LMNEUiE VEDS. CH.MDSPRO3LEMEH
sz ■JULEFERIE

2 PROJEKT VEDR.
HASSE-

^DC/ASRUPPEP
OGFRtTtPS-
VANER

/. HSRE- 
HAMHEDE

SVUMNING 1FROGHAM-

V

kommunikation DANMARKS amerikansk Tv-serlen 06DERES
0-Z&3

1 Mt/S/K

MEDÆSHM 

Reklame-

71/-STRUKTUR

UNDERSOCELSE

"DER KOM- 
MISSAR'- -

PROBLEMER
ANALYSE AF
RCFIANTiSKE

MALER!

__ FORSRUb ATZMLES D/saPUN- BASKET MUSiKSTiKKER.

5

L

ANALYSE AF 
TV* NY/JE/K-
TORM/DLjNG
AVISERNES

OPSTART T/L 
PROJEKT VEPR 
PRODcjKTLO/V 
DAS OPBYG.

AMERIKANSK
TV

ANALYSE AF

KRISE IDET 
TVSKE SKOLE
SYSTEM

2.S70U- 
UNPERSg- 
GELSE

2. S710J- 
UNDER- 

■S^GELSE HOCKEY

MOHK-TEkST 
OG Bf UEDER.

BETYDNINGS,- Form-
F&RMHXJN6 OG FUNKTfOU. AFSHlTFRA OPFATTELSE 3. MUSIK- INDHOLDET MSMSTPB7 HISTORISK LOKAL TV. DALLAS ATFÖR- fysik HSRESMDßi FILMMUSIK.
PERSPEKTIV SATTELfTTv <GR.ARB,: GRYDELSE GR.ARB--

f vinterferie Skt TUR T/L 
NORGE

PROJEKT VEDR. ut.m'B: t. F/LM 1. SCENE-
rKmuerzon
BKY6

t BERNS- KAMARA-

9 
lo

VRODUKTIDM-
SRVGEER/ERNE

K/LM OG 
FNWRkNING
MEDÆRJRBMJb
WfANALYSE KULTuRLAND- 

5KA&

2.SERIER
3 . UNGDOMS- 
UNDERHOLD.

MIDEPHJLDYJMS
2.3PaRT
3.B^RNE - 
UNP^HOLD. ORGANISK

UNR&HÖW/Ui
2.SEJUEÆ
3.UM&D0MS- 
DMS-SHOVU

BEUENHJG
2 GRUPPER. «M. DIAS OG 
PLANCHEN:.
D/AS-&NOW

u
^KR-RAPP. LANDBRUGS

PRODUKTION POMANLÆS. TEKST VEDR.

KEMI

ALKOHOL
BAJDM/N-

u ARBEJDER-
&R.ARB.
vegaTab/lsk

ALKOHOL MONOSAC-
WARtDEJL PLADE-

Hvad FöRE- 
^TilleR

LITTERATUR. PRODUKTION VIDEO-
SUKKER æ

PPm/zr/ON &U.EOBR ’

ti ET/LSiV. INTERVIEW
Fremmed- BRYGPROCES MED UNG STAVELSE RADE-
G/SRELSE

BRYGGERIERS GRAMMATIK
ALKOHOLIKER

SHZyMeA OPTAiEZSB

15
ARBEJDS- 
SnUAT/ONEN 
vÅRhoniæed 
SK/FTET

UDVIKLING

CARLSBERG 
GR^RB.J

GRAMMATIK

STILE

BYG-UNDEP- 
Sß>&ELSE 
FRA 23YG 
TYL BRYG

TEKN/SK 
KiALFTEr 
DkOMOMI 

i SANGE
n 7AiK£FER/E ............... .
n 
IS 
/9 ABMtsvEnmJOir OPTAKT OG

BAGGRUNDS-

LARAELP5MJLJS

8.RT.B,
7/LM-ivT.
-POMANÉM

Novelle og

GRAMMATIK

GR.ARB 
VEDR.
SlL^RYG- 
NtN(>

srnEss at 
AUæHOL- 

smsyee
msoamfiM. 
iK.MB.VUK. 
snaoiw

Teætek-

Tornt-
M O A/S TRE

2o TURtST / KAHN. VYLHMKL. bkp.ofgv. - ....... ßMWERM TN/ &JLD5P/L snKKS. Picas Sn-2) STOF TJL J kBHH. Tiwsr / Tsom OM MED
lids Tilling

LL "Turme" \kMN. TESTN/NG MUSIK

"PRbVE 'PKWE Txwe
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"ÅRSPLANEN - SOM DEN BLEV" PROJEKTER I 2C 81/82

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

FAGOM. 1 FAGOM. 2 ENG. TYSK

PROJEKT 
TIL "ET 
GODT LIV

"HVAD ER KRISTEN- KURSUS I 
DOM"? SKR. DA.
FORSKELLIGE LIVS- OPSAMLING 
ANSKUELSER 

KULT.HI.

VELFÆRDSBEGREBET 
.KANOTUR-SUSÅEN
KORTANALYSER 
AFVANDINGSSYSTEMER 
GR. ARB.:

GRAMMATIK - STILE 
PLANLÆGNING 
"ENGLAND SOMMEREN 1981" 
AVISARTIKLER 
OVERSÆTTELSER

ÅRSPRØVER RETUR
GRAMMATIKØVELSER

NOVELLEGENNEMGANG
GRAMMATIK
ROMANLÆSNING PÅ KLASSEM I
RELATION TIL MIDDELALDEREN

PROJEKT 
VEDR.

STOF 
TEKSTANA
LYSER

SOCIALE 
FYS-ØK 
ORIENTERINGSLØB

EVALUERING VIA. ENG. STIL

INTRODUKTIONSTEKST FRA:

MIDDELAL
DEREN

FOLKEVISER, SAGAER ETC. 
KATHARINA LEGENDEN 
KALKMALERIER 
MUNKEBEVÆGELSEN 
ØM-KLOSTER

EKSKURSION - KIRKE 
KURSUS
1 .PRIVATLIV, FAM.FORH., KØNS

ROLLER
2 .UNDERVISNING-VIDENSKAB 
3.BYUDV. OG HANDEL
4.POL.FORHOLD I DANMARK

"HISTORY OF ENGLAND"

KOSTVANER I DANMARK 
LANDBRUGETS STRUKTUR 
DYRKNINGSMETODER
SAMF. KLASSER/ØKONOMI/HANDEL 
RELIGION - POLITIK I DANMARK

PROJEKTPERIODE:
HANDELENS UDVIKLING I DK

GRUPPEARBEJDE VEDR. ENGLAND
1. HANDEL
2. HVERDAGS- OG KVINDELIV
3. OVERTRO
4. LÆGEKUNST
5. KLOSTERLIV

ROMAN - GLOSER
GRAMMATIK, OVERSÆTTELSE.
TYSKERE PÅ BESØG ~

GRUPPEARBEJDE: HANDLINGSREF.il
PERSONBESKR. M.V. FRA ROMA
NEN

EFTERÅRSFE 1IE

BORGERLIG KULTUR 170Q OPSAMLING: FEUDAL PRODUKTION FREMLÆGGELSE - SKETCHES SKR. RAPPORT-FREMLÆGGELSE

PROJEKT 
VEDR. IN
DUSTRIALI
SERING

PIETISMEN BEFOLKNINGSÆNDRINGER ENGLAND 1700-1800
RATIONALISMEN EMMIGRATION

ENCLOSURE-BEVÆGELSEN
STILE - GRAMMATIK
OVERSÆTTELSER

GRAMMATIK/STILE 
TYSKLAND 1780-1850
GR.ARB.:

1. BORGERLIG BYKULTUR
2. OFFENTLIG- OG POLITISK 

DEBAT 12. DEL AF 1700- 
TALLET

3. PIETISMEN OG SMÅBORGERSKA
BET

IANDBRUG-STRUKTUR
tekstilindustriX^,,,^,____„ 

»VERDENSHANDELSVÆRINDUSTRI
ØK-FORHOLD/LIBERALISME/KON-
SERVATISME
KURSUS:
PRODUKTIONSPROCES 
TERRITORIALSTRUKTUR 
ØKONOMISK KREDSLØB

E. GAISKELL:
MARY BARTON (UDDRAG)

KURSUS:
SOCIALE FORHOLD
GR. BØRNEARBEJDE 

LEVEVILKÅR

1. ABSOLUTISMUS 1780
2. FREIHEITSBEWEGUNG 1830
3. DEUTSCHES BIEDERMEIER
4. INDUSTRIELLE REVOLUTION
5. DIE SCHLESISCHEN WEBER
6. REVOLUTION 1848 
SKR. GRUPPERAPPORT

JULEFERIE

PROJEKT 
VEDR. DK 
OG TYSK. I 
SIDSTE DEL 
AF FORRIGE 
ÅRHUNDREDE

ÅRHUNDREDSKIFTET
GRUNDTVIGIANISMEN 
HØJSKOLETANKEN OG 
DE IDEOLOGISKE STRIDIGHEDER

PROJEKT: PARLAMENTET OG DET 
POLITISKE SYSTEM I 19. ÅR
HUNDREDE '(ENGLAND) 
ARBEJDERNES FORHOLD/FAGFOREN. 
LANDBRUGET CA. 1700-1900 
FORFATNINGSKAMPEN

INDUSTRIALISERING
1. ORGANIZATION THE WORK

ING CLASS
2. LIFE IN DIFF. CLASSES

USA I DET 19 ÅRH.

SANGE: TYSKLAND 1848 
FILM. INDUSTRIALISERING 
AFRUNDING 1780-1850

BORGERSKAB OG INDUSTRIALISERING
1. BORGERLIG LITTERATUR OG 

KULTUR
INDUSTRIALISERING I DANMARK 
1870-1910, FORFATNINGSKAMPEN

BORGERKRIGEN
THE FRONTIER TRADITION

SELVFORSTÅELSE, UDVIKLING
SOCIALISERING I FAMILIE OG

ENERGI -
EMNE

2. ARBEJDERBEVÆGELSEN
LITTERATUR OG KULTUR

JUNIGRUNDIZW
TYSKLANDD POLITISK UDVIKLING 
RUHROMRÅDETS INDUSTRIALISERING 
EKSKURSION: STALVAT.SEVÆRKET

(GRAMMATIK OG STILE) ARBEJDERBEVÆGELSE OG PROLETAR 
a) LEVEVILKÅR, POLITIK

VINTERFERIE

PROJEKTFASE (SKR.OPGAVER) PROJEKT: GRUPPEAREBJDE MED FQRÄKEL-
b) ARBEJDERPARTIER
C) DEN IDEOLOGISKE KAMP

OPTAKT VEDR. RACISME:
1. JØDERNES FORHOLD BELYST UD 

FRA G.T. OG N.T.

1. KOLONIALISERING (VESTIN
DISKE ØER)

2. IDEOLOGI (KARL MARX
3. ARBEJDERBEVÆGELSEN
FREMLÆGGELSER
SKR. OPGAVER TYSK INDUSTRI
INDUSTRI .1 ENGLAND

LIGE TEKSTER PROJEKTFASE M. SKR. GRUPPE
OPGAVER.

GRAMMATIK

PROJEKTARBEJDE RETUR
2. JØDERNES HISTORIE TIL

1930 AKTUELLE EMNER
1. BRUGSENS KØB AF IRMA
2. BORGERKRIG I EL SALVADOR

+ UNGDOMSBLADE

PÅSKEFERIE

IMPERIALISMEN (SLUT. 19 ÅRH.) 
ARBEJDERBEVÆGELSENS UDVIKL.

MIDTVEJS- RACISMEN I ENGLAND 
NWELLELÆSNING

GR. ARB.:
1. MASSEKOMMUNIKATION OG

GRUPPEARBEJDE VEDR. MASSE-KOM
MUNIKATION OG IDEOLOGISK PÅ
VIRKNING

1. TYSKLAND I 30'ERNE

ÅRSAGER TIL 1. VERDENSKRIG 
MINORITETER - RACELÆRE 
ANTISEMITTISKE/ZIONISME 
NATIONAL FRONT (TV) 
APARTHEID
GR. ARB.: PROJEKTARBEJDE 
KU KLUX KLAN
NYNAZISMEN I VESTTYSKLAND

1. NYNAZISMEN-NATIONAL 
FRONT

2. RACEPROBLEMER I USA 
KU KLUX KLAN

PROJEKTPERIODE
UDARBEJDELSE

IDEOLOGISK PÅVIRKNING (FO.l) 
RACEIDEOLOGI I TYSKLAND I 
30'ERNE

2. NYNAZISTISKE UNGDOMSBEVÆGEL
SER I TYSKLAND (FO.2)

3. NAZISTISK RACEIDEOLOGI SOM 
"VIDENSKAB"

2. ENGLAND I NUTIDEN FREMLÆGGELSE

HANDLINGSREF.il
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"Årsplanen - som den blev" projekter i 2c 81/82

FYS-KEMI-MAT BIO. IDRÆT MUSIK FORMNING
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LOGIK-UDSAGN 
ARBEJDE MED SYMBOLSKE STØRRELSER 
LIGNINGER OG ULIGHEDER

FUNKTIONSBEGREBET OG 
LINÆRE FUNKTIONER 
STYKKEVIS LINÆRE FUNKTIONER 
OPGAVER 
PRØVE

PROCENTREGNING OG RENTER 
(LOMMEREGNER) 
DET UDVIDEDE POTENSBEGREB 
EKSPONENTIALFUNK. 
OPGAVER

"ET GODT LIV" -

"HVAD LÆRER VI M. KROPPEN?"

ØKOLOGI:

"ELEMENTÆR ØKOLOGI"

KANOTUR

OPVARMNING

KREATIV DANS

ORIENTERINGSLØB

"HVAD BRUGER VI KROPPEN TIL"

SANGE-SAMMENSPIL 
SELVKOMP. SANGE 
TIL "ET GODT LIV"

FOLKEVISER (DK)
FOLKEDANS 
KIRKEMUSIK 
GREGORIANSKE SAN
GE

SANG OG SPIL

DIAS-"BEVÆGELy
SE"

EFTERÅRSFERIE

FORSKELLIGE VERDENSBILLEDER 
GRUNDVIDENSKABELIGE OPDAGELSER 
ATMOSFÆRENS TRYK (PUMPEMASKINER) ØVELSER

DAMPTRYK - KOGNING - ØVELSER

DAMPMASKINEN - ØVELSER

ENERGIKVALITET

KEMIEN OG DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION
KURSUS 1. KALKBRÆNDING OG MØRTEL
OG ØVELSER 2. FREMSTILLING AF POTASKE

OPVARMNING

BOLDBASIS

HÅNDBOLD

SANG OG SPIL

VICTORIATIDENS 
MUSIK 
BORGERLIG MUSIK
KULTUR 
"DRAWING ROOM 
BALLADS" MV.

MALERI/SELV- 
PORTRÆT

FORM CONTRA 
FARVE

JULEFERIE

3. FREMSTILLING AF SYRER 
4. SODAPROBLEMET
5. BLEGNINGSPROBLEMER (KLOR)
6. TØRDESTILLERING AF TRÆ
7. JERNFREMSTILLING

FORSKELLIGE ENERGIFORMER 
ARBEJDE/ENERGI - ØVELSER 
VARMEENERGI 
KEMISK ENERGI 
ENERGIBEVARELSE

FOTOSYNTESE, RESPIRATION 
MENNESKET SOM ARBEJDSMASKINE. 
RAPPORT

GRUNDTRÆNING

STYRKE OG KONDITRÆNING
TESTNING

SANG-SAMMENSPIL
BORGERLIG MUSIK
KULTUR I TYSK
LAND 
HAUSMUSIK 
LIEDER

INTRO TIL KREA
PROJEKT

MUSIK

VINTERFERIE

ENERGIKVALITET

DAMPMASKINEN - OPGAVER

VARMEPUMPER KREAPROJEKT (♦ FAGOMRÅDE 4)

ELEKTRISK ENERGI - GNIDNINGSELEKTRICITET

STRØM - ELEKTRISKE ELEMENTER GENETIK

GRUNDTRÆNING

DRAMATIK-TILLIDSØVELSER 
(KREAPROJEKT)

BADMINTON

KREA:
1. DE VESTINDISKE 
ØER
2. STORLOCKOUT
1899
3. KVINDENS STIL
LING

TIMERNE TIL 
TYSK

KREAPROJEKT 
UDVÆLG. SAMMEN
SÆTNING AF BIL
LEDER 
KULISSER 
PEPROARB 
AFFOTOGRAFERING 
TIMERNE TIL ENG.

PÅSKEFERIE

GENNEMGANG AF GRUNDBOG

KURSUS MED HENBLIK PÅ MIDTVEJSPROJEKTET
TO GRUPPER: ARVELIGHED OG RACEFORHOLD I NATURVIDENSKABELIG, SAM
FUNDSMÆSSIG OG KULTURHISTORISK BELYSNING 
MIDTVEJSPROJEKT: UDVIKLINGSLÆRE - RACERNE
GENETISK MANUPULATION

ÅRSPRØVE: FYSIOLOGIØVELSER

EKSAMEN

BASKETBALL

SELVTRÆNING I KURSUSPERIODEN

KAMERABETJE
NING 
KOPIERING 
UDVÆLGELSE 
BESKÆRING
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PROJEKTER I 2C 81/82

PROJEKT! VEDR.
GODT LlV"

PROJEKT VEDR. MID
DELALDEREN

PROJEKT VEDR. INDU
STRIALISERING

PROJEKT VEDR. 
DREDSKIFTET I 
TYSK (USA)

ENERGIEMNE

EKSAMEN: MIDTVEJS
PROJEKT

ÅRHUN-
DANSK OG

FAGOM.1 FAGOM.2
FYS/

ENG. TYSK KEMI/MAT BIO. IDRÆT MUSIK FORM.
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y - klassen 1980-83

STRUKTURFORSØG Fagområde 1: Merete Biørn, dansk, engelsk
Lars Færch Knudsen, historie,dansk,oldtidsk.

2: Lars Færch Knudsen, historie,dansk,oldtidsk. 
Søren Poulsen, geografi

3: engels^: Merete Biørn, dansk,engelsk 
fransk: Lars Heide Olsen

4: naturfag: Poul Printz, matematik,fysik,kemi 
Gorm Christensen, idræt, biologi 
Søren Poulsen, geografi

matematik: Poul Printz, matematik,fysik,kemi
5: Gorm Christensen, idræt, biologi
6: musik: Steen Bülow-Hansen, dansk,musik 

formning: Tove Gjerløv, formning
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OLYMPIADEN

PARALLEL lÆSNtNG,'. 
MENNESKETS 
ANATOM! OG 
kram-begrebet i

PROJEKT VEDA.
SKOLE* Oå> 
SAMFUN/D

IA6TTA GEISES' 
QvasEK

SPROb TSTIL
NOVELLE LÆS.
STILE

7kt»r£R Tn 
SaVJMWA AT 
SKOLE Ot, 5AHF.

OPLEVELSES 
OG HISTORISKE 
TEKSTER

SPROGLIG 
VURDERiNS

JF RAPPORTER

ASPEKTER 
BOYCUTAFöL.

EGNE EAFAR. 
H.UHDERViSHM 
(DEM SKM.TE 
LÆ3FPLAH) 

SAMEUNDET , 
/SKOLEN: 
SOCIALE STWt. 
1 KLASSEN 
ZESLVTWAtS- 
PRÜCESSEN 
MULEN t 
SAMFUNDET: 
SORTERING 
LIERE O 
STATISTIK.

WimCAÆS.
NOVELLE LÆ S .
LHAM MATIK

"at SCHOOL 
iN ENGLAND"

ENGELSK TEKST 
OM STATISTISK 
UNDERSØGELSE

EN MG MEQ 
AMERIKANSKE 
STUDENTER.

TbRDENePE
'JKDLE OG 
SAMFUNDS- 
7RaiEtTE.rr

BESQ6 PÅ 
FRANSK SKOLE

ØVELSER.
GRAMMATIK

FltANSKE 
SKOtEFoRNoUi
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RYTME- 
INSTRUM£N7eR

stoffer 
oe, 
MUSJK

OVE SANG-
06 SAMMEN
SPIL

nvad Fore
stiller 
^/lleder ’
C/PBYGN/NG 
förm. farve 
Contra 
tNPHOCD

VINTEK.TEEIE
^ojett æet.
\Hk/NCERHE

VlKfNGEMtGJ&l
JAGN/TeRATuR
NLLE&ESE/UE
SAGA OM 
GROMÆNDERPt
EKSKURSJON: 
hÆndskrikt- 
SAMLINGEN 
KANN^ UNTERN
JQMSVIklNGtK
ZKLLM&E
runer ot, kj 
MMtE SPRat

(NATIONAL- 
MOSSET 5

VIKING E UD- 
STlLLlNAEN
l BREDE

BDNRESANF.
VIKINGETID.
KRY57ENDUM.

1 CMNMARK . 
TEMAER / 
DANSK MID
DELALDER.
HSRßüGERNE 
RFCJKlNtAND
ARNANMNE- 
AKfKEIMSnxr
NORDM MYR:. 
pSrbmOcj.
TEuoausme 
PRODUKTION 
TRELLEOOR6, 
">%£&<■-

BR&PE- 
pjAsr/LUNO,

VrtINGEKJWXr
MYTER M 
KENDSiERNBM 
U/A 3/UEPE- 
SER/E

SPROGTEST

ST/LE
TkksTLÆS.
Foredrag n f 
GN6ELSK OM 
VIKINGERNE

AMK. 3TuD£NT£R

MTiONAJ 
MUSEET
M.OL&LGSRRK
3REDE- 
(JBSTHLtNG

■FAGLIG 
EVALUERING

FH. VERBER

TEKSTEN 
IEOFNiREWE 
vikiNGENNE 
INORMMOET

ENERGI
BEGREBET 
M. RELATION 
TYL UOLOGi 1

RADlOAfftVT 
HENFALD 
(MEERING)

ENNRGI- 
GMSÆTN/NG
UNDER 
FYSISK ARA

Tri&EomETRi

tunkTions- 
begrebet.

MArEMATTSk BENANtUNG 
AKDATEÆNGL 
-meisper

JKNMO- 
KROMOLOG/
C !H.

ENERGJ- 
DMVTTELSE 
f LEVENDE 
ORGANISMER

EKSPERIMENT

ARBEJDS- 
mængde

FaiüsvMEse

ANALÆSE- 
METODER

SAMMENLIG. 
MELJ.ENI 
ENERGI OG 
FYS-AKT/V/^r

'PCEM'SK 
OPVARMNING,

fodbold

BADMINTON

GRUND- 
TRÆN(N(,

TbDRI uedk 
Testning

sammeh- 
hæng.mell. 
ENERGY OG 
r&.ANTMTtr

MUSIK OG, 
Betydning

MUSIKTEKST

SELV SÆTTE
MUSIK T/L 
EN NISTORIE

SANG - 
SAMSPH

SANG r/ME

Klassens 
SANGE OG

MUSIKSMAG

kAMARA- 
BETJEN/NG

KOPIERING
AF NEG4T/U

3ESRÆRING

OPSÆTNING 
AF PLANCHE

'KSHEFER/E

kREA-PROÉkT 

TfEK/ArfEZ.

RAPPORF- 
FREMLÆG&ON 
3PR0( TRÆN. 
CRAMMAT/K 
FØLJETON
KREA-MBNEKI 
BEKlANEK

Pappdrt-

OPSAMUN^

AFSLUTNING 
^MUJERLNG 

'tværfaglig 
crammatik. 
TiOMAMLÆS.

OM TU 
SAMMENLNMÜi. 
AFJM.ENt.

FR.TJiÆSIDEiii
YALC

Reklame-
PRaaRTET

EFTEP-bEHL.

LUFTARTER. 
L-OVE

SPECIELLE 
FUNKTIONER 
M. AN VEN DELS 
/ NATURFAG

OPSAMLING
AF 7R0JEKTSR

ORiNGTtRlNGS-

hO^EOGßiFL

CFINgTeRIKIS 
LK1B

um/ 
lEMUe

tRen- 
^£iS£

KREA- 
T^EiT.

EVALUERING AF KRETS AABEJ PE OG 71ANLÆGMTNG AF 2.6

?p 1 ™ 7R 7^. 1 1

0EOME.TR/
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'ÅRSPLANEN - SOM DEN BLEV" PROJEKTER 2Y 81/82

FAGOM. 1 FAGOM. 2 ENG. FRANSK MAT.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

PROJEKT 
VEDR. ANTIK
KE SAMF.

PROJEKT 
VEDR. MEN
NESKETS UD
VIKLING

PROJEKT 
VEDR. DANSK 
INDUSTRIALI
SERING

PROJEKT
VEDR. DANSK 
INDUSTRI

PLANLÆ 
GRJ 
ØD

STIL- 
TYPER

STILE

FOR
FAT. 
ORIT.

"MUN
KENE 
OG HO
MER"

3NING PLANLÆGNING
ESK TEATER EKSAMENSOPG
IPUS,SOFOK- HELLAS HISTORIE 

LES
HERODOT - OPSAMLING
FILOSOFI I HELLAS
ROMS HISTORIE
SOFOKLES:ANTIGONE/GRÆSK DRA.
ROMS FORFATNING
POMPIE (LYSBILLEDER)
l.KINA I OLDTIDEN") FREML.
2 .MESOPOTAMIEN ( EKSKUR.
3 .ÆGYPTEN GLYPTOTE
4.INKARIGET J KET

DEN KAPITALISTISKE PRODUK
TIONSMÅDE I ENGLAND (BOMULD, 
JERN, DAMP)

AKROPOLIS
DELFI

PLANLÆGNING 
NOVELLELÆSNING 
GRAMMATIK - TEKST 
NOVELLELÆSNING 
STILGENNEMGANG

AFRIKANSK LITTERATUR 
FORSKELLIGE TEKSTER

VIDEO: S AMTALTE M. OKOT p' 
BITEK .

RADIOUDSENDELSER VEDR. 
AFRIKANSK LITT.

FRANSK VALGSYSTEM 
PRÆSIDENTVALGET 
SPROGLAB.
TALORD
UGE OG MÅNED
VERBER

J. VERNES:
DE LA TERRE X LA LUNE 
(UDDRAG)

OVERSÆTTELSE
GENGIVELSE PÅ DANSK
GRUPPEARBEJDE

SANDSYNLIGHEDSREGNING
KOMBINATORIK
STATISTIK 
ØVELSER/OPGAVER 
MED RELATION TIL PROJEKT

(ENG.-FR. OPGAVER)

GRUPPEARBEJDE

STATISTISK BEHANDLING AF 
FØLGERNE AF ATOMBOMBNING 
- HIROSHIMA

43 EFTERÅRSFERIE

44

45

46

PROJEKT
VEDR. FREM
TIDSVISIO
NER

FREMTIDSVISIONER
OG UTOPIER - 
GENREN.
HISTORISKE UTO
PIER
MODERNE FREMSTIL-

FILM: HIST.BOGEN 
OM DEN IND.REV. 
DEMOGRAFISK UDV. 
LANDBRUGETS -"- 
MERVÆRDI.
KAPITALDANNELSE

FORSKELLIGE TEKSTER (DA.) 
LERNER: FUTUROLOGY 
TH.MORE: OF UTOPIA 
A.BURGESS: OF 198S 
E.BELLAMY: LOOKING BACKWARD 
2000-1887

OPGAVER MED UDGANGSPUNKT 
I GENETIKKEN

47

48

49

50

LINGER
SYNOPS TIL KREA.
PR.) JULES VERNES 
PROBLEMSTILLING.
TIL KREAPRODUKT

LIBERALISME
BOMULD-JERN-INDU
STRI, TRANSPORT
INDUSTRI,
6-PLANCHEGRUPPER

A.HUXLEY: OF BRAVE NEW WORLD 
G.ORWELL: OF 1984 
A.TOFFLER: OF FUTURE SHOCK 
DEBATOPLÆG: WILL THE MACHINE 
TAKE OVER

EKSEMPELREGNING MHT.
BEVÆGELSESLÆRE

FREMSTILLINGER
FRA 20 ÅRHUNDRED
FREMLÆGGELSER

ARB.LEVEVILKÅR 
ARB.BEVÆGELSE 
SOCIALISME

FORECASTNING THE FUTURE 
WHAT CAN BE DONE?
THIS PERFECT DAY

51

52

KREAPRODUKT
FREMFØRELSE AF
KREAPRODUKT

FILM: TEKSTILFAB.
OMKR. 1900
INTERV. AF BED
STEFORÆLDRE

FAHRENHEIT 451 (FILM)

KREAPROJEKT PROJEKTUGE

53 JULEFERIE

1

2

3

4

5

6

PROJEKT 
VEDR. ENER
GI

PLANLÆGNING 
PORTRÆT AF 60'ER
NE 
MODERNE NOVELLER 
GENNEMGANG AF 
STILTYPER 
GRUPPEVALG AF 
FORSKELLIGE 
NOVELLER 
TEMA: MAND/KVIN- 
DE - ÆGTESKAB

REGIONALUDVIKL. I 
DANMARK 1870 
INDUSTRIENS LOKA
LI SERINGSFAKTORER 
BRANCHESTRUKTURER 
INDUSTRIKAPITAL 
FLUGT TIL UDLAND. 
BESØG DISA.
ENERGIRESSOURCER 
KREDSLØB, FORSYN. 
NORDSØOLIE OG GAS 
A-KRAFT-------------------

PSYKIATRI-ANTIPSYKIATRI 
OPFØRELSE: D. MERCER: 
"IN TWO MINDS" (UDVALGTE 
SCENER)

FILM: "FAMILY LIFE"

BREVE TIL CANADA
RADIOUDSENDELSER OM CANADA 
LÆRERORIENTERING OM CANADA

SPROGFÆRDIGHEDSTRÆNING -SAM
TALER

GRUPPEGRAMMATIK

OPSAMLING AF EFTERÅRETS 
UNDERVISNING

MATEMATIK LOGIK 
- EKSEMPLER FRA DAGLIG
DAGEN, SAMT FREMMEDSPROG
LIGE TEKSTER 
MÆNGDELÆRE OG LOGIK 
EKSPONENTIALFUNKTION 
VÆKSTPROBLEMATIKKEN

7 VINTERFERIE

8

9

RAPPORT
VEDR. CANADA

TEMA:MAND/KVINDE 
ÆGTESKAB 
"TRIBADERNES 
NAT"

ALTERNATIV ENERGI

PRISER OG ØK.UDV 
CANADA-

SKOLERADIO:"CANADA TO DAY" 
GR.l.QUEBEC, 2.ESK0M0S, 
3.FRONTIER, 4.INDIANS, 5.IN
TERNATIONAL PROBLEMS AND RE-

IDENTITETSSØGEN OG KULTUR
SAMMENSTØD I QUEBEC (MINO
RITETSPROBLEMER)
LÆSNING ANTOLOGI

OPGAVER I TIDL. BEHANDL.
EMNER F.EKS. .
RADIOAKTIVT HENFALD

10

11

12

13

REL. MED I CANA— 
DAPROJEKTET

MIDTVEJSPROJEKT 
(GRENTONING) 
ERHVERVSVEJLED.

STATISTIK
GEO, KLIMA, LAND
BRUG, FISKERI, 
ENERGI, HANDEL, 
INDUSTRI
ST.LAWRENCE VAL
LEY - SKR. RAP. 
FREMLÆGGELSER

LATIONS. TEMAMULIGH.(INTTON. 
FILM, BESØG, ELEVFOREDRAG 
RYGA: INDIAN
REGIONALE FORSKELLE "J 
ETNISKE MINIORITETEr/ GR.

KULTURSAMMENSTØD i RAP
FORHOLD TIL USA I PORT

. NATUR - ENERGI----------- J

DIFFERENTIALREGNING

14 PÅSKEFERIE

15 PRAKTIK PRAKTIK
)

16
1.BEGREBET 
"NATUR"

TEMALÆSNING (SE FO.l 
ENGELSKE TEKSTER: ERHVERVSPRAKTIK PRAKTIKPERIODE

MIDTVEJSPRO- 2.MENNESKERTS VERDENSRESSOUR- GENESIS (CH. 1+2)

17 JEKT "SKOVEN" OPFATTELSE AF CER I HIST. PER- H.D.THOREAN: WALDEN FOLLOW-UP VEDR. CANADA OPLÆG TIL MIDTVEJSPRO-

18
NATUREN
3.NUTIDS- OG

SPEKTIV
SKOVENS HIST. I

J.W.KREUTCH: THE MIRACLE OF
GRASS SPROGTRÆNING

JEKT - STATISTISKE HJÆLPE
MIDLER

FREMTIDSPERSPEK- DANMARK T.HUGHES: HAWK ROOSTING

19

20

TIVER
LÆSNING AF FOR
SKELLIGE DANSKE

IDEOLOGIEN BAG 
NUTIDIG SKOVBRUG 
SKOVEN OG SAMF.

BESØG AF AMK. STUDENTER: 
DISKUSSION AF "NATIONALE OP-

EKSKURSIONER

TEKSTER UDRYDDELSE AF FATTELSER" (BL.A. DALLAS)

21

22

ROMAN: "PAN"
BILLEDFOREDRAG
MIDTVEJSOPGAVE

SKOVEN
GR. ARB.: 
FAGOMRÅDET VAR 
MED I ALLE GRUP
PER

SKR. ÅRSPRØVE

MIDTVEJSPRØVE (-FRANSK)

REPETITIONSKURSUS 
(UGE 24)

MIDTVEJSPRØVE

MIDTVEJSOPGAVE
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"Årsplanen - som den blev" PROJEKTER 2Y 81/82
-------------------- --------------------------- ——

FYS/KEMI BIO IDRÆT MUSIK FORMNING

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

GENETIK MV. 
PROTEINERS SYNTESE 
I ORGANISMEN.
UORGANISK OG ORGANISK KEMI 
KEMISKE BINDINGER 
SYRER, SALTER, BASER 
AMINOSYRER
PROTEINER
FORSØG
RAPPORTER

PROJEKTUGE

EKSKURSIONER

GENETIK
MENDEL
EVOLUTIONSTEORI 
MIKROGENETIK 
POPULATIONSGENETIK 
MENNESKETS UDVIKLING 
FELTARBEJDE 
EKSPERIMENTER

1. RACEBEGREBET
2. GENETISK MANIPULATION
3. GENETIK OG RETSMEDICIN
4. HONNINGSVAMPEN
5. PROTEINSYNTESE
6. GENETIK-FORURENING

DRAMATIK-TILLID-SAMARBEJDE

KROPPEN SOM UDTRYKSMIDDEL

KORPSLIG VISUALISERING AF 
DRAMA, MUSIK ELLER TANKER

SANGTIME-PLANLÆGNING

INTERESSEGRUPPE VEDR. 
INSTRUMENTER

PLANLÆGNING KREA PRO
DUKT 
ROMANTISK MUSIKSTIL 
MUSIK TIL RUMREJSE ÅR 
2000 
GENNEMGANG 
ANALYSE

PLANLÆGNING 
MUSIK - FORMNING 
KAMERABETJENING 
FOTOLÆRE 
KOPIERING 
MOTIVVALG 
FORM - MØNSTER 
FOTO - KERAMIK

43 EFTERÅRSFERIE

44

45

FREMTIDSVISIONER

BEVÆGELSESLÆRE BASKETBALL

FRANSK MUSIK 
- HVER GRUPPE SIN KOM
PONIST (OFFENBACH, 
SAINT-SAENS, FRANCK)

46

47

48

RAKETTEKNIK
RUMREJSER
ASTRONOMI
FORSØG MED:
- ACCELERERET BEVÆG.
- STØD OG JÆVN CIRKELBEVÆ-

RUMFYSIOLOGI 
KREDSLØB AFHÆNGIG AF 
TYNGDEKRAFTEN.
EKSPERIMENTER

GRUNDTRÆNING

KROPSUDFOLDELSE I KREAPRO-
JEKTET

PLANLÆGNING AF KREA-
PRODUKT 
FORBEREDELSE
VALG AF BAGGRUNDSMUSIK

TEKST TIL SANGE 
INDØVNING - OPTAGELSE

KREAPRODUKT 
DIASSERIE 
UDVÆLGELSE OG SAM
MENSÆTNING AF BIL
LEDER 
LITHFILM

50

51

RAP PORTER

PROJEKTUGE PROJEKTUGE

GRUPPEARBEJDE
AF BAGGRUNDSMUSIK
OPFØRELSE: 
"REJSEN I RUMMET"

KOSTUMER
KULISSER

52

53 JULEFERIE

1

2

3

4

OPSAMLING
KONTROLØVELSER

EL-FORSYNING I DANMARK

ELEKTRICITETSLÆRE

JÆVNSTRØM

ØKOLOGI
FOSSILE BRÆNDSTOFFER

GRUPPEARBEJDE
EKSPERIMENT

ALTERNATIVE
BOLDSPIL

ACCEPT AF "FUMLERNE"

EVALUERING

GENOPSÆTNING

MUSIKEVALUERING

KLASSESANGBOG

ELPRODUKTION
5 FORSØG

6

7 VINTERFERIE

8

9

10

ATOMENERGI

ENERGILOVE

ENERGIFORSYNING

VANDAKTIVITETER

SIKKERHED

KLASSESANGBOG 
STILARTER: 
KLASSISK 
MODERNE
BAROK

11

12

13

INTERESSEGRUPPER:
1. KONSTRUKTION AF SOLFANGEF
2. PRIMITIV VINDMØLLE
3. ENERGIFORURENING

f GRUPPERAPPORT'ER

ROCK

SANGTIME

14 PÅSKEFERIE

15

16

17

18

PRAKTIKPERIODE
ISÆR I EL-SEKTOREN

OPLÆG TIL MIDTVEJSPROJEKT

"SKOVEN"

PRAKTIK

GRUPPEARBEJDE:

1. MIKROSKOPET

2. DARVINS IDEER

PRAKTIK

FRIE UDENDØRS AKTIVITETER NATUROPFATTELSE I 
MUSIK OG SANGE

1. DIAS: 
OPFATTELSE AF NATUREN 
GENNEM TIDERNE SET 
MED "KUNSTENS ØJNE" 
2. DIAS: 
NYKLASSICISMEN 
ROMANTIKKEN

19

20

21

1. FYSISK MÅLING AF TRÆAR 
TERS STYRKE

2. SKOVENS HISTORIE 
(POLLENANALYSE M.V.) 
FREMLÆGGELSER

MIDVEJSPROJEKT

GRUPPEARBEJDE: 
SKOVBRUG 
SKOVARB.

22 RAPPORT VEDR. PRAKTIK EKSAMEN



38

PROJEKTER I

"SKOVEN"

2Y 81/82

50

38
39
40

PROJEKT VEDR. 
ANTIKKE SAM
FUND

PROJEKT VEDR.
MENNESKETS UD
VIKLING

PROJEKT VEDR. 
INDUSTRIALISE
RING

PROJEKT VEDR. 
ENERGI

PROJEKT VEDR. 
FREMTIDSVISIO
NER

PROJEKT VEDR 
CANADA

48

MIDTVEJSPROJEKT 18
19
20

ff n iff
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4o

MSTRUKTURFORSØG
z - klassen 1980-83

Fagområde 1: Steen Bülow-Hansen, dansk, musik 
Christian Lerch, religion, tysk

2: Tine Ottesen, samfundsfag, idræt 
Søren Poulsen, geografi

3: engelsk: Lisbeth Boelskov (Ig), engelsk
Gitte Holten Ingerslev, dansk,engelsk 

tysk: Christian Lerch, religion,tysk
4: naturfag:Gorm Christensen, idræt, biologi 

Thomas Mollerup, fysik, matematik 
Claus Schrøder, biologi,kemi

matematik: Thomas Mollerup, fysik, matematik
5: Tine Ottesen, samfundsfag, idræt
6: musik: Steen Bülow-Hansen, dansk, musik 

filmkundskab: Marianne Hector, fransk,filmk.

PARALLEL LÆS. 
MENNESKETS 
ANATOM! oE 
KRAFT ZERREDET

PROJEKT VEDR. 
LV5 -LW SOM 
KOM HUN / KATION

PROJEKT VEPR. 
SKOLE - SAMFUND

PROJEKT VEPR. 
STiMULAMSER tf 

w 
So 
57PROJEKT VEDR. 

URBANISER/NE 06 
FYS.TlANLALENiNA

•3?

TWojEkTeR.- lz

o& KPCA.- 
PRojEKT

/$ 
2c

Ti 
n

/y

l NTRO - PROJEKT 
VEDR- OLYMP/ADEN
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“JmuEn- n 
30M PEV Slli/‘

FAGOMRÅDE 

/
FAGOMRÅDE

2
FJSOMRÅP£ 3 talområde 

S
SAME. ENG,. TVSK MAT. Tys. /kemi BIO. IDRÆT MUSIK TILM

33 HYTTETUR,

3H /ntroProjekt MEDIEANALYSE M/M.YSE AF SAK. 06 NUN. OL-7EKST- NUKftiPTlV. sTArøT/SK BOM !MEETS- ME DIG - KLIP FRA TV*
VGDR.OLYMP/AO&i AF OL. (TV) OLARTtKLKR. POLITISKA ARKJOSARK LÆSNING STATISTIK RYGGENS AF UUPEItJSH. 

l IDRÆT TRÆSTAnoNEK ANALYSE , s 01.-ÅBNING

35 A-STRUKTvREH
KOMM UNIKA - 
T/ON SMODEL

ASPEKTER.
BOYCJNAFOL. GR. Bahn ELSER

7W/0E /MS- 
ARTIKUER

G UM MAT/K

HypHKhed.

tnidM-vardl 
VOMAHS, 
jtan.JiLsad.

k^rT^.

ADDITION

S tW 3

ELEVERFA- 
RiNtE/t MED 
(DRÆT. II 

3li
 

il i
v

5s
 h

-

H INTRoDUKHONi
Kursus

37
PARAU.ELLÆSNING: 
MtNNESKGTS 
ANATOM! 06

(TAUIG METoDIk)

GENRE-
BENE SRF. N. iMOERNISKINh.

Welser..
SPRUCDÆRDHMi)

OG OPLOSNING 
AFKRÆFTER,.

38
39

KRAFT BE GREBET BEGREBET: 
SAGPROSA - 
FiRT/ON.EMKEtAUffER r/L 3rn AK S.
nEGTctsR/Nt 
tumskole ot

(SKJULT , LÆSEPLAN)SAME. /6K0USN -SOCIALE JÄKt 1 KLASSEN ■ BRSWTHlNkS- FtOCESSER.

"AT SCHOOL
IN ENGLAND*

TecsTLASKRK,

VET tyske 
SKOLE
SYSTEM
BESØG FRA 
DEN TYSKE

vektürregns

Ve/t/cn-

CJUMMflO- - 
Sanier' OG 
/yio-Meniéty 
(Sa^a^-b-.tn. 
tiioLojc).

DET MENNESKE
LIGE LEkME.

MUSKLERS 
ARBEJDE.

M INI HOCKEY.
SANkOPVARM.

HoTATlOKStR.

lo
V!

W
PROJEKT VEDR 
State 06 
SAMFUND

SAMfUNDS 
PÅ0JEK7ET" 
SKOLENS 
FARLIGE 
/NPHMP. 
Ftutr/sR-e 
HOLDNINkER.

SKOLEN tSANf. - •SORTERING .UMXp - ARBEJDE »■ STATISTIK .x&it Bf SKOLEN

skoleung- 
dommen / 
U&4.

inTexvæ^s

SKOLE

TEKSTLÆS.

FILM

in.
UfkÅOMH-

EXPERIMENT RiktENS 
ANATOM/.
FonEB/ktELSE 
4F RYkSKADER
ARBEJDS - 
3/ruArioNEA

KONDI- 
TRÆN(H£. SKOLESÅNGE

SKÜLK- 
SANFUNDS
PROJEKT

PRAKSIS 
VEDRMENCÆ 
SKOLE Ob 
SAMFUND

li EFrzKKRSFERlE

w
is

li

97

PROJEKT VEDR. 
URBANISERING 
Ot FYSISK 
RMLÆ&HiNt

OM DANSK - 
BEKENDTGØ
RELSEN Qwr. 
STOF) 
H/REULSUTtr 
N/SE 3ALSAUND 
kiRKESAMTVNDEl 
VÆRD/SSkEN
MUFFe* OL ' 
hsmation

REUGMSE ERFARINGER. i ti
llI

t l
it 

ir
 r

t
i in

 
s ih Fekstlæs.

SPROG- 
FÆJUDfkNfD

kooRDlNATdi

Tru GEO
METRISKE
STØRRELSERS 
ANVENDELSE 
PÅ TREKANTER

SKALAR-

"Fysiske 
BEREGNINGER

OPTAKT TIL 
sT/MOLMPR:

OftEANiSK 
KEMI 
GNUNDSWTeR.

RYkPROBLEMU 
AFSLUTTES.

kTtMULMSEKS 
fAmkhim AF 
KTMENNEtt- 
LJ6E LEHMS
ALKOHOL - 
FREMSTILLING 
d FÅYMKMNt

UNDERSOC6LSE

VÆLG ÆT:

VOLLE V -

instrument- 
B.VELSER.

PLANLÆGNING 
AF PLADE- 
PRODUKT/oN.

Plade optag .

GRARBEJDE

SUPER 9 TUN 
Kl/PiHNG

V? bUDD/SME - 
KRISTENDOM 
Roman la i. o g m ØVELSER 06 

FORTSAT 
SPROkIND-

PRODUKT,
Tvær
vektor

OPGAVER. l 
RELATION 
1 il'krrfter 
(NAVIGATIONS- 
OKAVER)

DET PERIODISK
SYSTEM

styrke- 
TRÆR/NH KLASSERS

V9

So

W
i

STORBYFUNK./ KBRH.: FEUDALSAMF.MERKANTILISME INWSTKJAUSOUE If 
s:
 

sj
 * ORAMMAT/K

SAGPROSA 
LITTERATUR

MOLßEEREB.

KULBRINTER.

ALKOHOL

CENFRALNS* 
ANATOM! Ot 
FYSIOLOGI

CENTRAL NS' 
Ok ALKOHOL

SVMMLH(>

E6EN 
ZLUE5.

JULESANG.

TEMAANALTSER 
VIA HJEN- 
LÆNFEFAM 
OM 
SHMULAHSER

Sl CMNEUiE VEDß. ULAUDSPROZLSMSn,_______________
■«_______ . ______ _____________juleferie
2
3

H
S
L 
7
i

9
lo

H

IZ 

13

15

/t 
n 
IS 
19 
2o 
2/ 
ZL

PftOJEKT VEDR.
STIMULANSER.

PROJEKT VEJJR.
LYS OGLYD^OM 
KOMMUrflKATfON

Romananalyse

Roman læs. - 
HISTORISK Ok 
KULTUREL 
PERSPÉJU-/VE- 
r/nc. .

EKS/tons/ON 
T/L DEN 
INDUE 3Y

3OUGP0UTIK 
/HVORDAN BOR 
DANSKERNE1.)
iOUkSUB - 
S! Dl ER.
SANERING PA 
NORREBRO. 
FYSISK PIANIÆL. 
'lOvE-sT/KlHb'). 
Kommune-ot 
REklONSPLANER

WROkbrE'-lEJi 
TbsrLÆSNiNk 
HEMlNGVAV 
NOVELLE.

P/LM.
Totalitært 
styre vs.
MENHESkE- 
VÆRDUr LlV

GRAMMATIK 
SVEISER
SAMTALE- 
OVELSER.
TEtSTLÆE. 

(CHRISTIANtP.
TVAMFAGUt
GRAMMATIK:
M.ENtELSR

NØDVENDIGE 
MATXGJtUB 
VEDR. LYS- 
lydmknektct

TuNKHONS- 
BEfJtEBET
INVERS.FUNK.
HNUSFURK.

LYMÆ2E M. 
FbRBlSb:
TRVKSUTMG.

TONEN.

TiÆKVENSER.

OPTAKT T/L 
PScJEKT OM 
LYO OG LYS :
t.MHSeRNR 
O&SPEaPlKKE
C OM OL!
2. ORETS 
ANATOM! Ot 
TNSJOLDGi

TÆLLES 
opvarmning

Tedskabs- 
gym.

MlNl- 
TRAMPOL//!.

BBHÆNDÆ,- 
hedsovelsel

latin
amerikanske 
RYTMER,.

STOFFER. 
06, 
MUSIK

TEMÆFILM

'animeret
F/LM

DREJEBOGS- 
SYELSE!
kombinering 
AF LID-OG 
BILLED

WINTE-RTERIE
PROJEKT VEDR. 
SOC/ALLSÆT/ON

rnea-PRojekt.- 
2VSKERE 06 
EL IRRERE

OHAVER VEPK 
Sr/NULANSCR 
TiKSTER VEDS. 
SQCJALiSATnkf. 
trivi-myflll 
FArtiiJLH (HST.
OFMCSTHWUIA 
MAHDEMKRMb 
FANaiEMM/t.
6HtOGMSfÆ 
NEMSTBKsnR.^ 
ONkDOMStR-

DUHCER

(wdsmopt 
9YNLNIAP 
■XÆHEt 
OPSÆTNING

ROLLESPIL : 
KBN&ROLLE- 
STUteOTYPiER.
KØNSROLLER i 
uddsysTeneT 
OP PÅ 
arbEjdshark.
NlsTSAM/fEN- 
HÆNG. MELLEM 
SAMFUNDS- 
O t WHLLE- 
STAVKWREN
UNGDeMMEN 
i mf no
RNNSROLLÆ- 
DEBAT’ 
RBDSTR6MPER

UNUDOMSGR.

DEMOKRATl- 
TlKTATVR

TEMAZÆSNINk,

(GRAMMATIK.

TKK^rLÆS.

OPGAVER

TcÆRMGUG 
GRAMMATIK

FILM-

Tær

OM SOCJA- • 
LLSA7TQAJ
OG LEVEREDE 
kamme- 
H/STORI&J 
T7L KREA- 
PA3JEKTET

logaritme 
FUNKTIONER

EKSPONER- 
TlALWNK.

OPGAVER

LOGIK VEM. 
SANSER 06 
KVMTHED

SKALAER

dÅ.

LYSLÆRE M. 
WRS&Ct:' 
VARHESTM.

LYS-
SREKTERET

i MaM&c4Me

SMDEfttcia

StSuETS 
ANATOM/ 06 
FYSIOLOGI

eJen- 
SKADER.

EKSKRiM. Ok 
SNEiSER.

Tælles 
OPVARMNING

åasketsall

Rytmisk 
gymnastik 
(> ̂ orANndé/t 
hep-meet 
ixdt- 
Nvn/Hq g./ 
D/SCO- 
SANGEM TtL 
MEA-tKlEta OHH? ■ § , ? ■ s ? Pu

b
S M

l«
 

.8
*

VlfSKEFEKIE
REKLAHE- 
AMLVSE
BAlUER/NG
ÆRcEPTLOH 
ZEFEROKE- 
ramme

ERKENDELSE

OiEJEBOk 
RROtRAMTRYK 
0PREISE

FONETIK.

ENGELEN 
SPROG, HIST.

Vepetkjns- 
KWR&U& 
EO^BTlk

O^AJER

UNSER

B^-YSKHYGS- 
FTJRNOLD

skr.gr. 
URPORT

.........

MfLJtitiADft.

PERCRPTKM 
FONETIK Oh 
Logik

grærsejde

ToDBold

TouchRugW

LANGBOLD

ST/K3OLP

WRING

TKEM- 
^RtLSE

0PSÆTN/N6

FREMftÆELSE

EVALUERING 
AF FILM. 
budgetter.
ANER/KANSK 
TlEKLAMEJiLM

EJALUER/Nk AF ANETS ARBEJDE ATtspiUsi'e 
Cntc/A.S

ot Planlægning af 2 6.

^RSPRSL VE 1 ÅRMteVE ÅRSPRØVE
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"Årsplanen - som den blev" PROJEKTER 22 81/82

FAGOM. 1 FAGOM. 2 ENG. TYSK MAT.

33

34

35

EMNELÆSNING 
VEDR.
VIKINGERNE

PROJEKT

ÅRSPRØVEGENNEMGANG 
ISLANDS RELIGION: 
HIST. OG PRIMITIVE 
SAMF.UDV. KULTURER 
RAVNKELLS RELIGIONS-
SAGA BEGREBER

UDSTILLINGEN I BREDE 
TIDL. BONDESAMFUND 
ØKONOMI,SAMFUNDSREFORM 
KULTUR
SLAVE- OG FEUDALPRO
DUKTION

TEKSTLÆSNING-VIKINGETI
DEN
TVÆRFAGLIG GRAMMATIK
SLÆGEN SOM SOCIALT SIK
KERHEDSNET

TVÆRFAGLIG GRAMMATIK
LYTTEØVELSER
BESØG AF TYSKE ELEVER

LOGIK-MÆNGDELÆRE 
PRÆMIS, KONKLUSION 
SYLLOGISME

36
VEDR.
SUNDHED OG
SYGDOM

SAGASTIL MYTER

EDDADIGTE

KILDELSS.(UDDRAG SAXO) 
INTERESSEGR:

1.DAGLIGDA-

KVINDENS STILLING 
FEUDALISTISK BEVIDSTHED 
RELIGION

FRA HAMBURG
TEKSTLÆSNING: 
CHRISTIANE F. OG

ELEMENTÆRE FUNKTIONER
LINÆREFUNKTIONER
ANDENGRADSLIGNING

37 EKSKURSION: TRELLEBORG' GEN SPROGLAB. BRECHT: DER AUGSBURGER POLYNOMIUM, ETC.
BREDE 2.HEDEBY ROLLESPIL PÅ ENGELSK’ KREIDEKREIS BRØKER

38

39

40

41

42

PROJEKT 
VEDR. INDU
STRIALISE
RING - ENG
LAND. - RUHR 
ENGLANDSREJ
SE

PLANLÆGNING ("FREUD- 
FORLØB")
MODERNE NOVELLER
ANALYSETEKNIK 
STILGENNEMGANG 
KANCELISPROG-ANALYSE

3.TRELLEBORG
4.GUDER
5.ORNAMENTIK
6.SKIBE
7.GRØNLAND 

GRUPPRAP.-EVALUERING 
TO OPFATTELSER AF INDU
STRIALISERINGEN I ENG. 
LANDBRUG-BEFOLDNINGSV.

NOVELLELÆSNING
TVÆRFAGLIG GRAMMATIK

ENGELSKE ARTIKLER OM TIL-
Sæt^jngsstoffer I MAD

GRAMMATIK/ØVELSER

TEKSTLÆSNING

43 EFTERÅRSFERIE

44 PROJEKT EKSAMENSBESTEMMELSER
OM NORSK RELIGION:

SYGDOM OG SUNDHED englandsturen

NORMALITET OG SINDSSYGE GRÆNSEVÆRDI OG DIFFE-
45 ENERGI SPROG FREUDS BIO- KOMMUNEVALGET 1981 (PARALLELT M. FO.l OG TY) TYSKE FILM I DET 20. RENTIALKVOTIENT

46

47

PROJEKT
VEDR. NOR
MALITET OG

-ROMANLÆS. GRAFI
-ANALYSE DET UBEVID-
FREUD I STE
LITTERAT. SEKSUAL-

KOMMUNETYPER OG STEMME
AFGIVNING
HERLEV, VÆRLØSE, BALLE”

SUMMERHILL
WHAT SOCIETY DOES FOR
GIRLS
YOUTH LIBERATION

ÅRHUNDREDE (+STILE)
FREUD FORLØB
FRANZ KAFKA I DAS URT-
REIL

POLYNOMIER OG 
KVADRATROD

48 SINDSSYGE 
(FREUD)

S.HOEL: TEORI
MØDET PERSONLIG
VED MILE- HEDSMODEL

PRODUKTION FRA FEUDA
LISME TIL KAPITALISME

FAMILY LIFE (FILM) 
NATIONAL FRONT (TV) 
ROLLESPIL (VIDEO)-CASE

DIFF.KVOTIENT FOR 
LOGARITME OG

49

50

PÆLEN FREUDS REL-
FREUDS BE- KRITIK
GREBER PSYKOANALYS

.TEKSTIL, KUL OG JERN 
RUHROMRÅDETS OPSTÅEN 
ERHVERVSFORHOLD I RUHR

OM NARKOTIKAMISBRUG 
EVALUERING

DAS RUHRGEBIET:
1. CHEMIPROJEKT V. RHI

NEN

EXPONENTIALFUNK.
DIFF.LIGNINGER FOR 
EXPONENTIALFUNK.

51

52

ANALYSEMO- (VICTOR 
DEL FRANKL)
FREMLÆGGELSE 
EVALUERING

INTERESSEGR.: (SE TYSK) 2. MILJØPROBLEMER
3. ENERGIFORSYNING
4. HISTORISK VINKEL 
FREMLÆG. - PLANCHER

53 JULEFERIE

1

2

3

STILAFLEVERING 
EKSAMENSBESTEMMELSER 
LYRIKANALYSE 
EVALUERING 
MÅNEDSLÆSNING

ENERGIKREDSLØB 
UDBUD-EFTERSPØRGSEL 
PRISDANNELSE PÅ OLIE 
ENERGIPOLITIK-ØKONOMI 
POLITISKE HOLDNINGER

STILE RETUR
GR.ARB. VEDR. ENGLAND:
1. KEMISK INDUSTRI
2. KUL
3. SKIBSINDUSTRI

SKØNLITTERÆR TEKSTLÆS. 
I RELATION TIL PROJEK
TET OM DAS RUHRGEBIET

REGNEREGLER FOR 
DIFF.FUNKTIONER

4 OFFENTLIGHEDSMODEL 
KOMMUNIKA. ANALYSE

"GRÆNSER FOR VÆKST”
DANMARKS ENERGIFORBRUG

4. JERN-STÅL LOGISTISK VÆKST OG 
DYNAMISKE MODELLER

- 5

6

ARGUMENTATIONSANALYSE 1.EL-FORSYNING TIMERNE UDLÅNT
TEKSTER VEDR. ENERGI
PROJEKTET 
GRUPPEARBEJDE

"GRÆNSER FOR VÆKST"
X PROJEKTOR. VEDR.
/ EL/VARMEFORSYNING

2 . VARMEPLANLÆGNING
3 .DET LILLE SAMFUND

TIL FO. 4.
UDENFOR /KREA-PROJEKT 
SKOLETIDXPÅ ENGELSK

BEREGNING AF PRODUKT. 
AF ENERGIRÅSTOFFER

7 VINTERFERIE

8 STILGENNEMGANG TIMERNE RETUR PGA. FORBE- TEKSTLÆSNING

9

10

11

PLANLÆGNING RELIGION 
MÅNEDSLÆS. GRUNDTVIG 
PERIODELÆS.
1870 TIL
1900 

+ RELIGION:

REDELSE AF ENGLANDSTUREN
GR.ARB. (1.2.3.4)

X STUDIEOPHOLD I /
/ NEWCASTLE \

SKR. OPGAVER

MIDTVEJSPRO- GENNEMGANG AF STILE RAPPORTERING
12 JEKT VEDR. BILLEDANALYSE, P.OMAN OPSAMLING AF ENGLANDSTUR OPTAKT: BRECHT:

13
NATUR OG
SAMFUND

REL.-OPTAKT: NATURFOLK 
SKABELSEN, RENÆSSANCE

SPROGLAB. LEBEN DES GALILEI" 
(ALLEJ1. SCENE)

DIFFERENTIAL OG IN
TEGRALREGNING

14 PÅSKEFERIE

15 ORDBOGSDEF. NATUROP- ANALYSE AF KULTURLAND- OPTAKT TIL "NATUR OG W.HECHT: MATHERIALIEN
FATTELSE I ROMANTIK OG SKAB (LANDBRUG) SAMFUNDSPR." ZU BRECHTS - "LEBEN

16

17

18

19

20

21

PROJEKT
PERIODE

NATURALISME

GR.ARBEJDE. - KURSUS
UGE
1. VERDENSBILLEDER);
2. VERDENSBILLEDER)“*1'

3. LANDBRUG (DA)

PRODUKTFREMSTILLING

ØKOLOGI, ØKONOMISK 
VÆKST, POLITISKE IN
TERESSER^ __

KURSUS FOR EKSM.GR.
3 .LANDBRUG I DK-DDR
4 .VANDFORURENING

VÆREBRO Å
PRODUKTFREMSTILLING
TIL MIDTVEJSEKSAMEN

GRrNORDSØFisKÉRI

GR. VANDFORURENING

DES GALILEI" (SCENE 
_2,2x8^9__________________

KURSUS 
PROJEKTGRUPPER (SE 
FAGOMRÅDE 1) 
1. RENÆSSANCE OG 
2. NUTID
3. LANDBRUG I DA OG 

DDR

GRUPPE:
5. NORDSØFISKERI

-

22 EKSAMEN

EKSM.GR
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"Årsplanen - som den blev" projekter 2z 81/82

FYS. KEMI BIO. IDRÆT MUSIK FILM

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

LYS-LYD (IG) 
ØVELSER

LYSUDSENDELSER
FRA ATOMER

KVANTEHYPOTE-
SEN

BOHRS
ATOMTEORI

ATOMER 
ELEKTRONER 
STØKIOMETRI

DISKUSSION VEDR. 
KEMISKE US.-METO
DER 
MADENS KEMI 
TILSÆTNINGSSTOF
FER 
SKADEVIRKNING 
1.SPEKTROFOTOMET. 
2.ORGANISK KEMI 
3.KONSERVERING 
NITRIT-SVOVL I 
MAD/VIN 
EKSPERIMENTER

OPTAKT VEDR. ERNÆRINGS
BETINGET SUNDHED OG 
SYGDOM 
HVAD ER SUNDHED?

- - SYGDOM?

FØDEMIDLER

ERNÆRINGSFYSIOLOGI

ALLERGI

RAPPORT: MADPAKKESAM
MENSÆTNING

EKSPERIMENTER - LABO
RATOR IEARB.

GRUNDTRÆNING

ORIENTERINGSLØB

BASKETBALL

ATLETIK

KLASSENS SANGBOG

SANGTIME, PLANLÆGNING

FOLKEVISER

DANSE, SYNGE, LYTTE TIL
FOLKEVISEOPTAGELSER
SKILLINGSVISER

FORSKELLIGE TYPER 
AF TV-UDSENDELSER

UNDERHOLDNING VEDR.
AKTUALITETSUDS.

43 EFTERÅRSFERIE

44

45

46

48

49

50

51

52

PROJEKT: INTERESSEGRUPPE MED EKS
PERIMENTER

RAPPORT FYSISK AKTIVITET OG 
ENERGIDELTAGELSE

TYSKE FILM I DET 20. 
ÅRHUNDREDE: 
CALIGARIS KABINET 
DER LETZTE MANN 
MUTTER KRAUSENS 
FAHRT IN GLUCK

KINEMATIK U1VUB6TO
HASTIGHED OG CENTROPI - ENTRALPI
ACCELERATION 
FORSØG.RAP. KEMISK ENERGI I MOLEKYLER 

MEKANISK ENER
GIFORMER FOSSILE BRÆNDSTOFFER
VARMELÆRE 
OPLAGRING FUSSION, FISSION
TRANSPORT 
"VARMEBEHOV EFTERSØGNINGSMETODER
I ET HUS " 
KERNEFYSIK VURDERING AF RESSOURCER

VOLLEYBALL

FODBOLD

GRUNDTRÆNING

PLANLÆGNING At KklaPko— 
JEKT TIL EFTER JUL

MUSIKPSYKOLOGI
PULSMÅLING V. FORSKEL
LIG MUSIK 
ARBEJDERMUSIK 
TYSKE ARBEJDERSANGE 
STALIN-TIDENS KULTUR
POLITIK

53 JULE FERIE

1

2

OPBYGNING
FISSION ETC.

FØDEKÆDER: ENERGI I 
LEVENDE ORGANISMER 
GLOBALT ENERGIFORBRUG

FOSSILE

KREATIV BEVÆGELSE I FOR
BINDELSE MED KREAPROJEKT

ENGELSK MUSICAL
INDØVNING AF SANG-

3

5

6

EL-FORSYNING 
ENERGIPROJEKT: 
1.EL-FORSYNING 
2.VARME
3.ENERGIPLANL.

I ET LILLE 
SAMFUND

RAPPORT

PROJEKT:
1.MILJØVURDERING AF 

BRÆNDSTOFFER
2.SOLCELLEKEMI
3.VINDMØLLER

ARBEJDSJOURNALER 1 BASKETBALL

NUMRE

7 VINTERFERIE

8 BADMINTON

9

10

11

12

13

OPTAKT TIL ENGLANDSTUR 
(-NATURFAG)

OPTAKT TIL-NATUR OG SAMFUND 
RETLINIET OG PLAN BEVÆGELSE

GRUNDTRÆNING

"ÆBLEKRIGEN" 
"SONG OF CYLON"

14 PÄSK EFERIE

15 2. KEPLER OG NEWTON
3. UNIVERSETS TILBLIVELSE

MIKROSKOPET OG
NATURERKENDELSE

SVØMNING

17

18

19

20

21

22

GRUPPE 12 RENÆSSANCE OG 
GRUPPE 2) NUTID

MIDTVEJSPROJEKT GR.ARB.
4. VANDFORURENING OG 
ANALYSE

MIKIHOCKEY

EKSEMPLER PÅ NATURBESKR. 
I MUSIK 
HOLDNINGER TIL NATUREN 
I SANGE

PRODUKTVEJLEDNING
PROJEKTGRUPPES
FILM OM SPILLEVAND - 
EN DEL AF FREMLÆGGEL
SEN

1
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MIDTVEJSPROJEKT 
VEDR. NATUR OG 
SAMFUND
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ÖSTRUKTURFORSØG
b - klassen 1981 - 84

Fagområde 1: Mette Mortensen, dansk,matematik
2: Poul Thoe Nielsen, russisk, geografi 

Tine Ottesen, samfundsfag, idræt
3: engelsk: Joan Høberg-Petersen, engelsk,fransk 

fransk: Karen Thygesen, dansk, fransk
4: Peter Limkilde, fysik, matematik

Henrik Coster, biologi
5: Tine Ottesen, samfundsfag, idræt
6: musik: Søren Schmidt, musik, dansk 

filmkundskab: Per Helmer Hansen, engelsk,filmk

PROJEKTER I 1B 81/82

ER KØBENHAVN EN 
BY AT LEVE I?

FRANSK NATURFAG

HYTTETUR

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT
KOMMUNIKATION

FAGOM FAGOM MUSIK

VEDR. MUSIK

PROJEKT VEDR. SKOLE 
OG SAMFUND

VEDR. MASSE-

PROJEKT VEDR 
BRUG

EFTERÅRSFERIE
llllllllllllll lllllllllllllll llllllllllllll

-

JULEFERIE

■ ........................... —
............ VINTERFER E

.............................
O O Q O O C 
o o o o o 

o o o o o c 
o o o o o 

o o o o o c

PÅSKEFERIE

o O O O O 
o o o o 

o o o o o 
o o o o 

o o o o o 
o o o o

X X X X X 
X X X X

o o o o o o 
o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o

X X X X X X 
X X X X X

o o o o o o 
o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o

o o o o o o 
o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o 

o o o o o o 
o o o o o

X X X X X X 
X X X X X

o o o o o c 
o o o o o

o o o o o c 
o o o o o

o o o o o c 
o o o o o

X X X X X X 
X X X X X

ÅRSPRØVEPROJEKT
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"Årsplanen - som den blev" projekter ib 81/82

FAGOM. 1 FAGOM. 2 ENG. FRANSK

33

34

35

36

37

36

39

40

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

HYTTETUR

KBHAVN. - 
EN GO BY?

SKOLE OG 
SAMFUND

KBHAVN. - TEKSTANALYSE AF 1
FIKTION OG SAGPROSA 
KOMMUNIKATIONSMODEL - GENRE 
INFORMATIONSMAT. KBHAVN. 1

EKSKl 
ANG. BORGERNES INFORMATIONS
NIVEAU
GR.ARB. FREMLÆGGELSE 
EVALUERING: ROLLESPIL - VIDEO

SKOLE
SORTERING I GYM.SKOLE 
SKOLEBØGERS INDHOLD 
OFFENTLIGHEDSTEORI 
SKOLENS FUNKTION FØR OG NU 
(ROMANANALYSE)

PROJEKTFASE

KBHAVN.
KVARTERER - KORTBRUG
HISTORIE
GRAFISK AFBILDNING

FRSION 3 DAGE
POLITISK STYRING

GR.ARB. FREMLÆGGELSE
SORTERING I SKOLEN

KBHAVN. SET UD FRA ENG .TALENDE 
TURISTBROCHURER 
INTERVIEW M. ELEVER PÅ DEN 
INTERNATIONALE SKOLE

ENG. SKOLESYSTEM: 
ARTIKEL VEDR. SORTERING, 
REKRUTTERING, SKJULT 
LÆREPLAN
VIDEO VEDR. ENG. COMPREHENSIV 
SKOLE

i GR 2
INTERESSETONING j

? GR 4

PLAKATTEKSTER
ØKOLOGISK BYUTOPI 
TURISTBROCHURER OM KBHAVN. 
PÅ FRANSK 
SPROG LAB. (UDTALE)

(r PROJEKTUGEN)

ADAPTEREDE SMÅTEKSTER 
FR. SKOLESYSTEM 
REKRUTTERING - SORTERING 
LÆRER-ELEV ROLLER 
SPROGTRÆNING
GRAMMATIK

HVAD LÆRER VI I SKOLEN? 
FAGENES FUNKTION 
SKOLENS UDVIKL. OG FUNK.

1. SKOLEN I SOVJET
2. PIGER I SKOLEN
3. HVAD ER DÅRLIGT I 

DEN DANSKE SKOLE
4. MOBNING
5. FORSK. SKOLER

EFTERÅRSFERIE

MUSIK

RAPPORT MUSIK
EVALUERING | MUSIKGENRE

RAMMEPLAN

TEKSTANALYSEMODEL
SPØRGESKEMAUNDERSØG: MUSIKFORBF

MUSIKPRODUKTION - EKSKURSION TI

TEKSTANALYSE: MUSIKKENS FUNKTIC 
UNGES BRUG AF MUSIK 
FORSKELLIGE KUNSTBEGREBER 
KREATIVT SLUTPRODUKT (SKEMA- [ 
FRIT)

EVALUERING AF RAPPORTER

DISKUSSION

UG PÅ HS

L MUSIKFORHANDLERE OG FORLAG

>N

TV-OPTAGELSER:
1. PLADEPRODUCENTER
2. ROCKERGRUPPER
3. DISCERE -
4. FLIPPERE - 5. REGGAE
6. PUNKERE

LÆS. - ROMAN, ARTIKLER 
OPLÆG VEDR. REGGAE, PUNK 
(STIL SOM BEGREB)

INTERESSEGR: SE 2

KREA PR. - SANGE PÅ ENGELSK 
SKRIVE/ØVE/INDSPILLE

. MANUSKRIPT PÅ 
ENGELSK

ADAPTEREDE TEKSTER: 
MUSIK OG MODE 
UNGDOMS SUBKULTURER 
MUSIK OG LIVSSTIL 
"LA BOF GENERATION" 

RAMMEPLANDISKUSSION 
ARB. M. SANGTEKSTER 
PRODUKTFORBEREDELSE

JULEFERIE

MAD

MASSEKOMMU
NIKATION

PRODUKTEVALUERING (1DG.)

KURSUS: TEKSTANALYSE

EVALUERING: MUSIK 
ERF. VEDR. OVERGANG FRA 
SKOLE TIL GYMNASIUM

DANSK PRESSE (HIST.) 
POPULÆRPRESSEN 
MEDIERNES EFFEKT

ARBEJDE - PRODUKTION 
HVAD PRODUCERES I DA. 
ØKONOMISK KREDSLØB 
ARBEJDSLØSHED - UNGDOM 
LEDELSE- OG MEDARBEJDERIND
FLYDELSE ØD 
"MAD" - GLOBALE FORHOLD 
ERNÆRING-PROBLEMER/POLITIK 
BØRN-MAD-SKOLE 
MAD-BUDGET

UGENTLIG 
OVERSÆTTELSESSTIL

FORSKELLIGE NOVELLER

MASSEKOMMUNIKATION NAVNLIG
I USA

MENU- OG VINKORT 
ADAPT.TEKST: "LES FAST
FOOD"

VINTERFERIE

PROJEKTFASE: GR.ARB.
1. UNDERHOLDNING (TV-SERIER)
2. NYHEDER (TV-AVISEN)
3. TEGNESERIER
4. UGEBLADE
5. REKLAMER 
SKR. RAPPORT

GRUPPEFR EMLÆGNING

EVALUERING X PRODUKT

INTERESSEGR:
1. KANTINER-INSTITuO
2. DRIKKEVANER /
3. MÆLK, KØD I EKSKUR.

4. . MADINDUSTRI J

SAMLING AF RAPPORTER (GR) 
FREMLÆGGELSE
SAMMEN-KÆD.AF DE IMPL. FAGOM. 
VERDENS FØDEVAREFORBRUG

GR.ARB.: (SE 1)
FORSKELLIG LÆRERVALGT MAT.
TIL HVER GRUPPE

MADVARER I MIDDELALDEREN 
OG I BONDESAMF.
TV REKLAME-SPOTS PÅ VIDEO 
I MADPRODUKTER 
(ET ELEVPRODUKT)

PÅSKEFERIE

LANDBRUG

ÅRSPRØVE
PROJEKT

PLANLÆGNING: LANDBRUG GR.ARB. 
1. GODSEJERE "1 LEVEVILKÅR 
2. GÅRDEJERE 1 SOC.STRUKTUR 
3. HUSMÆND f PRODUKTION 
4. LANDARB. I ORGANISATION 
5. TYENDE J IDEOLOGIER 

RELIGIØSE BEVÆGELSER 
OPSAMLING AF GRUPPEARB.

REVY: DANSK LANDBRUG 
'FØR-NU-DRØM-VIRKELIGHED"

DANSK LANDBRUG 1780-1980 
PLANLÆGNING
LANDBOREFORM 1780 
STRUKTUR- OG PRODUKTIONSANLÆG 
SOCAIL STRUKTUR OG LEVEVILKÅR 
1880, ANDELSBEVÆGELSEN 
LANDBRUGET I 1980 - KRISE?

(SOM FAGOMRÅDE 1)

TEKSTLÆSNING VEDR.
PSYKOLOGI OG ALTERNATIV 
PSYKIATRI
FILM:"FAMILY LIFE " 

'THE DIVIDED SELF" MV.

TEKSTLÆS. OM PSYK.
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"Årsplanen - som den blev" projekter ib 81/82

NATURFAG IDRÆT MUSIK FILM

33 HYTTETUR

34

35

36

37

38

39

40

STØJMÅLINGER - STØJS FYSIOLOGISKE VIRK
NINGER
EKSKURSION VEDR. STØJMÅLING
BEARBEJDNING AF MÅLERESULTAT - SPØRGESK.US 
FREMLÆGGELSE

MATEMATISK KURSUS I STATISTIK

DESKRIPTIV STATISTIK SKR. OPGAVE.

NATURVIDENSKABELIG SPØRGSMÅL I LÆREBØGERNE

SKR. BILLEDANALYSE

INTRO TIL IDRÆT 
UNDERSØGELSE AF TIDLIGERE 
IDRÆTSERFARINGER

ORIENTERINGSLØB

VOLLYBALL

GRUNDTRÆNING

KØBENHAVN - SYNGE, SPILLE
ANALYSE AF TEKSTER
ROLLESPIL

"KLASSEBAND"
AT FÅ EN SPILLENDE 
ENHED UD AF KLASSEN

INTROKURSUS 
M. TEORI OG PRAKSIS

EKSEMPLER PÅ
TV-BÅND

GRUPPEARBEJDE
DISKUSSIONER

41

42
GRUPPER VEDR. PIGER I SKOLESYSTEMET: 
KØNSROLLER VEDR. MAT/FYS. 
RAPPORT

43 EFTERÅRSFERIE

44 INTRODUKTIONSEXP. VARMELÆRE 
JOURNALER KREATIV BEVÆGELSE SIMULTANREDIGEREDE

45
INTERESSEGRUPPEARB.:

ROLLESPIL (KRITIK, 
SELVKRITIK) TV UDS. 1

46

47

48

49

/l. BLODTRYK - MUSIKTYPE
/ 2. MUSIK - STØJ - REAKTID 

EKSPERIM.Z 3. jendRINGSFAKT -MUSIKKLANG
\ 4. HØRETEST PÅ ELEVER

'5. MUSIK OG INDLÆRING 
GRUPPERAPPORT

BASKETBALL

LYD - HVAD ER DET?

MUSIK-MODE:

PR. GRUPPE

INTROKURSUS
FORTSAT

RAMMEPLANDISKUSSION ET SAMFUNDS-HISTORISK PER
SPEKTIV PÅ MUSIK

50 BØLGETEORI, FREKVENS, FASER

51

52

GRUPPEFREMLÆGGELSE - MUSIKFORSØG

VIDEOFILM (ALLE FAGOMRÅDER)

GRUNDTRÆNING
TV-MUSICAL ROLLESPIL VEDR. MUSIKFOR

BRUG OG PRODUKTION 
A. DREJEBOG
B. ØVE TEKSTER/MUSIK
C. OPTAGELSER

53 JULEFERIE

1

2

3

4

5 ENERGI I FØDEN - ERNÆRINGSGRUPPER 
MADANALYSER - KEMISKE METODER

MINIHOCKEY
KREATIV BEVÆGELSE 
GRUNDTRÆNING

REDSKABSGYMNASTIK (HOLD 1)

SVØMNING (HOLD 2)

BAGGRUNDSMUSIK
SOM ILLUSTRATION 
(TV, FILM, DIAS, 
HØRESPIL-DRAMATISERET NOVELLE) 
EVALUERING AF KLASSENS 
FÆRDIGHEDER - BESLUTNING 
OM ET SANGKURSUS

FIIÄANALYSE: GENNEMGANG 
AF "SKUM" - SAMT REKLAME
FILM FRA DANMARK OG USA 
OVERVEJELSER VEDR. MÅL
GRUPPER
TEORI-MASSEKOMMUNIKATION 
FILMANALYSE - TEORIENS 
ANVENDELSE OVERFOR FLERE 
REKLAMEFILM (FORD, VOLVO, 
TØJ, SHAMPOO ETC.6

7 VINTERFERIE

8 LABORATORIEARBEJDE - GR. ANALYSER AF FILMPRODUK. - GENNEMGANG

9

10

11

12

13

FORSK. FØDEVARER

OPSAMLING - RAPPORTSKRIVNING

ENERGISTOFSKIFTET ("MENNESKET 
SOM EN MASKINE")
KONDITEST (C02 OPTAGELSE) 

ERNÆRINGENS BETYDNING FOR 
FYSISKE PRÆSTATIONER 
KOSTSAMMENSÆTNING (FEDME, 
APPETIT, ÅREFORKALKNING)

AF PRODUKTIONSPROCES 
FILMOPTAGELSE - REDIGERING 
(FRANSK SPROG I FILMENE

OPTAGELSE AF FILM 
KLIP - REDIGERING

14 PÅSKEFERIE

15

16

17

18

19

20

21

22

VEKSELDRIFT
LANDBRUG UDEN GØDNING 
DET OPRINDELIGE LANDBRUG 
GØDNING - SPRØJTNING - TILSÆTNINGSSTOFFER 
DYR I BURE

REDSKABSGYMNASTIK (HOLD 2)

SVØMNING (HOLD 1)

I

INTRO. TIL DANSK MUSIK 
MUSIK MED TILKNYTNING TIL 
BØNDERNE I 1800 TALLET

ÅRSPRØVEPROJEKT -
MUSICAL - DE DANSKE BØNDER

2 x guldtuborg\

2 X CHAMPAGNE /REKLAMEFILM

2 x BANANEN /

IDEER CG TEKSTFORSLAG TIL 
"LIVET PÅ LANDET"
DRAMATISERING
INDSPILNING AF FILM

1 OPFØRELSE
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STRUKTURFORSØG
c - klassen 1981 - 84

Fagområde 1: Svend Jørgensen, historie, dansk 
Christian Lerch, religion, tysk

2: Svend Jørgensen, historie, dansk 
Poul Thoe Nielsen, russisk, geografi

3: engelsk: Peter Roling, engelsk 
tysk: Christian Lerch, religion, tysk

- 4: Peter Limkilde, fysik, matematik
Henri]^ Coster, biologi

5: Inger Frimodt-Møller, dansk, idræt
- 6: musik: Søren Schmidt, musik, dansk

formning: Tove Gjerløv
PROJEKTER I 1C 81/82

KRIG (PARALLELLÆSNING)
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"ÅRSPLANEN - SOM DEN BLEV" PROJEKTER 1C 81/82

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

48

49

50

51

52

53

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

FAGOM. 1 FAGOM. 2 ENG. TYSK

HYTTETUR

STORBY
PROJEKT

HVORDAN FÄS INFORMATION OM 
KØBENHAVN?
LITTERÆRE TEKSTER
EKSKUR- 1. CHRISTIANSHAVN
SIONER: 2. INDRE BY

3. BRØNSHØJ
4. VESTERBRO

KVARTERER - BRUG AF KORT
HISTORIE - KØBENHAVN
TABELLER, GRAFISK AFBILDNING 
POLITISK STYRING 
BYPLANLÆGNING
PLANLÆGNING. FORSVAR

ENGELSKE TEKSTER OM KBHAVN.’ 
SP.SKEMA TIL HERBOENDE EN
GELSKTALENDE 
INTERVIEWS 
BÅNDAFSKRIFT 
SKR. OG MDT. RESUME 
EVALUERING

TALE/LYTTE/GRAMMATIK
BYUDVIKLING JJ5QrlQ

GR.ARB. BESKR.AF BILLEDER
TEKSTLÆSNING
GRAMMATIK

5. Kljb. fciNOHAVt. 
BEARBEJDNING^
FORMIDLING J PR0JEKTFASE PROJEKTFASE

RESUME PA TYSK

PRIMITIVE SAMF.
TEKSTLÆS:
"DIE BERGPAPUA"
SAMTALE BILLEDTEKSTER

PROJEKT
VEDR. PRI
MITIVE SAM
FUND

LITT.ANALYSEMODEL
MED TERNES REL.BEGREBER:
BEH. AF IN- MANA - TABU 
DIANERNE RITER - MYTER

f .

LÆSNING AF ENGELSKE TEKSTER 
BEARBEJDELSE AF TEKSTERNES I 
DANSKE TEKSTER

M 5 PRIMITIVE SAMFUND. 
4DHOLD

ROMANLÆSNING

TEGNESERIEANALYSER
EKSKURSION: ETNOGRAFISK 
SAMLING. NATIONALMUSEET

FASSBINDER
GR.ARB.- SKR.RAPPORT 
FREMMEDARB. I BRD.

EFTERÅRSFERIE

PROJEKT 
VEDR. FOR
SVAR

GENNEMGANG AF OPGAVER 
TEMALÆSNING:
ATOMTRUSLEN SOM GRUNDVILKÅR
KRITERIER FOR RAPPORTER 
FORSVARETS INFORMATIONS
VIRKSOMHED
GRUPPEARBEJDE:
1. INT. VÅBENHANDEL
2. NATO OG WARZAWAPAGTEN

SIKKERHEDSPOL.-FORSVAR 
DET INTERNATIONALE SYSTEM 
SALT
FORSVARSFORLIGET 1981
VÅBENTYPER
EKSKURSIONER:
KASTELLET
SJÆLSMARK KASERNE
BESØG AF MAJOR

NOVELLELÆSNING

SPROGKURSUS:

TEKSTER 
GRAMMATIK

FILM: "ANGST........... "

TEKSTER OM BUNDESWEHR
MILITÆRNÆGTERS
KRIG
TEKSTLÆS.
GR.ARB.

3. FREDS- OG NÆGTERBEVÆGELSER FILM: NATO I DAG
4. KONSTABLER/HJEMMEVÆRN BESØG: SAMARBEJDSKOMITÉEN
5. DA.FORSVARSPOLITIK FOR FRED OG SIKKERHED

GENNEMGANG/KRITIK AF GRUPPERAPPORTER
MÅNEDSLÆSNING: 
LH. BAGGER: LESTER, LESTER.

EVALUERING
FREMMEDARB. I BRD.
KL.US. - GR.ARB. VEDR.TEKST: 
"EINE CHANCE FUR ALI"

JULEFERIE

PROJEKT
VEDR. MAD

ARGUMENTATIONSANALYSE 
ARGUMENTATIONSFORMER 
MÅNEDSLÆSNING

MAD PLANLÆGNING
OPTAKT - INFORMATION

TEKST OM SLANKEKURE TEKSTLÆSNING

REKLAME
ANALYSE 
INDIVID 
SAMFUND

RELIGION:

SPISEREGLER
VANER OG 
RELIGIØSE 
SKIKKE

1. INDUSTRIEL MAD
2. STATSLIG MADPO

LITIK
3. EF'S MADPOLITIK
4. MULTINATIONALE

EKS-
’ KUR-

SIO-

GRAMMATIK 
OVERSÆTTELSE 
GR.ARB.
ANALYSE AF 
MADREKLAMER

MAD

TEKSTLÆSNING
GRAMMATIK

REKLAME OG INFORMATION 5. MAD GENNEM TIDEN, 
GR.RAPPORT - EVALUER ING EVALUERING - PLANLÆGNING SCENE PÅ TYSK-MUSICAL

VINTERFERIE

PROJEKT
VEDR. KÆR
LIGHED

TEKSTER OM KÆRLIGHED 
(KULTURHIST. PERSPEKTIV)

PR.ARB. (SE 2) 
INTERVIEWS
UDARBEJDELSE AF DREJEBOG 
MANUSKRIPT 
INDØVELSE 
OPFØRELSE MUSICAL

SAMFUNDSINF. OG FAMILIE
STRUKTUR
(KÆRLIGHEDENS VILKÅR) HIST.
FJERNERE KULTURES NORMER 
VEDR. "KÆRLIGHED".
GRUPPEARB.
1. PORNOGRAFI-PROSTITUTION
2. FORHOLD-LÆRER-ELEV
3. FAMILIEN OG BARNET
4. ALTERNATIVE FAMILIEFORMER
5. HOMOSEKSUALITET
RAPPORT-SCENEMANU.-OPFØRELSE

ROMAN VEDR. HOMOSEX.,DISKRIM 
I SPORTSVERDENEN

OPGAVELØSNING

GRUPPEARBEJDE

MANUS TIL KREAPROJEKT 
OPFØRELSE

KÆRLIGHED
ROMAN: A. ZIEGLER:
DIE KONSEQUENZE (UDDRAG)
TEKSTLÆSNING

GRAMMATIK

PÅSKEFERIE

PROJEKT 
VEDR. SPORT

AHK. BORGER
KRIG (PARAL- 
LELLÆSNING

TEORIER VEDR. ♦ BEGREBET 
SPORTENS SAM- | RELIGION 
FUNDS-FUNKTION (HISTORISK -• 
AKTUELT) 
FAGLITT. - BETÆNKNINGER 
GR. ARB: + SPORTSROMAN 
1. SPORT OG KLASSER 
2. SPORT OG ALDER 
3. SPORT OG KVINDER 
4. SPORT OG REKLAMER 
5. ELITE OG BREDDE 
FILM. "VILJEN TIL SEJR"

AMK. BORGERKRIG 
1861-65 
ÅRSAGER 
FORLØB 
KONSEKVENSER

SKR. ÅRSPRØVER

TEKSTER VEDR.: 
AMERIKANSKE BORGERKRIG

GRAMMATIK 
SKR: OPGAVER

GRAMMATIK

ÅRSPRØVEPROJEKT
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"Årsplanen - som den blev PROJEKTER 1C 81/82

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

NATF. IDRÆT MUSIK FORMNING

HYTTETUR

STØJMÅLING - STØJS FYSIOLOGISKE VIRKNING INTRODUKTION TIL IDRÆT KBHAVN., SYNGE, SPILLE PRÆSENTATION
STRESS
DESKRIPTIV STATISTIK (EKSPERIMENTER)
EKSKURSION - STØJMÅLINGER
BEARBEJDELSE AF MÅLERESULTATER
SPØRGESKEMAUS, FREMLÆGGELSE

UNDERSØGELSE AF TIDL.
IDRÆTSERFARINGER

GRUNDTRÆNING
STYRKE OG KONDITRÆNING

ANALYSE AF TEKSTER 
ROLLESPIL

KAMERABETJENING 
MOTIVUDVÆLGELSE 
BILLEDSAMMENSÆTNING 
DIASMONTAGE

ØKOLOGISKE ENERGIFORMER
DESKRIPTIV STATISTIK, HØRELSEN

VOLLYBALL

ORIENTERINGSLØB

ENERGITRANSFORMATION, OPBEVARING
ØVELSER: ENERGIOMSÆTNING, PHOTOSYNTESE

"KLASSEBAND"
AT FÅ EN SPILLENDE ENHED UD

GR. ARB. ENERGI I PRIMITIVE SAMFUND
GRUPPERAPPORTER

AF KLASSEN

EVALUERING
RAMMEBPLANDISKUSSION

BLANDINGSØVELSE
ACRYLMALERI

EFTERÅRSFERIE

ØKOLOGI, MIKROSKOPET 
FYSIKRAPPORT: LINÆR-EKSPONENTIEL FUNKTION

MALERI
SELVPORTRÆTTER

RADIOAKTIVITET, FISSION
STRÅLINGSBIOLOGISKE VIRKNINGER 
ØVELSER OG JOURNALSKRIVNING

FARVE VS. FORM

GRUPPEARBEJDE VEDR.:BOMBER (A-B OG NEU
TRON) MHT. OPBYGNING , VIRKNING

KREATIV BEVÆGELSE 
DRAMATISERING 
MIMEOPFØRELSE (FORSVARSPRO
JEKT)

MUSIK OG BEVÆGELSE I RELA
TION TIL FÖRSVARSPROJEKTET- 
OPFØRELSE AF BALLET OM KRIG 
(INDBUDTE GÆSTER)

KOMPOSITION 
ØVELSER 
SILKETRYK 
PAPIRKLIP

FORSVARSPLAKATER

OPSUMMERING AF DET FØRSTE ) ÅR DIAS: "OM AT SE"

EKSPONENTIELFUNKTION BASKETBALL

JULEFERIE

EFTERBEHANDLING AF RADIOAKTIVT HENFALD KREATIV BEVÆGELSE

RYTMISK GYMNASTIK

KÆRLIGHED
PRODUKTION AF MUSICAL

SELVPORTRÆTTER (MALERIER)

DIAS-(ESCHER)

FØDENS ENERGI - ERNÆRINGSGRUPPER
REDSKABSGYMNASTIK
SVØMNING

FØDEVAREANALYSE (LAB. ARB. I GRUPPER)

RAPPORTSKRIVNING - GRUPPER TEORI OG TRÆNING VEDR. 
FØDEINDTAGELSE

VINTERFERIE

UNDEREMNER:

1. MENNESKETS SEKSUALITET

2. PRÆVENTION

ENERGIOMSÆTNING
KALORIER - MOTION
APPETITREGULATOR FARVELÆRE: ADDITIV 

SUBSTRAKTIV, FARVECIRKEL 
KONTRAST

3. KØNSSYGDOMME

BILLEDUDVÆLGELSE
REPROARBEJDE

ARBEJDE MED DANS I FORBINDEL
SE MED MUSICAL OPFØRELSE

FREMKALDELSE 
KOSTYMER

PÅSKEFERIE

1
SEKSUALITET 1+ FAGLIG 0: MATEMATIK:

1 FUNKTIONSTEORI
KØNSSYGDOMME 1

1
1

BADMINTON 
SVØMNING 
KONDITRÆNING SANG OG SPIL 

MUSIK SOM ILLUSTRATION 
BAGGRUNDS- OG UNDERLÆGNING

KAMERABETJENING 
KOPIERING AF NEGATIV. 
UDVÆLGELSE, BESKÆRING. 
B. SORT-HVID

LINIE-FORM 
C. TREDIMENSIONEL
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STRUKTURFORSØG

PROJEKTER 1Y 81/82

PROJEKT VEDR. SKOLE
OG SAMFUND

PROJEKT VEDR.
HALMAFBRÆNDING

33 
34'
35
36
37
38
39
40

PROJEKT VEDR. 
STORBYEN + RIOTS 
IN BRITAIN

PROJEKT VEDR. 
INDIANERNE

PROJEKT VEDR. 
ALKOHOL

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 
i
2
3
4
5

PROJEKT VEDR. 
HOLDNINGER OG 
VERDENSBILLEDER

PROJEKT VEDR. 
30'ERNE

8
9

10
11
12
13
14'
15
16
17
18
19
20
21
22

PROJEKT VEDR. 
GENETIK

PROJEKT VEDR.
SORT AMERIKA

y - klassen 1981 - 84

Fagområde 1: Klaus Liebing, samfundsfag, dansk 
Susanne Carsten Pedersen, engelsk,religion

2: Klaus Liebing, samfundsfag, dansk 
Henning Schultz, geografi

3: engelsk: Susanne Carsten Pedersen, engelsk,rel. 
fransk: Bente Holmblad, fransk, idræt

4: naturfag: Søren Pii Johannessen, kemi,fysik 
Lisbeth Kusk Madsen, biologi

matematik: Flemming Clausen, matematik
5: Bente Holmblad, fransk, idræt
6: musik: Steen Bülow-Hansen, dansk, musik 

filmkundskab: Marianne Hector, fransk, filmk.

FAGOM.l FAGOM.2 ENG FRANSK MAT. FYS/KEMI BIO. IDRÆT MUSIK FILM

HYTTETUR

:::::::::::::::

illi
EFTERÅRSFERIE

X X X X X 
X X X X

X X X 

iiiiiiiini s

X X X 
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x x ::::::::::::
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JULEFERIE

VINTERFERIE
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PÅSKEFERIE
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"Årsplanen - som den blev" projekter iy 81/82

FAGOM. 1 FAGOM. 2 ENG. FRANSK MAT.

33 HYTTETUR

34

35

36

37

38

39

40

41

42

SKOLE OG 
SAMFUND

HALMAFBRÆN- 
DING OG MI
KROORGANIS
MER

STORBYEN 
RIOTS
BRITAIN 81

INTRO - PROBLEMFORMULERING 
REKRUTTERINGEN TIL GYMNASIET 
ROMANLÆSNING: "LESTER, LESTER" 
"SYV ÅR FOR LEA"
ELEVINDFLYDELSE PÅ EGEN SKOLESIT.
GYMNASIEREKRUTTERINGEN I KØBEN
HAVNSKE KVARTERER
LIGHED I UDDANNELSEN
FORSKELLIGE PÆD. RETNINGER
DE POL. PARTIERS HOLDNING TIL GYM. 
BESØG PÅ KØBENHAVNSKE GYMNASIER 
OPSAMLING
"EN DEMOKRATISK GRUNDORDNING FOR 
1Y"
STORBYEN:
DIGTE OM STORBYEN

"RIOTS BRITAIN - 81 - 
VIA TEKSTER FRA PRESSEN 
GEOGRAFISK OMRÅDE: LIVERPOOL

FILM "TOXTETH REVISITED" 
PRESSESTOF: 
"CHARLES AND DIANA" 
(SOM KONTRAST)

GRAHAM GREEN: 
"THE DESTRUCTORS" 
UNGDOMSBANDE I 50'ERNE

GRAMMATIK 
ORDBOGSBRUG - NOTATTEKNIK 
ADAPTERET TEKST 
UDTALEREGLER 
GRAMMATIK 
TEKSTLÆSNING 
GRAMMATIK 
UDTALE - OPLÆSNING 
SKR. UDTRYK 
MDTL. UDTRYK

GEOMETRI: 
BEREGNING - AFSTAND 
HØJDER 
STØRRELSE AF JORD, 
MÅNE, SOL 
HISTORISK BELYST 
LANDMÅLING 
LÆNGDE/BREDDE 
POSITION, SOL, STJERNER

43 efterårsferie

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ALKOHOL

PRÆRIEINDI
ANERE

TEKSTANALYSE 
GRUPPEVIS ANMEL
DELSER AF 4 RO
MANER OM STORBY
EN 
FORMIDLING 
EVALUERING

EKSKURSION TIL 
NATIONAL-MUS. 
UDSTILLING OM 
INDIANERE

RELIGION 
(SE ENG.)

HERLEVS HISTOPIS
KE UDVIKLING

KBHANVS. HIST. 
BYENS GEO. UDVL. 
FEUDALISMEN 
KØBENHAVN I MID
DELALDEREN 
ØKONOMI OG POLI. 
KOMMUNEVALGET 
VIRKSOMHEDSANA. 
ØKONOMISK KREDS
LØB

PRÆRIEINDIANERE: 
"BUFFY SAINT-MARIE" 
WONNDED KNEE 1892 
DA. TEKSTER OM INDIANERE 
+ RELIGIONSASPEKTET 
ENG. TEKSTER OM NORDAMK. 
INDIANERE FØR OG NU 
GRUPPEARBEJDE: 
HARMONITANKEN 
MODSTANDSKAMP I DAG 
"DET LILLE HUS PÅ PRÆRIEN" 
TEGNESERIER 
HOPIER/IROKESERE 
FREMLAGT PÅ ENGELSK

LYTTEFORSTÅELSE

"FRANSK PÅ EN ANDEN MÅDE"

"PIERRE ET COLETTE" 
ALM. BOGSYSTEM + BÅND 
ISÆR REPETITION MHT. 
MUNDTLIG UDTRYKSFÆRDIGHED 
JUL OG NYTÅR I FRANKRIG

KONSTRUKTIONER

SIMPLE GEOMETRISKE 
BEVISER 
PRØVE
BEREGNING OG BEHANDL. 
AF MÅLERESULTAT VED 
ALKOHOLPR.

KURVETEGNING VEDR. 
UDVIKLET MÆNGDE 
C0„ SOM FUNK. AF 
TIDEN

53 JULEFERIE

1

2

3

4

5

6

HOLDNINGER 
OG VERDNES- 
BILLEDER

DE POLITISKE HOLDNINGERS FORDELING 
I BEFOLKNINGEN
HYPOTESE OM ÅRSAGER TIL POL.HOLD.
SOCIALGR. OG KLASSEBEGREBET 
HVAD ER BEVIDSTHED?
METASPROG - (TEORI, EMPIRI, HYPO
TESE) , ANALYSE AF VIDENSKABELIGE 
US. I NAT, SAM, HUM (XX) 
ANALYSE AF TRIVIALLITTERATUR 
PROJEKTUGE, ROLLESPIL: "GALILEI" - 
BRECHT

VERDENSBILLEDER:
AMK. SERIER:

— TV-VOLD
ROMAN "BEING THERE"

FREMMEDARB.PR. \
\ PROJEKT-VIKTORIETIDEN >

OG VOR TID / FASE

FRANSK PÅ EN ANDEN MÅDE 
VÆGT PÅ SP.-SVAR TEKNIK

GRUPPEARBEJDE 
MOLIEREFILMEN 
LA PRESSE FRANQAISE

1. FYSISKE FÆNOMENER: 
SVINGNINGER, DET FRIE 
FALD, DET SKRÅ KAST, 
FORMLER OG TAL

2, METASPORG - HYPOTESE, 
TEORI, MODEL, BEVIS, 
EXPERIMENT, EMPERI, 
HOLBERG, "ERASMUS M.“

3. DET ANTIKKE OG DET 
NUTIDIGE VERDENSBILLE
DE
EFTERBEHANDLING

7 VINTERFERIE

8

9

10

11

12

13

3O'ERNE

GENETIK

GRUPPEINTERVIEW MED BEDSTEFORÆLDRE 
SAMFUNDSKLASSERNES HVERDAGSLIV 
1. SKOLE OG UDDANNELSE TEKSTLÆS.
2. KVINDENS SITUATION FIKTIONS-
3. SAMFUNDSKLASSERS SYN OG SAGPRO-

PÅ SAMTIDEN SA
4. KULTUR ROLLESPIL
5. NAZISMEN I DK SKR. PRO-
6. ARBEJDSKONFLIKTER 1 DUKT

7. TEKNOLOGIENS STADE J

30'ERNE 
PROBLEMS OF ECONOMY 
ORWELL: THE ROAD TO WIGANTIER 
DIGTE: ARBEJDSLØSHED M.V. 
"GOODBYE TO BERLIN" 
HUXLEY "BRAVE NEW YORK" 
FILM 
GR.ARB.
"BRAVE NEW WORLD" 
FILM
DIGTE

SKOLERADIO
LA PRESS FRANCAISE
GR. ARB.
EVALUERING

REKLAMER

MAD

TURISTFRANSK

PLANLÆGNING
GENETIK - 
MENDELS LOVE 
POPULATIONSGENETISKE LOV 
(SANDSYNLIGHEDSREGNING)

EKSPERIMENTER
MATEMATISK MODEL 
BIOLOGISK FORTOLK.
GRUPPEARBEJDE: DATA OG
FORTOLKNING AF DATA

14 PÅSKEFERIE

15

16

17

18

19

20

21

22

SORT
AMERIKA

FREUD: LITT. 
EKSEMPLER 
PERSONLIGHEDSMO
DEL 
PSYKOANALYSE

LITT. EKSEMPLER 
FREUD

GENETIK: 
"VOLD-VELFÆRD" 
IQ-DEBATTEN 
SOCIOLOGISK 
GRUNDBOG

DET DANSKE BON
DESAMFUND I 
JERNALDER OG 
FEUDALISME
EKS. LEJRE, FRI
LANDSMUSEET 
ÅRSPRØVE

SORT AMERIKA: TEKSTER 
JACOB HOLDTS AMERIKA 
+ RAGGAE SANGE 
BILLIE, HOLIDAY " STRANGE 
FRUIT " 
DE UNGE SORTE I DAG 
MUHAMMED ALI

ÅRSPRØVER

INDIVIDUEL PRØVE 
"STARMANIA -
ROCKOPERA"

1. DARVIN
2. ARV HOS MENNESKER
3. POPULATIONSGENETIK
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"Årsplanen - som den blev" projekter iy 81/82

FYS/KEMI BIO. IDRÆT MUSIK FILM

33 ØKOLOGISKE UNDERSØGELSER PÄ HYTTETUREN (PRIMÆR PRODUK. HYTTETUR

34

35

36

37

38

INTRO. TIL ØKOLOGISK ARBEJDSMETODE OG RAPPORTSKRIVNING

HALMAFBRÆNDING:
AFBRÆNDING OG MIKROORGANISMER
ANVENDELSE AF OVERSKUDSHALM 
FORSØG - NAT-VID.“ARBEJDSMETODE

ORIENTERING - 
INTRODUKTION

GRUNDTRÆNING
INTRODUKTION

INTRODUKTION

MUSIKSMAG

INSTRUMENTØVELSER

INTRO-KURSUS:
PRÆSENTATION AF 
BEGREBER VED HJÆLP AF
VIDEO

OPGAVER TIL GRUPPE
BESVARELSE VEDR.
AT LAVE FILM

ØVELSE I AT OPTAGE

39 KEMIKURSUS: 
INDDELING AF STOF OG

+ STUDIETEKNIK 
RAPPORT

OG KLIPPE SUPER 8

40

42

STØCHEOMETRISKE BEREG
NINGER
EKSPERIMENTELT ARBEJDE 
JOURNALER

(ROTERENDE GRUPPER) "SYLVESTER OG SVALER
NE"
FRA BANEGÅRDEN TIL
ENGHAVE PLADS

43 EFTERÅRSFERIE

44
ALKOHOL RYTMISK GYMNASTIK

INSTRUMENTØVELSER
PLADEOPTAGELSE - GENREGENNEMGANG:

45

46

47

48

EKSPERIMENTER I GRUPPER
MIKROSKOPI
GÆRINGSPROCESSEN

HOCKEY

KONDI-
VÆGTTRÆNING

.PRODUKTION

OM BLUES

KOMPOSITION AF BLUES

VALG AF ARBEJDS
OMRÅDE 
FILMFOREVISNING 
GRUPPEDISKUSSION 
OPSAMLING

49

50

51

52

ALKOHOL OG KROPPEN
1. LANGTIDSARBEJDE
2. KORTTIDSARBEJDE
3. REAKTIONSTID (
4. OPGAVELØSNING
5. SKOLEFEST
6. PROMILLER
7. KOSTUNDERSØGELSE

INDIVIDUELLE
OG

GRUPPERAPPORTER

LATINAMERIKANSKE 
INSTRUMENTER

53 JULEFERIE

1

2

KROPSBEVIDSTHED MUSIKS BETYDNINGS - 
INDHOLD 
PROGRAMMUSIK

GENNEMGANG AF 
AMERIKANSKE SERIER 
SAMT PRODUKTIONS-

3
MUSIK OG TEKST 
BILLED + MUSIKFILM

FORHOLD

4
SANGTIME

5

6

FRIVILLIGE
AKTIVITETER

HOLDNING OG 'VERDENS
BILLEDER 
BAGGRUNDSMUSIK 
KREATIVE PRODUKTER

POLITISKE HOLDNINGER 
I BØRNE TV 
VIDEOPRODUKTION

7 VINTERFERIE

8

9

10

EFTERBEHANDLING 
PLANLÆGNING

BAGGRUNDSLÆSNING: 
MENDELS BIOLOGISKE 
BAGGRUND

BOLDBASIS MED HENBLIK PÅ
VOLLEY

ØVELSER I SANG-SPIL

DANSK MUSIK I 30'ERNE

AMERIKANSKE 
FILM I 30'ERNE 
(PERIODEGENNEMGANG)

11

12

GENETISKE GRUNDBEGREBER 
DEN FYSIOLOGISKE BAGGRUND 
GENETIKKEN

FOR

ESKE HOLM:

KANON

13 "KROP OG UDTRYK" (FILM) JAZZ-FORLØB

14 PÅSKEFERIE

15

16

EVOLUTIONSTEORIER
MUTATIONER
GRUPPEARBEJDE

VOLLEY
JAZZENS UDVIKLING 
WORKSONGS 
SPIRITUALS 
REGGAE

FILMFARCER

17 SWING-JAZZ

18

19

REP. AF SPILLE, SYNGE 
EVALUERING 
KI,ASSENS SANGBOG

20

21

22
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MSTRUKTURFORSØG
z - klassen 1981 - 84

Fagområde 1: Inger Frimodt-Møller, dansk, idræt
2: Asger Juul Pedersen, historie, idræt 

Henning Schultz, geografi
3: engelsk: Birgitte Svane, engelsk, tysk 

tysk: Birgitte Svane, engelsk, tysk
4: naturfag: Søren Pii Johannessen, kemi,fysik 

Lisbeth Kusk Madsen, biologi
matematik: Flemming Clausen, matematik

5: Asger Juul Pedersen, historie, idræt
6: musik: Susanne Keiding, musik, engelsk 

formning: Tove Gjerløv, formning

PROJEKTER i 1Z 81/82

7^ FAGOM.1 FAGOM.2 ENG. TYSK MAT. FYS/KEMI BIO. IDRÆT MUSIK FORM.

33 HYTTETUR
34

PROJEKT VEDR. 3 5
UNG I DAG 36 W//V///

37

PROJEKT V

39
" 40

41 %%%<<<
EDR. 4 2

EFTERÅRSFERIE

4 5
46 KOMMI»
47

PROJEKT V 
ALKOHOL

JU 48 ...

EDR. 4 9
50 
51 
52

X X X X X X 
iniiiniiixWxVx 

XXXX XXXXX 
xxxxxxxxxx

XXXXX
C X X X X X
XXXXX 
(XXXXX
XXXXX

x 53 JULEFERIE
*' * 1 X X X X

1 -1 2
PROJEKT VEDR. 3 ....................

xxxxxxxxxxx 
X X X X X 5 XXXXX

XXXXX XXXXX
(XXXXX XXXXX

K X X X X X XXXXXX
XXXXXX XXXXX

STORBYEN 4 XXX
9 X X X X
6 XXX

xxxxxxxxxxx 
XXXXX? XXXXX 
xxxxxxxxxxx 

XXXXX? XXXXX

(XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
(XXXXX XXXXX

XXXXXX OoOoOo°oOo XXXXX
XXXXX XXXXX?XXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX

xxxxx?
XXXXX

XXXXX?
lo ol 7 VINTERFERIE
0% 8 x x x x

1_____ 1 9 x x x x
PROJEKT VEDl|. 10 l
KROP- OG KROPS- 11 £::::::::
SPROG 12 £::::::::

13 £::::::::

:::::::::::: 00000
:::::::::::: 0 0 0 0 0 0

- ----------  -........ 0 0 0 00
:::::::::::::: 0 0 0 0 0 0
::::::::::::: 00000
:::::::::::::: 0 0 0 0 0 0

00000 
0 0 0 0 0 <
00000

0 0 0 0 0 <
00000

0 0 0 0 0 c 00000 00000
—1 14 PÅSKEFERIE

15
_J 16 ::::::::::

4 flttHftitf000000 
i 4|4||||||ff 00000

00000 00000
00000 0000

OOOOOOOOOOO 
00000 00000

PARALLELLÆSNING J Q Q Q 

kommunevalget 19 o o o 
on 0000

1 0 0 0 0 000000
0 0000 00000

0000 000000
0 0000 00000

00000 00000
00000 00000

00000 00000
00000 00000

OOOOOOOOOOO 
00000 00000

OOOOOOOOOOO

21 ÄRSPR0-
H 22

ÅRSPRØVE-

PROJEKT. VEDR.
VIKINGERNE
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"Årsplanen - som den blev" PROJEKTER 1Z 81/82

FAGOM. 1 FAGOM. 2 TYSK MAT.

HYTTETUR

34 EVALUERING AF HYTTETUR 
INTRODUKTION - INDØVELSE AF SAM-

INTRO: HVORFOR TALER FOLK ENGELSK OG TYSK? 
SAMMENHÆNG - HISTORIE, SPROG - KULTUR

GEOMETRI:
BEREGNE AFSTAND OG HØJDE

35 ARB. OG ELEVMEDBESTEMMELSE BESØG AF ENGLÆNDER STØRRELSE AF JORD, MÅNE,

UNG I DAG KONTRASTIVE IAGTTAGELSER GRAMMATIK PÅ TVÆRS: SOL
36

37 HALMAFBRÆN
DING

BAGGRUNDSLÆS. KILDEANALYSE FIKTIONSTEKST: IMMIGRANTER 
I USA

ENG.-TYSK 
TERMINOLOGI OG 
ANALYSE + ØVELSER

HIST.BELYST 
LANDMÅLING 
LÆNGDE/BREDDE 
POSITION, SOL,STJERNER

38 INTERESSEGRUPPER: BILLEDANALYSE KORTE TEKSTER (STYRET REF.)

39

40

41

42

1.PUBERTETEN 2.UNGDOM OG 
SPORT, 3. UNGE - MUSIK, 4.UN
GES STATUSSYMB., 5.NARKO-KRI
MINALITET , 6.OPRØR-POLITIK 

INTERVIEWS I HERLEV 
RAPPORT FORMIDLING 
EVALUERING - SAMARB.EVALUERING

UGTL. SKR. HJEMMEOPGAVER I FO 
FÆLLESGENNEMGANG AF FAGOMRÅDE 
UNGE VESTINDERE I LONDON 
(FILM: BABYLON)
UNGE ROCKERE I EAST END: 
NEDSKREVNE BÅNDOPTAGELSER
0.KLUBHUSET PAINTHOUSE 
1.2.3.

RBINDELSE MED TEKSTLÆSNING 
3

PLANLÆGNING AF BESØG AF
TYSKE GYMNASIASTER
ARB. MED TEKST NEDSKREVNE 
BÅNDOPTAGELSER MED UNGE 
NARKOMANER I BERLIN 
SPROGLIGE IAGTTAGELSER

EFTERÅRSFERIE
44

45
ALKOHOL

KREAPRODUKT: MUSIK-IDRÆT.FORÆLDRE
AFTEN

•1. GLOSSERING
2. SKR. OPLÆG
3. GR. FREMLÆGNING
EVALUERING

-i STORBYMILJØ
- FAMILIE - SKOLE - KLUBBER 

KRIMINALITET M.V.
EVALUERING

KONSTRUKTIONER
SIMPLE GEOMETRISKE
VISER

BE-

46 STUDIE-NOTATTEKNIK, LEKTIELÆSNING PLANLÆGNING I ENGELSK OG TYSK PRO! VR

47 KOMMUNE
VALGET

KOMMUNEVALGET - SKR. OPGAVE. 
INTERVIEWS I HERLEV

OPTAKT TIL STÜRBYPROJEKTET:
1. ETNISKE MINORITETER - BEREGNING OG BEHANDL. AF

48

49 ALKOHOLREKLAMER UNGE OG ALKOHOL-

ENG. SKOLERADIOBÅND*MED UDL. 
I DK.
BÅNDKORRESPONDANCE M. HIGH 
SCHOOL I LONDON

TYSK AUSLÄNDISCHE ARBEITER 
IN DÖR BRD.
DRAMA+FILM I FREMMEDARBEJ
DERPROBLEMATIK I BRD.

MALERESULTATER VED
HOLPROBLEMER

KURVETEGNING VEDR.

ALKO-

UD-

50 REKLAMEGENNEM
GANG

FORBRUG
BY- OG STORBYBE-

VIDEO: OUIC PEOPLE
2. ENGELSK-*AM£RIKANSK OG TYSKE STORBYOMRÅDER:

VIKLET MÆNGDE C0„ 
FUNK. AF TIDEN

SOM

51

52

INTERVIEWTEKNIK 
SKR. OPG.

GREBET LONDON
CHICAGO 
NEW YORK 

INTEGRERET SKR.ARB.

RUHROMRÅDET (FIKTION-SAG- 
prosaI)
ARBEITERPORTRADT (VIDEO)
SKR. BESV. AF ARBEJDERSPR.

JULEFERIE

2

3

10

STORBY STORBY INTERESSETONING + ELEVPRODUKTER
BAGGRUNDSLÆSNING VALG AF UNDEREMNER OG PROBLEMER

- FIKTION + FILM 
ROMANGENNEMGANG

1. STORBY I I.- OG U.-LAND - ENG./TY. MDT. DRAMATI SER I NgYremlÆGGELS E:
2. VANDFORUERTNING (LYNETTEN) - TY. MDT. DRAMATISERING /TY. OG ENG.
3. SCIENCE FICTION - TY. MDT. DRAMATISERING (INDGIK SOM*
4. KBHVNS. UDVIKLING OG HISTORIE? MDT. OG SKR.
5. KHHVNS. ARKITEKTUR J J DELPRODUKTER

TALBEGREB OG REGNING 
OPSTÅEN OG UDVIKLING 
FORANKRING I DEN SAM
FUNDSMÆSSIGE ORGANI
SERING OG PRODUKTION 
HELE TAL
RATIONALE, IRRATIONALE
TAL

PROJEKTUGE KREAPROJEKT FORÆLDREAFTEN EVALUERING

VINTERFERIE

KROP OG KØBENHAVNSTUR VIKINGETID I DA. PLANLÆGNING BRØKREGNING
KROPSSPROG

VIKINGERNE

TIL DEN INDRE BY

VIKINGETIDENS 
LITT. SAGAER, 
SKÅNSKE LOV, 
SAXO, LÆGEBOG 
ETC.
GR.ARB. (SE 2) 
»»y mdt-

BAGGRUNDSLÆS.
GRUPPEARB:
1.SAGAERNES ISL.
2.EKSPANTIONEN
3.LANDSBYEN
4.VIKINGESKIBET
5.HVERDAGEN
6.MYTOLOGIEN 
RAPPORTUDARB.
MDT. FREMLÆGGEL.

"KROP- OG KROPSSPROG
YOUR HEALTH (UGEBLAD) 
D. MORRIS: GESTURES 
GR. - HVER SIN GESTUS 
BILLED- OG ARGUMENTATIONS
ANALYSE

SKR. ARB. INTEGRERET M. 
TEKSTLÆSNING

EMNE: DDR
ROMAN:"DER WEG NACH DROBEN, 
EINE JUGEND IN DER DDR" 
- EN SAMMENLIGNING MELLEM 
(DA.) OG ØST/VEST TYSKE 
SKOLE OG SAMFUNDSFORHOLD

SPROGLIGE OPGAVER UDFRA 
TEKSTEN
DELVIS SKR. BESVARELSE AF 
ARBEJDSSPØRGSMÅL

SIMPEL ALGEBRA OG 
REDUKTION
2. GRADS LIGNING 
BINOMINALFORMEL

PÅSKEFERIE

FREMLÆGGELSE 
EVALUERING

KALKMALERIER 
(BILLEDANALYSE)

KROP OG SEKSUALI
TET
HANS KIRK: FIS
KERNE 
GRUPPEARB. (SE 
FAGOM. 3) 
PROJEKTUGE 
Årsprøve 
(DANSK-ENG. TOLK
NING - TEKSTBE
HANDLING)

EVALUERING 
MENNESKETS NON
VERBALE KOMMU
NIKATION 
BAGGRUNDSLÆS
NING
GRUPPEARB. (SE
FAGOM. 3)

FREMLÆGGELSE
EVALUERING

SPORT - HØJDESPRING (TY.OVERSÆTTE- 'j
AFSNIT INSTRUKTIONSBOG) I
SPORT - ELITEIDRÆT I DDR (UDDRAG /

FRA SKOLERADIO, BÅND OG SKR. RESUME) FREMLÆGGELSE:
KROPPEN SOM MASKINE (ENG. DIGT) 
ENERGIOMSÆTNING (ENG. RESUME) 
MEDITATION INDLEDNING PÅ ENG.
BALANCE 0 I RAPPORTEN 
HOLDNINGER] TIL KROPPEN 

(ENG. RESUME)
FREMLEGGELSE VIA GRUPPERNE (SKR. RAPPORT)
LANGTIDSPLANLÆGNING 
ÅRSPRØVE (ENG)
(SE FAGOM. 1)

ENG. OG TYSK 
INDGIK SOM 
MDT. OG SKR. 
DELPRODUKTER

TYNGDEPUNKT 
TEORI VEDR. ET LEGEMES 
TYNGDEPUNKT 
PRAKTISK UDFØRELSE AF 
HØJDESPRING, BALANCE 
ARCHEMEDES TEORI 
KRAFTMOMENT 
RAPPORT
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"Årsplanen - som den blev" projekter iz 81/82

33

34

35

36

37

38

39

FYS/KEMI BIO. IDRÆT MUSIK FORM.

HYTTETUR

NATURVIDENSKABELIG PROBELMSTILLING - 
KARTOFLER I SALTVAND, I FERSKVAND

HALMAFBRÆNDING 
AFBRÆNDING OG MIKROORGANISMER 
ANVENDELSE AF OVERSKUDSHALM 
FORSØG MED MDT. VIDENSKABELIG ARB. METODE

KEMIKURSUS - +STUDIETEKNIK
INDDELING AF STOFFER RAPPORT
OG STRØCHEOME. 
BEREGNINGER 
EXP.ARB. 
JOURNALER

ORIENTERINGSLØB

GRUNDTRÆNINGSFORMER 
(ROTATION MELLEM GRUPPERNE)

INTRODUKTION 
SAMMENSPIL- SANGE

MUSIKSMAG - MODE 
KLASSEUNDERSØGELSE 
ARB. MED KREAPRO
DUKT 
SMÅ STYKKER FRA 
FORSKELLIGE TIDER 
1. 50-80'ERNE 
2. SKUESPIL PUBER

TETSPROBLEMER

PRÆSENTATION AF FAGET 
KONTURTEGNING - 
PORTRÆTTER 
BLANDINGSØVELSER 
OPTAKT TIL MALERI

40

41

42

43

45

46

47

46

49

50

DANSEFORMER

KREAPRODUKT OPSÆTNING AF PLANCHER

EFTERÅRSFERIE

ALKOHOL - PRODUKTION

EKSPERIMENTER I GRUPPER: 
MIKROSKOPI

RYTMISK GYMNASTIK

HOCKEY

KONDI-VÆGTTRÆNING

OPFØRELSE - 
FORÆLDREAFTEN

TROMMEKURSUS 
ROTATIONSGRUPPER 
RYTMEINSTRUMENTER

ARBEJDE MED SELV

MALERI/PORTRÆTTER

FARVE VS. FORM

GÆRINGSPROCESSEN
ALKOHOL OG KROPPEN
1. LANGTIDSARB. ’S
2. KQRTTIDSARB. INDIVIDUELLE
3. REAKTIONSTID OG
4. OPGAVELØSNING ' GRUPPERAPPORTER

AT SKRIVE OG KOM
PONERE SANGE

JULESANGE
DIAS "OM AT SE"

51

52

53

1

2

3

5. SKOLEFEST
6. PROMILLER
’7. KOSTUNDERSØGELSE

JULEFERIE

SPILDVANGSRENSNING
BAGGRUNDSLÆSNING, ANALYSE OG VURDERING
EKSKURSION TIL LYNETTEN
VALG AF UNDEREMNER (SE FAGOM. 1 OG 2)
HER: GR. 2. VANDFORURENING

ALTERNATIVT BOLDSPIL 
TOUCH - RUGBY

OPLÆG TIL STORBYEN 
MUSIK OG BILLEDER 
PROGRAMMUSIK 
FILMMUSIK 
UNDERLÆGNING- OG 
BAGGRUNDSMUSIK

FARVELÆRE: ADDITION 
SUBTRAKTION: FARVE- 
CIRKLEN
OPLÆG TIL KREAPROJEKT 
UDVÆLGE, SAMMENSÆTNING 
AF BILLEDER. .

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MIME-KOMMUNIKA. 
(KREA 1)

INTERESSEGRUPPER: 
1.SKUESPIL M. MUS. 
3-5.SKUESPIL-DIAS 
OG MUSIK
4.HIST. UDVIKL. OG

REPROARB. 
DIAS 
KULISSER

KREA - PROJEKT STORBYEN

VINTERFERIE

BAGGRUNDSLÆSNING VEDR. 
MUSKLERS STRUKTUR OG 
FUNKTION

BOLDBASIS

VOLLEY

ESKE HOLM: FILM
KROP OG TRÆNING

UDLÅNTE TIMER

SAMMENSPIL OG SAN
GE

TIMER TIL ANDRE FAG

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PÅSKEFERIE

KROPSBRUG OG 
KROPSUDTRYK 
(KREA 2) 
PRAKTISK ISLÆT (SE 4A) 
YOGA-PROGRAM 
DET RØDE BLODLEGEMES VEJ GENNEM 
KROPPEN
GRUPPE 4: ENERGIOMSÆTNING I KROPPEN

FOLKEDANS 
GRUPPEARBEJDE 
1. DANSEN GENNEM 

TIDEN
2. SELV SPILLE

SYNGE
3. HØRE/GENNEMGÅ 

MUSIK
SAMMENSPIL/SANGE

KAMERABETJENING 
KOPIERING
MATERIALEUDVÆLGELSE 
BESKÆRING
OPSÆTNING 
FORMPROBLEMER
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ae - klassen 1980-83

STRUKTURFORSØG
HUManistisk fagområde: Lis Levinsen (Ig), dansk, idræt

Jan Smerup (2g), engelsk, dansk
Engelsk: Jan Smerup, engelsk, dansk
Tysk: Gorm Christensen, tysk
NATurvidensk. område: Niels Erik Foldberg (Ig), fysik, kemi

Kristian Laurdidsen (2g), biologi
SAMfundsvidens. område: Henrik Adrian, samfundsfag, historie
MATematik: Ib Jørgensen
Formning: Jan Nielsen
Idræt: Susanne Vestergaard Nielsen, Asger Juul Pedersen

TJtOJEJCT^Ti l ZrSIRU^IUREM

PROJEKT VEDR. 
Herlev- kbhh

PROJEKT VEDR. 
tryrker/rrher

PROJEKT VEDR. 
HERLEVS VÅD
OMRÅDER

projekt vepr. 
DET DANSKE 
SAMFUND

35 
37 
3S' 
34 
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38 
39 
HO 
H! 

Hl 

73 
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¥< 
HL 

HH 
HH 
HH

b'! 11111 J—------------------------- --------------------------
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2

(jleferje

HAST!LHED Ot 
D/FEERENT/ON

PROJEKT VEDR.
ENERE/

vinterferie8 
9 
10 
II 
II 
13 
tf 
is' 

'L 
n 
18 
11 

2c 
2/1 
221______ 
Z3\/fRiPR.
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V 
y

TASKEFER/F

fRSPR. A‘RS?R.
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-3. S7~£UK~UKFORS1SI& . MAT. LINIE. "fåSPMMEM Som /PEN 2£/£V ",

33
31
35 
3t
31
31
31
10
47

12
13
Hl
15

11

97
9?

Si
ÆZ

2

3
1
5
C
7

FAGOMRÅDE /. 
HUM ENG NaT MUT 1 NU BA- IDRÆT

hyttetur.
INT.RO- PROJEKT

HERLEV- KBSÆHHAVN 
TUR. RETUR

projekt VEDR.
HERLEVS
VÅDOMRÅDER.

t^/^tlæsning 
KOMMUN/KAT/ONS- 
MODEL
INTERVIEWS

F/LM

ABSTRAKT-KONKRET 
C/vJKREA^

6RARB.+X4P70ET,

HATURER SOM VADE

Mturrjlkocmru^

HVAD £&R Vf
VED NATUREN

SA.ARB. MED 
ENGELSKSPROGEDE 
TURISTBROCHURER

fHTERV/EWS MED 
EN&ELSitSPRÖGEDE 
TuP/STE/t

TORSTADSART/KEL

STORBYNOVELLE

TEKSTLAGS. VEDR. 
HOLDR/NGER FN 
NATUREN

SKR. Omv.

GRAMW/N

KEMISKE (.RUND - 
BEGREBER.
KEMILABORATORIET
ATOMER.. IONER eE. 
KEMISKE EonBlNDEJSat. 
PET TRRtODISKE SYS7&1

EM.VEDCSKWé 
k®»e VAND.
SPaKfOMErRT 06
KVANT/FA TW 
ANALYSE

ASIENS OKOLO&T

TO/WRENNVQ

P/LOTUKDERSO6.
ANALYSER.
SKH.6R. RAPPORT
PLANCHE

MA.MkDELÆRE

WDÉRM&ELSE AF
BOLI&TDRNOLD

opskrisnin* Kr SkiTSEJt. f HERLEV
UN^^KriOMER

anden&rads ToLYuoMim fc/ASSENSR. AF PR.

PROJEKT VEDR.
TRYRKER/PR/SER.

6RARB. ■
/.FOTO 06 TEEN.
2.MALEX/ 0GTE6N.
7ARVBSVEL5E 
PLAMJ/EFREMST/L.
TEDR/: LAYOUT 
KOMPOSITION

1WM90UK 1
£ FTMtjRS FERIE.

PROJEKT VEDR. 

DET DANSKE 
ÖAKFUNP

N/T)R-kVJURNYTEN

SK/UVEVÆRKSTED.

VÆ5ENTL/&E TRÆK 
ATL/VE/ / DET 
MHSKEMMR/ND 
/SÆR^M GRUPPE- 

AHiUMeNTATiONS -f
• ANALYSE
: GRAMMATIK V
i MIDTVEJSRAPPORT 
mån eds læsning 
AF ROMAN

OPSAML M6 

EVALUERING

+3kEMALACr£ f
ENieLSKT/MER.

EVALUERW6 06 
eeteevenl. af 
PROJEKTET 

pepukprocesser, 
HEDOKT/TREP/Hh 
SPEKTURjToPfETRt 
UMENO. ATUR. 06 
ORGANISKE FORS.
NOTATTEKNIK

ARBEJDE

ElUEMY

VARMELÆRE

\AFFO1O6RAFERW6 i
EksponenTial Funk. f^^K/ElMLDER/Nå

SKELNEN MELLEM 
DEFINITIONEN. 06 
S7ETN!N£EP TAKVEiSVELSE

K./EJ1 TE MALEN/
PRXMiSER. / EFTEA. FANVE-

f AMERIKANSKE 

OG ENGELSKE 
TEKSTER, 
TÆLLESF&l
HELE KASSEN

FORBINDELSE MED 

bwurkspr-
- GRCWLAM5S 
BEFbLKN/MSS-
UDV/KLW6

SKR. GR. RAPRORT '

TOTOEKAEt I

EoK^nsKKELSE EFnOi 
TAMED/AS

AFLÆSNINC AF
Fb7Oe,RATlETS
7ANYEP
7AXVEBLAND/N6
TENSELTEKMIK

LMNEU&E ViFUR. ULAMDSPROSLEMKH
O U LEFERIE

/• DANSK FORSVAR

2. SKOLE OG UDP.

S. SPORT

H. ALTERNATIVE 
L/PSFDRFJEN

J. D£T POLITISKE 
L/V

FREMLÆGGELSER,

MÅNEDS LÆS NI KG 
AF ROMAN

ENGELSKE 
TEfrSTtLR 
/RELATION 
T/L CROPPE- 
ARBEUDÆT

0P6AVER

pfF?&?£M77OU 06 
/UTEDJlA-r/ON / 
REtA. T/L R/NE - 
MAT/K Oi DYNAM/K 
NEuumus love 
/f f PULS 06 SPSD

D/FFERSNT/ON 06 
/MST/&HEDS- 
BEST£MM£LSS/t

-f ISVELS^R

D/AS-FREMST/U. 
OVER-HEADT/LM 

JVAS0PTA6ELSEA. 

D/AS-SHOW / 
RELAT/OM T/L 
DA. PROJEKTET

rZiNESEftUL OM 
PAOBLEMKK / 
£Al/PFEAXBEJDE T. 
DISKUSSION

?MALL£L/ÆSMM>/
HASTIGHED 06
D/FFERÉH77OH

V

FReMiÆUEiSE 
MIM«- 

^Mvrter,

9
lo

II

IZ

13

/y
15

H> 
n 
/« 
11 
20 
2/ 
Zl

/INTERTEPIE

PROJEKT VEDR. 

EMER&/

F5ELLÉS T^MST- 
LÆSM/M6 VEDR.
HOL DWRISER T/L 
EHER&f

/M5UMENTATIONS- f 
ANALYSE. i
SKR.OPSAVER

TEKSrCESN/NL
/ FORD. Hf ED 
6R0PPER/VES
VAL6 AF
EMERC/FORMER

MiNEDSLtSWUC,

£NCELSN FK/LffK- 
S7UF / RELAT/ON 
T/L GRUPPERNES 
ARBEJDE MED 
FÜRSKELL/Gt: 
EHEA6 /FORMER.

SRKMMArlK SKR.tiV. Ot. QPtAu^n. •¥

EåJ&ELSK dummmg\ 
AF DENATÆAGU6E | 
GRUPPERAPPORTER.

OPLÆG T/L ENERG/- 
PROJEKTET. , 
HStoR/SKT/LMGE- 
BUK 
LAIHEKERS/ m-V.

HVILKE &VÉRG/- 
K/LDEX BKAL 
DANMARK BAJSE 
P/P^.

6R.ARB ■

GR.RAPPORT

VARMELÆRE.

DEFW/T/ON/ AF 
eM

MÆr.OGBMEM.
GR.4ÜB.;
L4REAL UNDER. ER 
^EM^^^Lsi 

Z.LOG/ST/SK UEKBT

OPGAVEN OG 
GR. RAPPORTER.

OPSAMLING AF 
" GLEMT ^TOF.'

B/LUEDAHALJSE 
FORM OG KÜHR).

METODER.
ANALYSE AF 
ENER6/B/LLBPER.

TRIT ARBEJDE:
MALER/, 
Foto. 
Modellering , 
^N-RETRY K

■pfSKEFER/E

7OH5KELLI6 
novellelæsn/nl 
FREMLALTl KLASSEN

LXKEJl.FoREDR.A(> 
om Freud.

ENL. TEKSTER.
VEDR. SYMBOLIK 
06 REALISME

STATIONÆRE 
ELEKTRISKE 
STRfiMMR

GR. RATP.

ELEM EN TÆR.
PROGRAMMER/NG

7/LASSO OG 
Kubismen

Lou/SiANAUDSTill .

ÅRJPRKlVE ÅRSPRØVE ÅASPRISVE AKSTRtsVE
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PROJEKTER I 2Æ 81/82

PROJEKT VEDR.
DANSK LANDBRUG

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

PROJEKT VEDR. 4 8
BØRN 4 9

50
51
52
53

1
2
3
4
5

PROJEKT VEDR. 6
INDUSTRIALISERING _

oooo 
oooo 
oooo 
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30'ERNE I DAN
MARK OG TYSKLAND

8
9
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14
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16
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19
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HUM ENG TYSK S AMF NAT KREA IDRÆT
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JULEFERIE
oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo

ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo

oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo

ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo

ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo

VINTERFERIE
oooooooooo 
oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo

ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo

oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo 
oooooooooo oooooooooo 
oooooooooo oooooooooo

ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 3000000000030000000000

ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo 
ooooooooooo

p \SKEFERIE



63

"Årsplanen - som den blev" PROJEKTER I 2Æ 81/82

HUM ENG TYSK SAMF. NAT. KREA IDRÆT

33

34

35

DANSKE OG ENGELSKE INTERVIEWTEKST. 
INTERVIEWTEKNIK

INTERVIEWTEKST.
FRA BRD.
LEVNEDSFORLØB

INTRO
SKOLE 
BL.A.
RERNE

SAMFUND
KARAKTE-

INTRO TIL BIOLO
GI: PROBLEMSTIL
LINGER OG AR
BEJDSMETODER. 
EKSPERIMENTELT 
ARBEJDE

HYTTETUR - PLANLÆGNING
36

37

38

39

PROJEKT
VEDR. DANSK
LANDBRUG

GRUPPEFREMLÆGGELSF 
BESKRIVELSE AF 
LEVEVILKÅR PÅ 
LANDET I DAG.
FORLØBSANALYSER. 
MILJØSKILDRINGER.

R
DANSK LANDBRUGS 
SALGSPROPAGANDA 
PÅ DET ENGELSKE 
MARKED (TEKSTER)

MUNDTLIG FREML. 
LANDBRUG I DDR. 
ÆNDR. I STRUKTUR 
OG ORGANISERING 
FRA 1945

SOC.PSYK. ØVELSE. 
DANSK LANDBRUG: 
a)DRIFTSØKONOMI 
RELATIONERNE AR- 
bejdsmidler/gen- 
STANDE OG AR
BEJDSKRAFT

OPTAKT TIL DA. 
LANDBRUG 
ØKOLOGISK ASPEKT 
LANDBRUGSPRODUK. 
BL.A. DE BIOLO
GISKE PROCESSER

EKSKURSION (HORSENS) TØRÉ rue MED LANDBRUGS! 5SØG. 3LEVERNE INDKVARTERET PRIVAT
40

41

42

DIGTE
NOVELLER
DAGBØGER
INTERVIEWSKEMA

ANALYSE AF ENG. 
SPROGLIGT

TIDSSKRIFT FOR 
DANSKE LANDBRU
GERE

EN FAMILIES OP
LEVELSE AF DISSE 
ÆNDRINGER

b)LANDBRUGETS 
PRODUKT. STRØM 
C) f GÅRDENS 
RAP- 1 ØKONOMI 
PORT I PRODUKT.

< HVERDAGSL.

PRODUKTIONS OP
BYGNING I FOR
SKELLIGE BRUGS
TYPER.
MILJØPROBLEMER

43 EFTERÅRSFERIE

44

45

46

47

48

49

50

51

52

PROJEKT
VEDR. BØRN

SKR. OPGAVER

BØRNEOFFENTLIGHED
GENREKRITIK AF DAf 
BØRNEBØGER.
OFFENTLIGHEDSMODE
VED HADERMAS.

INTERVIEWSKEMAER 
GRUPPEFREMLÆGGEL
SE

GRUPPEFREMLÆGGEL
SE
BØRNE OG UNGDOMS
ROMAN (ENG)

SKE OG ENGELSKE

INDIVIDUEL SKR.
OPGAVE

KONTRÅSIV ANALY
SE AF STATISTISK 
MAT.
PROJEKT VEDR. 
BØRNEOFFENTLIG
HED OG LITT.
a)LÆSNING OG ANA
LYSE AF TRADI
TIONELLE OG AL
TERNATIVE BØRNE- 
TEKSTER OG FILM 
b)BRECHT NOVEL
LE -
BARNDOMMEN 
GODE FORÆLDRE 
ARV - MILJØ

FORMIDLING: KREA
TIVT SPIL.

BØRNS UDVIKLING
OPDRAGELSE.
SPØRGESKEMA VEDR. 
BØRNS HVERDAG.
TEKSTLÆSNING - 
BØRNS UDVIKLING 
(PSYKOANALYSE - 
SOCIALPSYK.) 
RAPPORT - BESØG 
OG SAMTALE VEDR. 
ET BARN.
KREAPRODUKT.

l.OM ENERGI OG 
LIV

2 .KVÆLSTOF OG 
FOSFOR

3 .PROTEIN OG . 
AMINOSYRER

4 .FOTOSYNTESEN

BØRNS UDVIKLING. 
UNDERSØGELSE: 
FAMILIE OG IN
STITUTION

BARNETS BIOLOGI
SKE BAGGRUND 
SENSORISKE UDV. 
SANSER OG SANSE
INDTRYK .

BØRN OG BØRNE- 
INST.
PRÆSENTATION AF 
PRODUKTTYPER 
PRODUKTFREMSTIL
LING :DUKKETEATER

53 JULEFERIE

1

2

3

PROJEKT 
VEDR. INDU
STRIALISE
RING

SAGPROSE (GEO, 
HIST, SAMFUNDS
RELATERET

TIDLIG INDUSTRIA
LISERING 
MANCHESTER 1780- 
1850 
KUL-VÆVE/SPINDE-

INDUSTRI I TYSK
LAND 
RUHR (FORTID-NU
TID) 
ENGELSKE BOMULDS
IND. OG FØLGERNE 
I TYSKL.(HER VÆ
VEROPSTAND I 
1848) 
INDUSTRI, REVO- 
UTION (KUL OG 
STÅT. T RUHR)

FRA BONDE TIL 
INDUSTRISAMFUND: 
HISTORISK PRO
DUKTION 
KLASSEMÆSSIGE OG 
GEOGRAFISKE FOR-

GENETISKE PRO
BLEMER
GENETISKE GRUND
BEGREBER
GR.ARB.:

INDUSTRIALISE
RING ENG., TYSK
LAND, KBHAVN. 
INDSAMLING AF 
BILLEDMAT. VEDR. 
ARBEJDSPROCESSEN 
I HVERT LAND. 
LAYOUT VEDR: 
1. ENGLAND 
2. TYSKLAND 
3. KØBENHAVN •

4

5

6

ARBEJDSKRAFTENS U 
NISERING, ASSOCIA 
ARBEJDEROFFENTLIG 
HED, POLITISKE 
TALER, KAMPSANGE, 
DIGTE M.V.

INDUSTRI.
2VIKLING OG ORGA- 
riONS, UNIONS.

ENGELSK AFHÆNGIG
HED AF KOLONIER
NE

HOLD
N.V.ENGLAND, RUHT 
1.VESTEUROPAS 
BONDESAMFUND 
KAPITALISMEN 
INDUSTRIALISER.

2 .KRÆFT
3 .SUKKERSYGE
4.INTELLIGENS OG 

KRIMINALITET

7 VINTERFERIE

8

9 TIDL. INDUSTRI I DK. - KØBENHAVNS lRBEJDERKVARTERER;

2.OMRÅDEANALYSE
"REGIONSFORSTÅ."
3.BYENS UDVIKLING 
INFRASTRUKTUR

GRUPPEFREMLÆG
GELSER

PLANCHEFREMSTIL
LING.
MALERIER VEDR.
MILJØET OG BRAN-

IC

11

12

13

ØSTERBRO, NØRREBRO, VESTERBRO, FREDERIKSBERG, 
CHRISTIANSHAVN, SUNDBYERNE 
BESKRIVELSE AF STRUKTUR OG BEBYGGELSE t

LOKAL PRODUKTION 
ARBEJDERKLASSENS 
ORGANISERING

OM SAMMENHÆNGEN: 
SAMFUND, TEKNO
LOGI OG NAT.

CHEN

30'ERNE
DK OG TYSK
LAND

HVERDAGSLIV OG I LEVEVILKÅR 
KRISE I UNDER KRISEN
IDEOLOGI OG PO- "HØJRE", "VS", 
T.TTIK 1 "VENSTRE”

HVERDAGSLIV EF
TER HITLERS MAGT 
OVERTAGELSE 1933

4.SAMFUNDSTEORI 
l.TYSKLAN^GR'.
2.DANMARK 1'ARB . :
3.SPANIEN 1 KRISE-
4 ,ENGLANDJ LØSN.

(EKSPERIMENTER). 
SEKSUALITET OG 
FORMERING 
KØNSFORSKELLE EVALUERING

14 PÅSKEFERIE

15

16

17

18

19

20

21

22

FLYGTNINGE I DK 
SPANSKE BORGER
KRIG
GRUPPE.ARB.
1 .KRISELØSNIN
GER OG DAGLIG
DAGEN
2 .MODSTAND MOD 
NAZISMEN

NØGLEINDUSTRIER
NE 1 NORD- OG 
SYDENGLAND 
SKR. OPGAVER 
FRYGT FOR KRIG 
OG ARBEJDSLØSHED

GR. ARB.:
1.ILLEGALT ARB.
I DET 3. RIGE
2.TYSKLAND OG 
DEN SPANSKE BOR
GERKRIG
3.SKOLEN I HIT- 
LER-TYSKLAND

ØKONOMIKURSUS 
HVERDAGSHIST. OG 
"STORE HISTORIE" 
FASCISME-FOLKEFR 
SOCIALISTISK REV 
KEYNESIANISME 
MARXISME 
OPSAMLING:STATEN 
ROLLE OG KRISEL.

KØNSORGANER 
MENSTRUATION 
HORMONAL REGULE
RING
GRAVIDITET - 
ABORT 
PRÆVENTION

BIOKEMISK UNDER
SØGELSESMETODER 
VIA TEORI OG 
PRAKSIS.
OPSAMLING 
EKSAMEN

EKSKURSION TIL
LÜBECK

3.ANTI-NAZISMEN

GRUPPERAPPORT GRUPPERAPPORT

INTERVIEW MED 
ÆLDRE TYSKERE 
VEDR. HVERDAGEN
I 3O'ERNE 
OPSAMLING 
EKSAMEN

GRUPPERAPPORT

OPSAMLING-PLAN
LÆGNING
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æ - klassen 1981 - 84

HUManistisk fagområde: Lis Levinsen, dansk,idræt 
Engelsk: Mette Løndahl, engelsk, religion
NATurvldensk. område: Torben Lenskjær, fysik, matematik 
MATematik: Leif Andersen, matematik
Formning: Jan Nielsen, formningSTRUKTURFORSØG Idræt: Susanne Vestergaard Nielsen, Gorm Christensen

EMNER OG
PROJEKTER I 1Æ 81/82

INTROEMNE 3 5
VEDR. VIKINGERNE 36

37
38
39
40-LU-LUJ 41

EMNELÆSNING 42
UNGDOMMEN OM 43
SIG SELV (+PRO- 44
JEKTUGE) 45

EMNELÆSNING 4 9
RACISME 50

51
52

HUM ENG NAT MAT KREA IDRÆT

HYTTETUR

EL-KURSUS

PRAKTISK 
GEOMETRI

: :foto?rø;:::
E9TQ:::::::: 
EL-KURSUS

EFTERÅRSFERIE
HYTTETUR-PLANLÆGNING

::::::::::::: naturfolk el-kursus
Illllll llllllll

::::::::::::: :racisme : i :: emnet mad
::::::::::::: OPGAVER I 

RELATION 
TIL NAT.

EMNELÆSNING J
TEKNOLOGI OG MI- 4
CROPROCESSORER + 5
PROJEKTUGE 6

p—1 7
= 8
EE3 9

EMNELÆSNING 10
ENERGI 11

12
13
14
15
16
17
18

\/ 19
20

ÅRSPRØVEPROJEKT 21
I NAT. -MAT. 2 2

JULEFERIE

VINTERFERIE
HOLBERG —————

PÅSKEFERIE
PSYKOANA-
LYSE OG —
LITT.FOR- — _______________TOLK.

............... -

EKSAMEN
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"Årsplanen - som den blev" PROJEKTER 1Æ 81/82

HUM. ENG. NAT. MAT. KREA IDRÆT

331 HYTTETUR - NTRODUKTION OG PLANLÆGNING. EKSKURSION TIL VIKINGEUDSTILLINGEN I BREDE.

34

35

36

37

38

39

40

41

INTROEMNE 
VIKINGERNE 
(PARALLELLÆSNING)

EMNELÆSNING: 
UNGDOMMEN OM SIG
SELV

VIKINGER; TEKST
LÆSNING: RUNETEK
STER, SAGAER, ED- 
DA-SKJALDEKVAD 
MYTOLOGI, SPROGHI. 
FORTÆLLETEKNIK 

"UNGDOMME
TEKSTLÆS,-PRODUKT. 
UNGES OPLEVELSE AF 
SIG SELV 
ANDRES OPLEVELSE 
AF DE UNGE (UDARB. 
AF SP.SK OG BEAR- 

_BEJDELSE_____
ROLLESPIL:

DANMARK OG ENGL.
I VIKINGETIDEN

OM SIG SELV" 
SKOLEERFARINGER 
- DET ENGELSKE 
SKOLESYSTEM

PRODUKTFORMIDLING

BROBYGGERI 
DENDOKRONOLOGISK 
DATERING - C 14 
METODE

KURSUS: EL.-LÆRE, 
TEORI
EXP.ARB.: STRØM, 
SPÆNDING, MOD
STAND M.V.

KAMERAET - 
FOTOGRAFERING

EL.ENERGI OG

PRAKTISK TRIGONOME
TRI
TRIGONOMETRI I OLD
TIDEN (SOL,MÅNE, 
JORD), LIGNINGER

OPTAKT - UNGE OM 
SIG SELV

BESKRIVENDE STATI
STIK

STATISTISK TABEL-
ARB. VEDR. "UNGE I

VIKINGEORNAMENTIK 
UDSTILLINGSTEKNIK

PASTICHE 
FOTOKURSUS 
KAMERABETJENING - 
OPTAGELSER, MØRKE
KAMMER

"UNG I DAG" 
PORTRÆTTER

PROJEKTUGE EN DAG I UNGDOM- FÆLLESEVALUER TNG EFFEKT RERLEV" A
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RELIGION I
A - STRUKTUREN

1 ■ Indledning
Formålet med artiklen er at videregive erfarinaer med undervisnin
gen i religion på A-forsøget. A-forsøget omfatter i alt 8 klasser, 
og heraf har vi tilsammen undervist de 4. Der er altså ikke tale 
om en forsøgsrapport, men blot om at give indtryk af den rolle fa
get har spillet i nogle enkelte klasser. Særlig interessant er 
det at undersøge, hvad det har betydet stofligt og metodisk for 
faget at blive sammenlagt med andre fag til et fagområde, som der
efter igen indgår i samarbejde med andre fagområder.
2. Religion som en del af fagområde 1
Rammerne. Når man skal bedømme rammernes betydning for facet, kan 
man foretage en undersøgelse i fire forskellige niveauer. Først 
må man se på fagbeskrivelsen og eksamensbestemmelserne, derefter 
på lærerbesætningen, for det tredje på undervisningsplanerne og 
for det fjerde på enkelttimerne.
Debatten om religions rolle har hidtil været ført på grundlaa af 
fagbeskrivelsens ordlyd. Denne fagbeskrivelse er udformet i for
længelse af den tradition for brede, liberale formuleringer, som 
også 1971-bekendtgørelsen er et udtryk for. Det giver lærere og 
elever en betydelig frihed i valget af stof og metoder, men giver 
til gengæld ikke noget egentligt billede af undervisningen. Reli
gionsemner nævnes kun enkelte steder, og man kan derfor få det 
indtryk, at religion stort set er gledet ud.
Hvis man derefter ser på. lærerbemandingen, vil man til gengæld se, 
at religion er rigeligt sikret. To klasser har været uden religi
onslærer i henholdsvis et og to år, alle øvrige har haft en reli
gionslærer i alle tre år. Det timetal religionslæreren har ligger 
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på .gennemsnitligt fire timer, fordelt på forskellig måde .over de 
tre år. Denne timetalsfordeling er et resultat af et møde, som 
fagområde-lærerne holdt umiddelbart efter forsøgets start. Antal
let af religionstimer er altså en direkte følge af lærernes løn
timetal .

Undervisningsplanerne for de enkelte forløb bliver først tilgænge
lige efterhånden som forsøget afsluttes. Vores overblik indskræn
ker sig altså til vores egne klasser, og vi kan derfor kun omtale 
tydelige tendenser, som dog bestyrkes af samtaler med de øvrige 
lærere.

Stof. I følge fagbeskrivelserne i både område 1 og 2 skal der un
dervises i feudalsamfundet og i overgangen mellem feudalsamfund 
og industrisamfund. Denne overgang er kompliceret, og undervisnin
gen kan trække så længe ud, at man kan tale om, at der herved dan
nes en rygrad i hvert fald i en del af det treårige forløb. Hvis 
religionslæreren ønsker at holde sig uden for dette forløb, er 
det muligt, på den anden side er det almindeligt, at religionslæ
reren er med. Det medfører at undervisningen nok bliver mere hi
storisk orienteret end normalt. Ind i dette forløb er det nærlig
gende at placere gennemgangen af kristendommen.
Det er i princippet ikke vanskeligt at gennemgå fremmede religio
ner efter en lignende model. I alle klasser vil der på et eller 
andet tidspunkt blive undervist i forholdet mellem europæisk oq 
ikke-europæiske samfund og kulturer. Alt efter hvilke geografiske 
områder der bliver tale om, kan man her gennemgå naturfolks reli
gion eller en skriftreligion. Der er dog også eksempler på, at un
dervisningen i naturfolkenes religion er blevet gennemført løsre
vet fra en tværfaglig sammenhæng.
Gennemgangen af etiske og livsanskuelsesmæssige problemstillinger 
vil ofte ligge i tilknytning til emner som "forholdet mellem men
neske og natur" eller "politiske organisationsformer”, enten med 
aktuelle tekster som grundlag, eller historisk organiseret.
De traditionelle stofområder lader sig altså udmærket behandle 
i en tværfaglig ramme.
Man kan også vende problemstillingen om og se på, om ny stofområ
der er blevet oparbejdet. Og her er der flere eksempler på, at den 
historiske organisering giver mulighed for at beskæftige sig f.eks. 
med videnskabsteori, politisk teori o.l.
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De tendenser, der bliver synlige i forløb af denne art, er altså 
dels den historiske dimensions ordnende karakter, dels inddragel
sen af områder, der lapper ind over både humaniora, naturfag og 
samfundsfag.
Metoder. Spørgsmålet om, hvilke metoder, der anvendes i undervis
ningen kan give anledning til en langvarig debat. Det kan også 
besvares ganske kort. Der er den samme metodefrihed på A-forsøget 
som i normalgymnasiet. Debatten om, hvilke metoder, man bør anven
de i de humanistiske fag, hører hjemme i en anden sammenhæng end 
denne. Det er et kulturpolitisk spørgsmål. Tilbage står spørgsmå
let om, om den strukturelle organisering på A-forsøget i praksis 
bevirker, at visse metoder opprioriteres og andre nedprioriteres.
En del af svaret er givet i det foregående. Der lægges så vidt 
muligt vægt på, at eleverne er i stand til at se sammenhængen mel
lem individ og samfund, mellem samfund og natur, og ikke beskæf
tiger sig med humanistiske problemstillinger løsrevet fra den hi
storiske sammenhæng, de hører hjemme i. Man kan så spørge, om ele
vernes behov for at beskæftige sig med sig selv som individer bli
ver helt negligeret.
I følge fagbeskrivelsen for fag 1 må dette aspekt ikke glide ud. 
Og det er her det fjerde niveau, gennemførelsen af timerne, kom
mer mest tydeligt ind i billedet. Der er ikke formuleret noget 
eksplicit om, hvilke pædagogiske metoder, der skal anvendes, men 
der er en vis enighed i lærergrupperne om, at man bør benytte en 
erfaringspædagogisk tilgang. Det betyder, at man i et forløb, og 
i den enkelte time, ofte vil bevæge sig fra elevernes forståelse 
af emnet til en mere begrebslig forståelse. Tempoet i denne proces 
vil være forskelligt fra emne til emne og fra klasse til klasse. 
Der er mange eksempler på, at eleverne har trukket denne proces 
mere i langdrag, end lærerne egentlig havde planlagt, og der er 
selvfølgelig også eksempler på, at en plan, som eleverne har lagt, 
er blevet kasseret af lærerne, fordi den ikke gav plads til opø
velse af abstraheringsevne og perspektivering.
Sammenfattende kan man sige, at det der er mest karakteristisk for 
A-forsøgets pædagogik er, at forhold, der ligger under overfladen 
i normalklasserne, her vil have en tendens til at komme op til o- 
verfladen og blive gjort til genstand for bearbejdelse. Metodedis
kussioner har ikke blot akademisk interesse, men har ofte øjeblik
kelige praktiske konsekvenser. Sådan sikres samspillet mellem
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elev, lærer og stof, med mere eller mindre vellykket resultat, 
naturligvis.
De ændringer, der finder sted i arbejdsmiljøet, har specielt stor 
interesse for et fag som religion. Kontakten mellem lærer og elev 
er væsensforskellig fra den, man kender i normalklasser. Eleverne 
møder ikke én som "religionslæreren", som lærer i et af de mindste 
og mindst prestigegivende fag. Man er én lærer blandt flere, med 
samme taletid og indflydelse på planlægningsmøderne, med samme 
mulighed for at komme med idéer. Ydermere er det vel ikke overras
kende at netop et område som livsanskuelsesdebat blomstrer op, når 
der er mulighed for at skabe samtalesituationer i stedet for un
dervisningssituationer .

3. Nogle tanker om religion i det tværfaglige samarbejde
Et af A-strukturens hovedformål er at afprøve samarbejdsmuligheder 
på tværs af de eksisterende faggrænser og de nye fagområder. Skal 
religion ikke drukne i dette samarbejde, må man gøre sig klart, 
hvor samarbejdsmulighederne ligger på fagets egne betingelser og 
ikke på andre fags. Man kan spørge: Er det tværfaglige samarbejde 
et nødvendigt onde eller imødekommer det et ønske fra religions
faget selv?
I den nuværende bekendtgørelse står, at der skal undervises i "1. 
tekster, der er normgivende for kristendommen og andre skriftre
ligioner, 2.tekster, der beskriver religiøse fænomener med deres 
historiske og etnografiske særpræg, 3.filosofiske ideologiske og 
religiøse tekster." Hvis undervisningen i disse tekster ikke skal 
opfattes som en samling af forskellige emner, men emner, der be
lyser et samlet forskningsområde, så er spørgsmålet: Hvori be
står det overordnede forskningsområde, der holder sammen på dis
se emner? Kristendommen, de andre skriftreligioner og religiøse 
fænomener kan subsumeres religionsbegrebet, f.eks. i den udform
ning som Ninian Smarts seksdimensionale religionsmodel tilbyder 
det. Men hvad så med de filosofiske og ideologiske tekster? Hvad 
er den overordnede ramme for dem og de religiøse tekster? Fælles 
for dem er, at de tilbyder omverdensorientering og knyttet dertil 
normer for handlen. Når derer tale om orientering, så vil det si
ge, at religion, filosofi og ideologi opfattes som redskaber af en 
særlig karakter, der hjælper mennesker med at finde sig til rette 
i et bestemt samfund på et givet tidspunkt i historien. Orientering 
har i første omgang med den eksplicit formulerede erkendelse og 
de dertil knyttede normer at gøre, som vi f.eks. finder i myter,
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dogmer, teologiske og filosofiske systemer, men orientering er 
også knyttet til de ikke-verbale handle- og kulturmønstre så som 
riter og ritualer, medlemskab af bestemte samfundsorganisationer 
osv.

Lader man sig vejlede af denne opfattelse af religion - religion 
som omverdensorientering - så ser man, at heller ikke religions
kritik og ikke-religiøse tilbud om en fundamental omverdensorien
tering (som f.eks. filosofier og ideologier) er fremmede for re
ligionsfagets forskningsområde, men at de bedre kan forstås i 
konfrontation med kendte og studerede former for religion - og at 
de samtidig fortæller noget om den religiøse dimensions bredde 
og mangfoldighed.

Men opfatter man religion som orientering i forhold til en nærme
re afgrænset historisk, samfundsmæssig virkelighed, så opfatter 
man den også funktionelt, dvs. man betragter religion ud fra den 
funktion den har: at sætte det religiøse menneske i et bestemt 
forhold til sin egen og den omgivende samfundsmæssige virkelighed.
Jo længere man går tilbage i historien, desto lettere kan man få 
øje på religionens funktion og se, at der engang har bestået en 
slags balance mellem menneskers materielle levevilkår, deres op
levelser og erfaringer og den orientering, som deres religion til
bød dem i forhold dertil. Først når forskellige kulturer mødes 
eller samfundets materielle basis radikalt forandres og dermed og
så oplevelses- og erfaringssammenhængene, viser det sig, at reli
gionens tilbud om omverdensorientering kan blive en hæmsko for er
kendelsen af den forandrede, nye virkelighed og dermed ikke læn
gere tilfredsstillende opfylder behovet for orienterina. Vi ken
der det kristne verdensbilledes hæmmende virkning i forhold til 
den begyndende naturvidenskabelige erkendelse. Navnene Galilei og 
Darwin vidner om denne konflikt. Mens den kristne omverdensorien
tering, der i middelalderen kunne organisere erfaringerne og til
byde en orientering i forhold til samfundslivet, gennemgik en 
række forandringer og blev splittet op i flere kirkelige retnin
ger, blev nye orienteringsforsøg af både filosofisk og naturvi
denskabelig art etableret.
Det er vigtigt, at studere eksempler på balance mellem materielle 
levevilkår og religiøs orientering, men vigtigere for os, der le
ver i en brydningstid med behov for (ny-)orientering, er det at 
få øje på det uhyre komplicerede samspil mellem overleverede ide
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er og forestillinger, værdier og normer på den ene side og de hi
storisk ny fænomener, der endnu ikke er erkendt og sprogligt for
muleret, men som allerede er begyndt at indvirke på vores hverdaq 
på den anden side.

Hvis den ovenstående opfattelse er rigtig at religion er et svar 
på et fundamentalt menneskeligt behov for orientering (E.From), 
så kan religionsstudiet ikke bare nøjes med at undersøge, hvilke 
religiøse udtryksformer der findes (myter, dogmer, leveregler, re
ligiøse grupperinger og samfund, riter og kulter osv), så må også 
deres "anvendelighed” i forhold til den virkelighed, for hvilken 
og i hvilken de er orientering, inddrages. Sagt på en anden måde: 
Man kan ikke nøjes med en ren og skær beskrivelse af forskellige 
religiøse udtryksformer (hvad der i sig selv er vanskeligt nok og 
også en forudsætning for behandlingen af religions funktionelle 
aspekt), men man må også spørge, hvilken betydning de har haft og 
har for levende mennesker.

I hvilken udstrækning hjalp/hjælper den religiøse orientering men
nesker med at finde sig til rette i det samfund, de lever i, med 
at forstå de kræfter, der bestemmer deres liv? Kendskabet til sam
fundet, historien og kræfterne bag samfundsforandringen er en for
udsætning for at kunne arbejde videre med dette synspunkt. Det er 
her, det tværfaglige samarbejde ikke bare er tilladeligt, men bli
ver ønskværdigt, hvis ikke ligefrem nødvendigt.
Nogle er måske bange for, at inddragelsen af et sådant funktionelt 
synspunkt reducerer religion til økonomi og politik. Faren for re
duktionisme er til stede her som andre steder, men den fritager 
ikke én for at se i øjnene,at religiøse ideer, livsanskuelser og 
værdier ikke er fritsvævende hen over den materielle samfundsud
vikling. De er derimod redskaber til at bearbejde denne vir
kelighed med,og deres anvendelighed kan måles ved, i hvilken grad 
virkeligheden bearbejdes ved deres hjælp eller ej. Som redskaber 
kan religiøse forestillinger være gode eller dårlige, de kan føre 
til, at væsentlige dimensioner i livet, i samfundet og historien 
erkendes, eller at de skjules. Den samme funktion har de ikke-re- 
ligiøse tilværelsestolkninger.
Ud fra den ovenfor skitserede opfattelse af faget religion må vi 
konkludere,at tværfagligt samarbejde må opfattes som et gode, idet 
flere fags behandling dels vil give mere tid til en fænomenologisk 
behandling og dels mulighed for at inddrage det funktionelle aspekt.
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4. Eksempel på undervisning af en klasse
3z har i 1.g og 2.g arbejdet med følgende emner:
1) Nyreligiøsitet (som introduktion til et projekt om stimulanser; 

hovedvægten ved arbejdet med nyreligiøsitet blev lagt på "den 
psykedeliske religion.

2) Erkendelsesteoretiske spørgsmål (i forlængelse af et undervis
ningsforløb om "lys og lyd" beskæftigede vi os med spørgsmålet: 
Hvordan bearbejder vi de sanseindtryk, der bringer os stimuli 
"udefra"? Vi beskæftigede os med perceptionslov, med nødvendig
heden af en kulturel og sproglig forudforståelse i enhver er
kendelse, med religion som fundamental orienteringsskabende 
struktur, ud fra hvilken virkeligheden opleves, perciperes og 
beskrives. Emnet blev behandlet som et projekt i samarbejde 
med fagområde 4 og sprogfagene).

3) Religionsfænomenologi og nordisk religion (i forbindelse med 
projektet "Vikingetiden", hvor desuden dansk, fagområde 2 og 
engelsk deltog)

4) Freuds menneskeopfattelse og religionskritik (med inddragelse 
af Viktor Frankls kritik af Freud) (tværfagligt samarbejde med 
dansk, engelsk og tysk).

5) Grundtvigianisme (samarbejde med dansk inden for fagområdet).
6) Natur og samfund (midtvejsopgaven, jvf. nedenfor).

I 3.g har klassen indtil nu arbejdet med:
7) Darwinisme og Nietzsche (samarbejde med dansk, inden for fag

område 1)
8) Humanistisk og teknisk kultur (religion er knyttet til et gren

toningshold, hvis emne er: "elektronisk fremtid". Religion skal 
arbejde med det humanistiske aspekt af dette emne, altså med 
forholdet mellem humanistisk og teknisk kultur, etik og menne
skeopfattelse) .

Planlagte emner:
9) Kristendommen
10) Hinduisme og/eller Islam (i forbindelse med et projekt om In

dien) .
11) To projekter i forbindelse med grentoningsarbejdet, deriblandt 

eksamensprojekter.
5. Eksempel på et undervisningsforløb: midtvejsopgaven. Matema

tisk klasse.
Emnevalg og de ydre rammer: Da årsplanen blev lagt (sommeren 1981) 
valgte klassen og lærerne som emne for midtvejsopgaven: "Natur og 



74

og samfund". I foråret 1982 blev emnet drøftet dels inden for de 
enkelte fagområde-timer, dels på nogle fællestimer for at finde 
underemner, der var egnet til interessegruppearbejde. Disse drøf
telser resulterede i følgende fem emner: 1. Verdensbilleder, 2. 
Verdensbilleder, 3. Landbrug i Danmark og DDR, 4. Nordsøen, 5. 
Vandforsyning.
De enkelte grupper havde hver fire elever som deltagere. Selve 
midtvejsopgaven bestod af tre faser: en optaktsfase for hele klas
sen i de enkelte fagområder, en projektarbejdsfase med arbejde i 
interessegrupperne og selve midtvejseksamen.

Optaktsfasen: Denne fase havde et dobbelt formål: Den skulle give 
hele klassen et overblik over "knudepunkter" i historien, hvor 
menneskets forhold til naturen var blevet gennemgribende foran
dret, og over hvad denne forandring betød for menneskers religiø
se selvforståelse; desuden skulle optaktsfasen give grupperne 1 
og 2 nogle forudsætninger for at arbejde med emnet: Verdensbille
der.

Vi startede med at diskutere to tekster "Mentonerklæringen: et 
budskab fra biologerne til jordens befolkning" og Vagn Lundbys 
"Eftertid". Begge tekster peger på problemer i kølvandet på den 
videnskabelige udforskning af naturen og dens tekniske udnyttelse 
og beherskelse. Diskussionen mundede ud i spørgsmålet: Hvordan 
kan man beskrive/forstå overgangen fra en animistisk, religiøs 
naturopfattelse til en naturvidenskabelig naturopfattelse, over
gangen fra en tilstand, hvor nemmesket oplever samhørigheden med 
naturen på godt og ondt til en tilstand, hvor naturen opleves som 
noget fremmed over for mennesket, som objekt for udforskning og 
teknisk manipulation? Dette spørgsmål skulle søges besvaret ud fra 
en historisk indfaldsvinkel. Besvarelsen skulle så kunne bruges 
til at perspektivere de problemer, vi oplever i dag.
Ud fra teksterne "Vi frygter" (eskimoisk religion) og "Seattle" 
(indianerreligion) og filmen "The Spirit Dancers" (en film om pyg
mæerne) diskuterede vi, hvad det vil sige - på godt og ondt - at 
mennesker oplever/opfatter sig selv som en del af naturen og natu
ren som en besjælet virkelighed. Derefter så vi på den naturopfat
telse, der kommer til udtryk i de bibelske skabelsesberetninger 
(1 Mosebog 1,1-2,4a og 1 Mosebog 2,4b-25): Naturen opfattes ikke 
længere som besjælet eller guddommelig, da Gud som verdens skaber 
er hinsides verden. Vi perspektiverede dette nye syn på naturen ud 
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fra Ole Jensens tese om, at den jødisk-kristne naturopfattelse 
har ført til, at man efterhånden begyndte at betragte naturen som 
ren og skær råstofleverandør uden selvstændig værdi - en holdnina, 
hvis ødelæggende konsekvenser vi oplever i dag (Ole Jensen: I væk
stens vold, s. 139-146). Enkelte tekster fra profeten Esajas 11,6- 
9/35,5-10/43,19ff) viser, at der også findes en anden naturopfat
telse i Det gamle Testamente, længslen efter en ny harmoni med na
turen. Den græske naturfilosofis bidrag til emnet og en kort om
tale af middelalderens tænkning som en syntese af jødisk-kristen 
og græsk tankegang blev berørt i korte læreroplæg. Derefter læste 
vi fra Lund, Pihl og Sløks bog "De europæiske ideers historie" 
afsnittene: "Det grænseløse univers", "Den klassiske naturerken
delses gennembrud" og "Det nye verdensbillede". Vi kom i denne 
sammenhæng ind på, hvordan naturvidenskaben (fysikken) nu begynd
te at etablere sig som (fra religion/teologi/kirken) uafhængig og 
selvstændig kilde til erkendelse af naturen, og hvilke konsekven
ser denne omvæltningsproces afstedkom.
Dansklæreren førte den historiske linje videre med en belysning af 
romantikkens og naturalismens naturopfattelse, hvorefter vi prøve
de at opsummere forløbet ved hjælp af Jesper Hoffmeyers tekst "Re
duktionisme" (uddrag) og Jacques Monod "Tilfældigheden og nødven
digheden" (uddrag).
Projektarbejdsfasen: To grupper havde - som nævnt - valgt at ar
bejde videre med emnet "Verdensbilleder". I gruppe 1 deltog ud o- 
ver religion fagene tysk og fagområde 4 (matematik, fysik), i 
gruppe 2 desuden dansk. Allerede fra starten havde det været klart, 
at vi skulle beskæftige os med renæssancen og nutiden og se på sam
spillet mellem religion/livsopfattelse og naturvidenskab. Den en
delige problemformulering blev i gruppe 1: "Forholdet mellem re- 
ligion/filosofi og naturvidenskaben belyst med eksempler fra re
næssancen og nutiden" og i gruppe 2: "Reaktioner mod og holdnin
ger til naturvidenskabelige omvæltninger i renæssancen og i nuti
den . "
På grundlag af de ovennævnte tekster skulle eleverne have kendskab 
til følgende vidensområder: (1) viden om synet på naturen hos na
turfolkene, i GT, i renæssancen og i det 20.årh., (2) viden om den 
katolske kirke i det 17.årh., (3) kendskab til tre retninger in
den for bibelforskningen: det fundamentalistiske bibelsyn, den hi- 
storisk-kritiske metode og Bultmanns afmytologisering, (4) Descar
tes filosofiske udgangspunkt og (5) nogle berøringspunkter mellem 
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naturvidenskab og religion i det 20. årh.

I fagområde 3 (tysk) læste eleverne udvalgte scener fra B. Brechts 
"Leben des Galilei"; i fagområde 4 beskæftigede de sig med Kep
lers, Galileis og Newtons tænkning og med den moderne atomfysik 
(Einstein, Bohr).
Midtvejseksamen: I deres fremlæggelse tog begge grupper udgangs
punkt i en scene fra Brechts skuespil "Leben des Galilei" oa de 
afsluttede ligeledes fremlæggelsen med den scene fra dette skue
spil, respektiv Brechts syn på naturvidenskaben. Mellem disse to 
punkter fortalte eleverne om tilblivelsen af det kopernikanske 
verdensbillede, den klassiske fysik og den moderne fysiks revision 
af dette verdensbillede. Ved behandlingen af disse verdensbilleder 
blev der lagt vægt på samspillet mellem naturvidenskab, filosofi 
og religion. Diskussionen efter fremlæggelsen søgte af fasthol
de samspillet mellem de deltagende fagområders stof.
Om dette konkrete eksempel på tværfagligt samarbejde med deltagel
se af religion skriver P. Nakskov i sin censor-indberetning:

Den faglige integration ramte også en selv som censor: man måtte 
følge med og tage stilling ud fra de forskellige faglige forudsæt
ninger, man havde - på en gang. Man repræsenterede ikke først oa 
fremmest et enkelt fag, som man plejer. Det var lidt forvirrende, 
udfordrende og meget rigtigt og i øvrigt - over for en stående 
diskussion - et eksempel på, at et fag som religion tværtimod at 
være truet med en perifer plads kan opleves som centralt placeret 
i fagintegrationen, når menneskers handlinger og billeder af ver
den skal forstås og viden forvandles til indsigt".
6. Eksempel på et undervisningsforløb: Middelalder. Sproglig klasse. 
Tidspunkt: Begyndelsen af 2.g.
Forløb:
1. fase på 4 uger med fagdelt undervisning i fag 1, 2 og 3.
2. fase på 1 uge med kursusdelt undervisning. Klassen blev delt 
i to hold. Det ene hold fik undervisning af fag-1-læreren i alle 
fag 1+2-timer. Det andet hold tilsvarende af fag-2-læreren. De øv
rige fagområder forløb uafhængigt heraf med parallelundervisning. 
Emnet for fag 1-holdet: Bevidsthedsformer i middelalderen.
3. fase på 1 uge med ikke-skemalagt undervisning. Alle fags timer 
indgik. Dog blev enkelte matematik- og fransktimer bibeholdt. De 
to hold delte sig nu op i ialt 5 grupper, de tre med fag-1-lære
ren som konsulent, de to med fag-2-læreren.
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Arbejdsform:
1. fase blev gennemført med en vekslen mellem kLasseundervisninp ocr 
mindre gruppearbejder. Der blev foretaget en ekskursion til omeg
nens kirker og vist lysbilleder af kalkmalerier.
Uddrag af Øm Klosters Krønike blev brugt som fælles basistekst i 
fag 1 og 2. Ud af denne behandling udkrystalliserede der sig em
ner, som hørte mest under henholdsvis fag 1 og 2. I resten af for
løbet brugte vi forskellige tekster. Ekskursionen var fælles. De 
øvrige fagområder lavede parallelundervisning.
2. fase blev på fag-1-holdet brugt til en gennemgang af Mette Mor
tensen og Henrik Adrian: Fra slave til fæstebonde, tolkning 47. 
Alle tidligere gennemgåede tekster blev kort analyseret iaen i 
lyset af denne artikel. Derefter fulgte gennemgang af folkeviser. 
I løbet af ugen gik vi over til friere gruppearbejde. Emner: 1. 
familie- og privatliv. 2. uddannelses- og undervisningsforhold.
3. religiøse fester og forestillinger. De tre grupper fik hver 
en kommenteret litteraturliste.
3. fase var projektarbejde. Hver af grupperne fik til opgave at 
præcisere emnet, udarbejde problemformulering og finde og bearbej
de materiale. Læreren bidrog med en ny kommenteret litteraturli
ste og bøger.
Emnerne så nu således ud, idet de oprindelige 3 grupper blev bi
beholdt: 1. overklassekvindens stilling i familien. 2. lægeviden
skab. 3. kristne og hedenske fester og forestillinger i folkekul
turen. Gruppe 2 besøgte Æbelholt kloster, gruppe 3 Nationalmuseet.

Produkter:
Fase 1: udover notater og gruppevise besvarelser af arbejdsspørgs- 
mål blev der givet en stil med materiale om emnet: Skønlitterære 
forfatteres brug af middelalderstof.
Fase 2: notater.
Fase 3: en afsluttende mundtlig fremlæggelse indeholdende en pro
blemformulering, analyse af materialet og problemløsning + et krea
tivt produkt. Gruppe 1 lavede en folkevise, gruppe 2 en dramati
seret oplæsning af scener fra Erasmus Montanus, gruppe 3 en mimisk 
opførelse til oplæsning af et hjemmelavet folkeeventyr.
Efterbehandling:
Mundtlig kritik fra de øvrige elever efter hver fremlæggelse, 
mundtlig kritik af lærerne og efterfølgende skriftlig kritik af 
lærerne, både af arbejdsmåde og produkt.
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Vurdering af religions rolle:
Udgangspunkt blev taget i en middelalderlig udformning af kristen
dommen, og først herefter fik eleverne gennemgået de NT-tekster, 
der tydeligst skulle vise centrale kristne begreber. Problemstil
lingen blev herved: forholdet mellem kristusbevægelsen og middel
alderkirken. Stofmæssigt var det religion der var dominerende på 
bekostning af dansk. I religionsstoffet fandtes både bevidstheds
formernes udtryk og deres institutionelle baggrund. Det materiale 
man oftest bruger i danskundervisningen er ikke så velegnet til 
at vise denne sammenhæng.
Men et af målene var at nedbryde grænserne mellem religion og 
dansk, således at eleverne ikke havde fornemmelsen af at blive 
undervist i to fag, men i St. Den syntese, der kom ud af det, kan 
måske kaldes kulturhistorisk. Samarbejdet med fag 2 gjorde, at de 
åndshistoriske fænomener hele tiden blev sammenholdt med sociale 
og økonomiske strukturer.
Materiale Fase 1:
Basistekst Øm Klosters krønike 
Kirkens forhold til samfundet: 
Saxo: Sven Tveskæg 
Hr. Michael: Om menneskets levned 
Vølses død 
Kirkens organisation og idealer: 
Vilhelm af Malmesbury: af De engelske kongers levned 
Eudes Rigaud: Visitatsberetning 
Bülow-Hansen: af Den kristne tanke gennem tiderne 
Jesusbevægelsen: 
Matt. 5
Luk. 15,11-32
Matt. 27,32-56
Mark. 15,21-41
Luk. 23,26-40
Gert Hallbäck: Evangelierne og sociologien.
7, Konklusion.
Vores foreløbige vurdering af religions rolle på A-forsøget må 
herefter være klar. Faget har fået flere timer, større prestige, 
større mulighed for uddybning af emner gennem samarbejde med an
dre fag, mulighed for at arbejde på små hold, mulighed for at ar
bejde i store timeblokke, adgang til eksamen.
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De negative sider af forsøget rammer ikke specielt religion og 
hører snarere hjemme i en almindelig debat om A-forsøgets tværfaa- 
lighed, emneorganisering og arbejdsprincipper.

Et af de væsentlige emner, som skal tages op til en vurdering, er 
grentoningsprincippet, der ophæver skellet mellem fællesfag og 
grenfag. Det bevirker, at der vil være elever i 3.g. som har over
ordentlig mange timer i religion, men også elever som næsten in
gen har.
Et andet spørgsmål, der uundgåeligt rejser sig, er hvilken sam
menhæng der er mellem struktur og indhold. Som det ses af oven
stående er det beskedent, hvor store indholdsændringer, der er 
fulgt med strukturændringerne. Et forhold, som vi mener, gælder 
i alle fag. Det har ikke kunnet undgås, at man til tider følte sig 
klemt mellem sin egen tilbøjelighed til at ville lære eleverne alt 
det, gymnasieelever plejer at lære, og så de krav, og muligheder 
for inddragelse af nyt stof og nye metoder, som følger af tvær
fagligheden. Her er det dog vores indtryk, at religion har været 
mindre problematisk stillet end f.eks. dansk.
Endelig er der det meget større spørgsmål om forholdet mellem sko
le og samfund er blevet ændret gennem A-forsøget. Om eleverne ser 
anderledes på skellet mellem arbejde og fritid, mellem skolearbej
de og erhvervsarbejde end andre elever. Der er nok af aspekter, 
der påkalder sig interesse, og som der burde arbejdes videre med.

Peter Kaspersen 
Christian Lerch
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BEGYNDERSPROG
FRANSK

Fransk i 1b i skoleåret 1981-82.
I Herlev Statsskoles årsskrift 1978-80 står der om undervisningens 
indhold på A-struktur-forsøget, at der bl.a. lægges vægt på, at 
"færdighedsindlæringen gøres funktionel i forhold til elevernes 
interesser..", samt at "undervisningens indhold kan bearbejdes 
problemorienteret og projektorienteret". Stillet over for den mål
sætning kan man umiddelbart spørge - og mange har spurgt - hvad 
man stiller op på dén galej med sproget fransk, hvor eleverne som 
bekendt hverken kan sige goddag eller tælle til ti, når de møder 
op til undervisningen i august 1g. Jeg vil i det flg. skitsere, 
hvordan 1b og jeg har arbejdet med fransk i det forløbne år - ik
ke for at påvise, at alt skam sagtens kan lade sig gøre, men forat 
sammenfatte nogle erfaringer om, hvad der rent faktisk lod sig gøre, 
og på hvilke punkter vi mødte forhindringer undervejs. Jeg vil slå 
ned på nogle eksempler fra årets arbejde, der skulle belyse flg. 
spørgsmål:

hvordan finder man tekster og andet undervisningsmateriale 
til en emneorienteret begyndersprogsundervisning?
hvordan plejer man indholdssiden uden samtidig at for
sømme færdighedssiden?
hvilke muligheder har fransk for at indgå meningsfuldt i 
samarbejde med andre fag(områder), både i skemadelte 
perioder og i projekt- og produktfremstillingsfaser?
(skalaen fra parallellæsning til integration)

Hvad velegnet lærebogsmateriale angår, må man fastslå, at det ikke 
findes. De mange fransklærere, der ikke kan bære at byde deres 
16-17-årige 1g-elever de gængse begyndersystemer som eneste kost, 
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har i årevis været henvist til at supplere med ting, de finder 
frem andre steder og evt. selv bearbejder og glosserer. Men hvis 
man tager de almindeligt udbredte begyndersystemer som eneste ud
tryk for, hvad der foregår i første semesters fransktimer, ser 
billedet sådan ud:

stof grammatik samtale/gloser
bogens lektion progression punkt for samtaleøvelser på
1, 2, ... punkt/lektion for lek- fransk ud fra

tion i læsebogen læse- og øvebog
Her har man så det traditionelle skræmmebillede af fransk som et 
mekanisk færdighedseksercerende sprogfag. Alle udgivernes kræfter 
er - dygtigt iøvrigt - samlet om en effektiv sproglig-grammatisk 
progression, bygget ind i et univers af far-mor-børn, hunde, lom
metørklæder og nøgler.

Den seneste undervisningsvejledning for faget fransk kan nævnes 
som ét tegn på, at de færreste fransklærere følger denne norm 
kritikløst idag. Og på A-strukturen kan det jo ganske enkelt ikke 
lade sig gøre. Der tvinges man til at arbejde på en måde, jeg vil 
sammenfatte således for Ib's vedkommende:

stof
(autentiske) tek
ster valgt ud fra 
et overordnet
emne.

grammatik 
progression punkt for 
punkt i forbindelse 
med et indhold.
I begyndelsen væn- 
nes eleverne til læ
semåde med "kvalifi
ceret gætning".

samtale/gloser
elementære samta 
ler på fransk
mere kompliceret 
samtale på dansk 
fastholdelse af 
emnerelevant 
gloseforråd.

Hvad jeg her har opregnet i punktform, vil blive uddybet i flg. 
eksempler:

1. klassens første møde med fransk i august 81
2. fransk i projekt-emne nr 2 september-oktober 81
3. fransk i projekt-emne februar-marts 82

1. Introduktionsprojekt: "Er København en god by at leve i? 
Dette projekt, uambitiøst anlagt og planlagt af lærergruppen før 
skoleårets start, lignede jo ikke netop en invitation til faget 
fransk; men det ville vel ret beset have været tilfældet for et 
hvilket som helst emne på det tidspunkt. Jeg valgte inden for en 
ramme, man kunne kalde: byer - herunder både København og Paris - 
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og de krav man kan stille til dem som borger og turist. Materialet 
bestod af:

en plakat fra organisationen "Les Amis de la Terre", hængt 
op i klassen og kopieret i A3-format til eleverne.
brochure på fransk om København fra Danmarks Turistråd 
dias-serie fra "det kendte Paris" + fra en "ville nouvelle"

Fra turistbrochuren skrev jeg sides tekst ud med gloser; ved 
hjælp af kvalificeret gætning og billeder kunne eleverne i crup
per på dansk formulere, hvilke egenskaber man "solgte” byen Køben
havn til turister på - og de kunne håndtere helt enkle sacer på 
fransk.
Elevernes allerførste møde med fransk var imidlertid plakaten + 
to rækker franske ord, uglosserede, hentet fra plakaten. Jeg vil 
kort omtale dette eksempel på, hvordan jeg fra starten har forsøgt 
at bygge en sproglig-grammatisk progression op inden for bestemte 
indhold og ordforråd:
Plakaten tilhører en efterhånden velkendt genre: det lidt humoris
tisk tegnede økologiske utopi-billede af en i forvejen kendt lo
kalitet, i dette tilfælde Paris. Blandt plakatens mylder af de
taljer kan nævnes solfangere på tage, kollektive cykelstalde, lo
kalværksteder, rent vand i Seinen hvor børn og gamle plasker 
rundt - og en enkelt bister og frustreret herre, der demonstrerer 
sit "Non au solaire". Ordlisterne rummede hhv ord som "énercie 
solaire/animaux/automobiles collectives/créativé/silence/parfums/ 
respect de la difference" og technocratie/nucléaire/exportation 
d'armes/dépression/suicides/zones industrielles". Eleverne så hur
tigt sammenhængen mellem billede og ordbrug; opgaven tjente som 
en slags beroligende tilgang til sproget: I er altså ikke helt lost 
over for det hér; man kan komme et stykke vej med det, man kender 
til i forvejen.
Med dette materiale som udgangspunkt gik vi så igang med vores 
sprogligt-grammatiske progression: eleverne, der sad i de samme 
grupper som de øvrige fagområders timer, fik, vekselvis gennem 
lærerstyret klassegennemgang og gruppearbejder, en jævnthen tra
ditionel indføring i 1) bestemt og ubestemt artikel—>2) verber af 
første bøjning (aimer, accepter, voter mfl)—)3) nægtelsen. Af
slutningsvis kunne eleverne så på fransk producere sætninger af 
typen "plakaten viser en by, indbyggerne og nogle gader/kvarte
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rer" og "X kan lide/kan ikke lide cykler, atomkraft" osv. Ikke 
sætninger af stor intellektuel tyngde, men dog en opgave, der aav 
eleverne en tilfredsstillende fornemmelse af, at de her havde ud
ført noget, de ville have været ude af stand til en uge tidlicrere.
2. Projektemnet "skole og samfund" september-oktober 81
Både eleverne og lærergruppen fandt det også i dette projekt mest 
hensigsmæssigt, at vi i fransk læste parallelt med de øvrige fag
områder. Samtidig med at eleverne i engelsktimerne fik indblik i 
engelske og amerikanske skoleforhold, fik de hos mig et kendskab 
til det franske. De tekster, jeg valgte (f.eks. sangtekster, ud
drag fra "La Jeunesse" og fra Nelcya Delanoe's roman "La faute å 
Voltaire"), var for svære for eleverne. Jeg adapterede dem lidt, 
glosserede dem (vi får forsøgsreduktion!), så de fremstod som o- 
verkommelige, men stadigvæk egentlig - for svære. Dét problem, 
eleverne og jeg der stod med, kan jeg sammenfatte sådan:
Hvis man vil arbejde inden for helt trygge rammer, hvor intet kom
mer bag på én, må man vælge et færdigt begyndersystem: i lektion 
16 støder man på ét nyt sprogligt problem og derudover optræder 
der ikke ét grammatisk problem, der ikke har optrådt på vejen fra 
lektion 1-15. Hvis man vælger vores metode, tvinges man til at 
læse mere ekstensivt; dét giver mulighed for at arbejde emneori
enteret - men det risikerer også at blive en pædagogisk ørkesløs 
affære, der især tager modet fra de svageste: jeg lærer det aldrig 
det hér. For at beholde fordelen ved at arbejde med indholdsmæs
sigt rimelige tekster uden samtidig at sætte alle begyndersyste
mets pædagogiske fordele over styr valgte jeg fra september at 
arbejde 2-faset: For hver tekst fik eleverne udleveret:

selve teksten, dvs det relativt svære. Krav: tilegnelse af 
indhold og elementær tekstbehandling på fransk
en kort og sprogligt helt forenklet version af teksten, nu 
kun indeholdende kendt ordstof og kendt grammatik. Krav: det 
hér skal I kunne oversætte ordret og korrekt.

Denne to-trinsmetode fulgte vi i tiden til lige efter jul - et 
tidspunkt, hvor mange jo i det hele taget vælger så småt at gå 
fra begyndersystem til noget andet.
3. Projektemne "mad" februar-marts 82
Et af dette emnes afslutningsprodukter blev nogle reklamespots for 
madprodukter, skrevet, udført og filmet af elevgrupperne. Tekster
ne var franske, idet fransk, film og musik gik sammen om denne del, 
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af projektafslutningen. Jeg havde før februar fået elevernes til
slutning til, at vi i fransk især beskæftigede os med mad som tegn 
som udtryk for bestemte kulturelle vaner og söcialt-geografiske 
betingelser - mens man i de andre fagområder samlede sig om f.eks. 
ernæringsaspekter, produktion osv. Det specifikt franske køkken 
fik sit - men det samme gjorde f.eks. også en tekst om parisiske 
gymnasieelever, der havde MacDonalds burgerbar som fast efter-sko- 
letid-base ("1'important c'est pas ce gu'on mange, c'est d'etre 
ensemble"). Endvidere havde vi både sprogligt og indholdsmæssigt 
udbytte af at arbejde med nogle franske TV-reklamespots, udlånt 
fra Instituttet.
Det siger sig selv, at delingsartiklen fik sin chance i forbindel
se med dette emne (de la creme fraichel!) - ligesom et par småtek- 
ster fra Freinet-skolernes Bibliotheque de Travail om bønders og 
byfolks madvaner i gamle dage bragte 1'imparfait ind i billedet 
(le passé composé kendte klassen på det tidspunkt). I den forbin
delse vil jeg omtale to typiske problemer, jeg stødte på i dette 
forløb:

1) I planlægningsrusen, hvor man tænker i tekster, billeder 
og ideer, er man tilbøjelig til at drømme sig væk fra, 
hvor lang tid en sag som delingsartiklen kan tage!. Det kan 
netop fordi der ligger et indhold og venter, virke plagsomt 
at blive hængende og hængende .i "nåh, ja, efter mængdesud
tryk..." - men egentlig var jeg nok mere frustreret end 
eleverne. På dem virkede det, om ikke morsomt, så dog selv
følgeligt, at når vi nu var gået igang med dét punkt, så 
skulle det også læres. Og så kunne vi gå videre.

2) Fra fagområde 2 blev jeg "inviteret" til at levere fransk 
materiale til gruppernes arbejde med en rapport om madfrem
stilling. Altså studiemateriale, som ikke skulle gennemgås 
af mig, men indgå i et andet fagområdes arbejde. Jeg syntes 
det var en oplagt chance, gav mig til at adaptere og glos
sere en tekst om højtrationaliseret kvægavl i Frankrig 
('Les dopés du Charolais") - hvorpå jeg opgav. Selv i bear
bejdet udgave var teksten så svær, at den efter mit skøn 
ville have virket som et forsinkende, irriterende element, 
der allerhøjst ville have kunnet demonstrere at "fransk skam 
var med". Men senere.
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4 ■ Lige nu (april 82):
læser og hører klassen skoleradio-udgaven af Ionesco's "La can- 

tatrice chauve", og dét uden den fjerneste sammenhæng med noget af 
det, der foregår i de andre fagområder. Nogle af områderne beskæf
tiger sig med landbrug, mens eleverne i fransk- og engelsktimerne 
har valgt at have hhv "fransk-fransk" og "engelsk-engelsk". Her 
har de så valgt tekster med deres lærere, som man gør det i enhver 
ånden gymnasieklasse. Jeg nævner det som et eksempel på, at A- 
strukturens rammer også levner mulighed for dén slags beslutninaer. 
Konklusion
Jeg var før skoleårets start lidt ængstelig for, at fransk med den 
lave læsehastighed og de grammatiske krav skulle komme til stå 
som et besværligt element for eleverne på A-strukturen. Paradok
salt nok lader det til, at det er nogle af de samme bestanddele, 
der har fået eleverne til at se positivt på faget som noget, de kan 
overkomme og overskue. De oplever en tilfredsstillelse ved, at 
"der er ingen løse ender.' Det bliver gennemgået, og hvis man ikke 
lige forstod det, så kan man få det én gang til. Og fordi tekster
ne ikke er så lange, er det nemmere at skifte tempo eller kurs un
dervejs gennem fælles beslutninger" (elev citeret efter hukommel
sen)' .

På den anden side er elevernes begejstring for kontant indlæring 
af nyt stof jo ikke større, end at de stort set alle siger, at med 
et almindeligt begyndersystem var det ikke gået. Vores samtaler, 
også på dansk, om indholdet har efter mit skøn således ikke sin
ket, men befordret indlæringen af det franske sprog. Endelig har 
det fra start til idag været en klar fordel at have det skriftlige 
arbejde med - ikke mindst fordi det styrker og fastholder indlæ
ringen af det mundtlige.

april 1982 Karen Thygesen
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Fransk i 2b i skoleåret 1981-82
Tilbageblik
De problemer vi stod overfor i 1 g var naturligt nok stort set de 
samme som dem Karen Thygesen ovenfor har skildret for den næste 
l.g's vedkommende. Også de løsninger vi fandt frem til har fælles
træk med de dér nævnte.
Man vil nedenfor kunne konstatere at arbejdet i 2b indtil midt- 
vejsprojektet var karakteristisk ved at fransk i projekterne kun 
optrådte med parallellæsninger. Når jeg starter med et tilbageblik, 
er det især for at fremhæve 2 gode eksempler fra 1.g på at dette 
ikke behøver at være tilfældet.
Ex.1: Under et projekt om massekommunikation havde vi i produkt
fasen et fint samarbejde med fagområde 6, film. En gruppe produce
rede en reklamefilm om et fransk vinmærke, én en reklamefilm om 
en fransk deorant og én gruppe en film som var en selvopfunden 
fortsættelse til en "photoroman" som vi havde læst i en uafslut
tet udgave.
Ex.2i Et projekt som mundede ud i en forestilling for elevernes 
forældre, hvor klassen opførte Arrabals skuespil "Pique-nique en 
Campagne". Her foregik et meget frugtbart samarbejde med samme 
fagområde, denne gang repræsenteret ved musiklæreren. Eleverne 
komponerede selv sangtekster på fransk og musik til sangene og 
fremførte det hele selv. Denne produktfase udgør nok - sammen 
med faser af midtvejsprojektet - klassens fineste oplevelser in
denfor fransk-forløbet.
Grunde til manglende integration i det tværfaglige samarbejde 
Her kan jeg jo starte med at gribe i egen barm og erkende at en 
mere energisk bearbejdning af kollegerne samt større sikkerhed i 
at udpege akceptable samarbejdsemner og finde egnet materiale 
frem måske kunne have bødet på dette forhold. Imidlertid tror jeg 
at også 2 andre forhold spiller ind:

1) En vis tilbageholdenhed hos ikke-fransklærere når det 
drejer sig om at give sia i lag med franske tekster eller 
inddrage dem i deres undervisning (der ér eksempler på 
det modsatte).

2) Det faktum at andre fagområder, især fagområde 1 og (i end
nu højere grad) fagområde 2, i strukturordningen (for nor
malklassers vedkommende: i bekendtgørelsen) har veldefi
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nerede krav til vidensområder, perioder, tekstarter, me
toder, etc. som skal overholdes, mens sprogfagene står 
langt friere på dette punkt. Denne frihed er selvfølgelig 
på mange måder en fordel, men den fører let i det tværfag
lige samarbejde til andre fagområder, især fagområde 2, 
med en vis monotoni til følge, bliver bestemmende for 
hvilke projekter der skal gennemføres.

Man kunne på forhånd antage, at en anden faktor ville være nok så 
skæbnesvanger for et begyndersprog i en fagintegreret struktur: 
nemlig det dobbelte krav om elementær sprogundervisning og projekt
relevante tekster. Men stort set mener jeg man kan sige at en så
dan bekymring har vist sig ubegrundet. Faktisk har vi fra første dag 
i 1 . g holdt os til tekster, der havde berøring med de til enhver 
tid gennemførte projekter.
Man kan hævde at teksternes art har ført til en - i hvert fald 
foreløbig - opprioritering af læsefærdigheden på talefærdighedens 
bekostning. Prioriteringen af disse to færdigheder er et spørgs
mål som stadig er åbent for diskussion.
Sikkert er det at den skriftlige sprogfærdighed, som strukturord
ningen - modsat bekendtgørelsen for normalundervisningen - stiller 
krav om, også af eleverne opleves som en klar støtte for de øvrige 
sproglige færdigheder.
Andet år med fransk
Den plan som elever og lærere sammen lagde ved skoleårets begyndel
se åbnede for 6 uger (uge 33-38) plads for flere mindre, parallelt 
forløbende, projekter. Fransk og dansk forsøgte sig her med et 
samarbejde om emnet fortælleteknik■ I dansk gennemgik klassen 
teori om emnet og en række europæiske noveller der illustrerer 
vidt forskellige fortælleteknikker. I fransk læste vi et uddrag 
af Emile Ajar's roman "La vie devant soi" (glosseret udgave v. 
Liljeforlaget). Emnet var valgt netop under hensyn til denne teksts 
spændende fortælletekniske aspekter: Forfatteren giver sit budskab 
større prægnans ved at formidle det gennem en troskyldig, uvidende 
og ufrivilligt komisk barne-fortæller.
Romanen, og den filmatisering vi senere fik lejlighed til at se, 
engagerede eleverne meget. Fra et samarbejdssynspunkt var der dog 
ikke tale om nogen succes. Dels var tiden for knap, dels lykkedes 
det mig ikke at stille de fortælletekniske opgaver til den fran
ske tekst i tilstrækkeligt tilgængelig form.
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I tilslutning til det næste projekt "Feudalisme/middelalder" (uge 
38-46) gik klassen med til at vi vovede os i kast med Jean 
Anouilh's skuespil "Becket". Hovedpersonen, Thomas Becket, står 
centralt i middelalderens politiske konflikt mellem kirke- og 
kongemagt. Hans usædvanlige skæbne og død på kongens foranled
ning - dramaets handling - foregår inden for et feudalt engelsk
fransk storrige.
Anvendelsen af dette sprogligt ofte svære, dramatisk og psykolo
gisk raffinerede, skuespil - der dog også rummer elementær humor 
og dialoger i moderne hverdagssprog - krævede selvfølgelig megen 
lærerforarbejdning (glossering, kommentarer); kun udvalgte passa
ger læstes intensivt.
Trods vanskelighederne var mange - også blandt de sprogligt svage 
elever - glade for og engagerede i læsningen af dette drama, frem
gik det af elevevalueringen. Når det gjaldt det tværfaglige ud
bytte stillede de sig mere tvivlende. Her var mine egne forvent
ninger nok også forfejlede på i hvert fald 2 punkter:

1) For fagområde 2 ligger vægten inden for dette projekt næp
pe så meget på middelalderens politiske konflikt mellem kir
ke- og kongemagt, som på feudalismens produktionsforhold;

2) Teksten synes oplagt til et samarbejde mellem de to frem
medsprog. Det forekommer mig at der på dette område må 
være store muligheder, i betragtning af de utallige hi
storiske og kulturelle berøringer mellem England og Fran
krig. Imidlertid kan man jo også anlægge det synspunkt 
at et sådant samarbejde vil føre til sprogforbistring. 
Der blev ikke tale om noget samarbejde mellem de to sprog.

Klassens følgende projekt hed - ikke atypisk - "Industrialiserin
gen" (uge 46-51, 1981 + uge 1-8, 1982). Det blev i lærergruppen 
foreslået at fransk her tog sig af Revolutionen 1789. Vi fandt i 
rock-operaen "La révolution frangaise" en velegnet og elev-enga
gerende tekst, udgivet med udmærkede gloser, noter og en historisk 
kommentar, som vi naturligvis også dyrkede. Pladens teksthefte - 
hvis billeder danner udgangspunkt for samtaler og hvis "talebob
ler" indeholder hele teksten - var velegnet som teksthefte (bort
set fra de vanskeligheder, som den specielle tegneserie-typografi 
medfører for læsningen).
I fagområde 2 beskæftigede klassen sig kort med Revolutionen, men 
forsøgene på samarbejde herudover blev ikke til noget.
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Vi afsluttede læsningen af revolutionsteksten (med musikledsagel
se!) inden jul. I uge 1-6 læste vi et uddrag af Claire Etcherel- 
li's roman "Elise ou la vraie vie" (in: La vie sociale, udg. af 
B. Melchior hos Gad), som omhandler en provinspiges erfaringer 
som parisisk fabriksarbejder under Algier-krigen.
Stadig som parallellæsning indenfor industrialiseringsprojektet 
læste vi derefter uddrag af Dorothée Letessier's roman "Le voyage 
ä Paimpol" (kommenteret og glosseret af J. Jørgensen, Nuna). Her 
skildrer en kvindelig specialarbejder i en fræk og fornøjelig stil 
fabriksarbejdets indflydelse på alle sider af tilværelsen. Denne 
parallellæsning fortsatte til klassen, som afslutning på projektet, 
tog på ekskursion til Newcastle (uge 10-11).

Da klassen d. 22/3 startede på skolen efter ekskursionen, stod 
Midtvejsprojektet for døren. Dette projekt er indført for at ek
samen for elever på A-strukturen kan indbefatte en bedømmelse af 
deres evne til samarbejde. Projektet afsluttes da også med en af 
eleverne selv tilrettelagt fremlæggelse, som bedømmes under med
virkning af censorer udefra. Den opnåede - individuelle - karakter 
figurerer på eksamensbeviset.
Projektet imødesås af både elever og lærere med megen spænding og 
en forståelig premiere-usikkerhed. Af ressourcemæssige grunde blev 
det fastlagt at de to fagområder som skulle samarbejde i projektet 
skulle være område 4 og 3b (dvs fransk). Det gjaldt altså om at 
finde et emne der på rimelig måde indebar læsning af både fransk 
og naturvidenskab. Min første tanke var at man kunne koncentrere 
læsningen om en person, en fransk videnskabsmand/kvinde, hvis per
sonlighed skulle være tilstrækkeligt bred til at repræsentere 
fransk kultur i sin tidsalder. Jeg tænkte på folk som JLouis Pasteur 
eller på fysikerparrene Marie og Pierre Curie, Irene og Frédéric 
Joliot-Curie. Der var også interesse herfor, både fra elever og 
fra lærere i område 4. Det endte dog med at man lagde sig fast 
på emnet "Energi- og økologiproblemer i Danmark og Frankrig". Og
så område 1 og 2 kom med i samarbejdet.
Klassen delte sig i 6 interessegrupper, hvoraf de 3 kom til at be
skæftige sig med fransk. Gruppe 2 (3 elever) med debatten og kam
pen om det planlagte atomkraftværk i Plogoff, sammenholdt med 
Barsebäck-debatten herhjemme. Gruppe 3 (4 elever) med det franske 
atom(energi)program. Gruppe 4 (4 elever) med de franske atomprøve
sprængninger i Stillehavet.
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Eleverne engagerede sig meget i dette projekt. De viste stort ini
tiativ når det gjaldt at knytte kontakter med organisationer, in
stitutioner og enkeltpersoner, som kunne give dem oplysninger og 
materiale. De arbejdede ihærdigt med de ofte svære franske tek
ster - enten det nu drejede sig om reportage, polemik eller sag
prosa om atomenergi og atomværkers indretning.
Et vanskeligt punkt var formuleringen af den franske del af frem
læggelsen. Det er ikke let at afhandle en speget problematik præ
cist og nuanceret efter halvanden års undervisning i fransk. Hos 
gruppe 2 og 3 måtte jeg da også i høj grad være initiativtager med 
hensyn til formuleringen. Gruppe 4 præsterede det fantastiske selv 
at redigere en udførlig fransksproget fremstilling, som kun behø
vede detaljerettelser fra min side.
Også selve tilrettelæggelsen af fremlæggelsen tog eleverne fat på 
med stor energi, opfindsomhed og en fin sans for en rimelig ar
bejdsfordeling mellem gruppemedlemmerne.
Den fremmedsproglige del af prøven var ikke overstået med den i 
forvejen tilrettelagte præsentation på fransk (ledsaget af lysbil- 
ledfremvisning og fremlæggelse af plancher). Der fulgte en samta
le, hvor eleverne altså umiddelbart skulle reagere på fransk, uden 
støtte i en forudgående tilrettelæggelse.
Præsentationen forløb på rimelig, i nogle tilfælde på aldeles frem
ragende, måde. Bedømmelsen blev imidlertid for to af de tre grup
per en stor skuffelse. Disse elever fik - varierende mellem 6 og 
11 - de karakterer de hver for sig var vant til at få for deres * franskpræstationer. ) Skuffelsen var lige stor og ægte hos dem med 
de små, som hos dem med de store, karakterer. Eleverne følte 
ikke uberettiget - at de intet havde fået for deres samarbejdspræ- 
station, den de var gået op i med så megen iver - den de, med ret
te, havde forventet at bedømmelsen ville lægge hovedvægten på.
Med den tredie gruppe gik det anderledes. Deres perfekte fremlæg
gelse førte til at alle tre elever fik tildelt karakteren 10 - en 
karakter der for alles vedkommende lå 1 til 2 points over hvad de 
plejede at få i fransk. De var meget lykkelige over udfaldet for, 
som én af dem troværdigt udtrykte det, "vi håbede sådan at vi ville 
få samme karakter, selv om det så bare var blevet 8."

*) og tilsvarende for deres biologi- og fysikpræstationer.



92

Disse varierende bedømmelser afdækker nogle afgørende svagheder i 
den måde midtvejsprøven i.h.t. bestemmelserne er organiseret på:

1) En individuel karakter kan ikke på én gang afspejle et 
individuelt standpunkt (i flere fagområder) og en fælles 
præstation; '

2) Censorerne har ingen rimelig mulighed for at bedømme den 
del af arbejdet, der går forud for fremlæggelsen.

Jeg har ingen forslag til, hvordan det sidste problem kan løses. 
Det første kunne måske klares ved at der blev givet mindst 2 ka
rakterer, mindst én individuel, faglig, og én for den fælles præ
station, som så kunne tildeles hver enkelt af deltagerne. Som et 
minimum må man, inden der næste gang er elever, som skal prøves i 
deres midtvejsprojekt, ved regler eller vejledning sikre sig at 
censorerne på ensartet måde vægter de faktorer der indgår i bedøm
melsen: faglige standpunkter, samarbejdsevne, fremlæggelse.
Blandt de positive erfaringer om midtvejsprojektet vil det slutte
lig være naturligt at nævne lærernes egen oplevelse af situatio
nen. Det er uvant og spændende at arbejde som konsulent for små 
hold, der selv har bestilt nogle timers vejledning inden for det 
disponible timetal, hold hvis selvstændighed og motivation ligger 
ud over det sædvanlige. Det er uvant, men spændende, at bevæge 
sig ind på områder (atomfysik!) om hvilke man blankt må indrømme 
at man ikke har ringeste forstand på dem.
Men som sagt: bedømmelsesproceduren trænger til en grundig revi
sion. (Da jeg selv har deltaget i udarbejdelsen af reglerne for 
A-strukturen, ligger der i dette udsagn et betydeligt element af 
selvkritik!).

Børge Spang - Thomsen
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TYSK I
B - STRUKTUREN

I maj 1982 afsluttedes undervisningen i tysk (2.fremmedsprog) i 2æ, 
det første forsøgshold inden for B-strukturen, og i begyndelsen af 
juni var eleverne til eksamen i faget.
Tyskundervisningen har i denne klasse været koncentreret i 2g. Ele
verne har haft ca. syv ugentlige timer i faget. Faget har altså be
slaglagt omkring en fjerdedel af elevernes arbejdstid på skolen i 
det forløbne år, og det har hermed naturligt nok også haft en stær
kere placering i elevernes bevidsthed, end 2.fremmedsprog normalt 
har i en matematikerklasse. En yderligere årsag hertil har uden 
tvivl været, at faget hele året igennem har været placeret i et 
indholdsmæssigt samarbejde med mindst to af de øvrige fagområder.
Indholdet af årets undervisning blev fastlagt i store træk på et 
planlægningsmøde i juni 1981. Det blev her vedtaget, at der i un
dervisningen skulle indgå følgende større tværfaglige emner:

1) Landbrug
2) Børns udvikling og opdragelse
3) Industrialiseringen 
4) Europa i 30erne

Under det første emne "Landbrug" beskæftigede de øvrige fagområder 
sig primært med forholdene i dag inden for dansk landbrug og ud
viklingstendenserne i landbruget inden for de sidste ti år. Under
visningen i tysk formede sig som en art kontrastiv parallellæsning, 
idet vi her beskæftigede os med landbrug i DDR. Formålet var især 
at belyse de væsentligste ændringer i ejendoms- og produktionsfor
hold inden for DDR-landbruget siden 1945 og give eleverne et ind
tryk af, hvordan hverdagen former sig i dag for en typisk 1andbo- 
milie på et moderne landbrugskollektiv. Tekstmaterialet bestod af 
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en længere interviewtekst (Bauernfamilie Kann, LPG Viesecke, Be
zirk Schwerin), statistisk materiale og kortere tekster, der gjor
de det muligt specielt at belyse og diskutere forskellige holdnin
ger til kollektiviseringen af landbruget i DDR. Forbindelsen til 
de øvrige fagområder og den danske sammenhæng blev knyttet ved, at 
eleverne på en ekskursion til Jylland diskuterede den østtyske 
"løsning" med danske landmænd, som de interviewede,.
Det følgende emne, "Børns udvikling og opdragelse", omfattede alle 
fagområder, dog således at de humanistiske fag (HUM/ENG/TY) arbej
dede specielt tæt sammen om den side af børns opdragelse, som vi 
kaldte børneoffentlighed, d.v.s. de oplevelser og påvirkninger, som 
børn modtager gennem massemedierne og børnelitteraturen. Eleverne 
fik udleveret en samling engelske og tyske børnebøger, - fortællin
ger og -sange, og med udgangspunkt i en lærerpræsentation af en 
forenklet offentlighedsmodel og en grov sondring mellem "traditio
nel" og "alternativ" børnelitteratur skulle eleverne redegøre for 
indholdet og karakteren af de læste tekster. Arbejdsresultaterne 
blev forelagt mundtligt på engelsk og tysk. I dette forløb indgik 
endvidere, at hver elevgruppe læste en selvvalgt dansk, engelsk og 
tysk børnebog og skrev en anmeldelse af disse. Til denne arbejds
opgave afsatte vi seksten timer, og da målet sprogligt set i denne 
periode specielt var at forbedre elevernes læsefærdighed, var der 
ikke stillet krav om, at opgaven skulle skrives på fremmedsprog, 
men enkelte elevgrupper valgte alligevel at skrive anmeldelserne 
af de engelske og tyske bøger på fremmedsprogene. - Forløbet af
sluttedes med, at hver gruppe selv producerede en børnebog e.l., 
og de otte gruppers produkter præsenteredes til sidst for hele 
klassen.
Mens der ved valget af efterårets emner blev taget speciellt hensyn 
til, at NAT kunne komme til at indgå i en tværfaglig sammenhæng, 
blev de to emner, som vi arbejdede med i foråret, vedtaget under 
hensyntagen til fremmedsprogene og deres mulighed for at indgå i 
tværfagligt samarbejde med SAM i perioden før eksamen. I tilknyt
ning til forårets arbejde var d^r også planlagt en fjorten dages 
studierejse til England og Tyskland, som imidlertid beklageligt nok 
måtte aflyses, da ikke alle elever ønskede at deltage.
Det første forårsemne, "Industrialiseringen", var planlagt som en 
art "area study". Ud over at behandle generelle aspekter af den 
vesteuropæiske industrialisering beskæftigede eleverne sig speci
elt med industrialiseringen i to afgrænsede regioner, ni. Manche-
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PRO MA'C ”Børns, udvikling og o pdragelse" nov.-dec. 1981

TID NAT. SAM. HUM. ENG. TY.

VÄ

Uj 
vD 
C*

Barnets fysiske,psy
kiske og sociale ud
vikling

HA & KL

Børneoffentlighed
(Børns oplevelser gennem litt, 
og massemedier/ litteraturens 
og mediernes påvirkning af børn)

JS & GO

nat

J 16.11 TERMINSPRØVE I ENGELSK

St
iv 
sO

•
•
•

Se uge 46 ovenfor

• •
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ster- og Ruhrområdet. Dette forløb varede i alt otte uger. I op
taktsfasen foregik undervisningen fagdelt. Eleverne fik i tysk en 
bred introduktion til Ruhrområdet i dag, bl.a. gennem film, roman
uddrag og oversigtstekster samt kortmaterialer. Den øvrige del af 
forløbet var historisk orienteret. I anden fase arbejdede SAM/HUM/ 
ENG/TY i fællesskab med den engelske industrialisering, snecielt 
den engelske tekstilindustri. Eleverne fik gennem kortere uddrag 
af Fr.Engels "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" et ind
tryk af, hvordan en tekstilfabrikantsøn fra det mere tilbageståen
de Tyskland i midten af 1800'tallet oplevede det engelske industri 
center Manchester. Herudover beskæftigede vi os i tysk specielt 
med de konsekvenser, som udviklingen af den engelske tekstilindu
stri fik for hjemmevæveriet i Tyskland, specielt i Schlesien. For
armelsen af, væverne i Schlesien og væveoprøret 1844 - bl.a. med en 
gennemgang af væversangen "Hier im Ort ist ein Gericht", Heines 
digt "Die schlesischen Weber" og Käthe Kollwitz' væver-cyklus - 
fik vi dermed lejlighed til at placere i et videre perspektiv. - 
I tredje fase lå hovedvægten på Ruhrområdet og dets udvikling, spe 
cielt kul- og stålindustrien. Som tematiske tyngdepunkter havde 
vi i tysk valgt Krupp-koncernen, dens opståen og udvikling og den 
store kulminearbejderstrejke i 1889. Som en pendant til Engels' 
beskrivelse af England og den engelske industrialisering benytte
de vi i denn sammenhæng uddrag af Brandes' "Berlin" for at lade 
eleverne få et indtryk af, hvordan en dansker på dette tidspunkt 
havde oplevet Tyskland på vejen frem til positionen som politisk 
og økonomisk stormagt.

Årets sidste undervisningsforløb handlede om Europa i trediverne, 
krisen og dens følger for almindelige mennesker og karakteren af 
de kriseløsninger, der bragtes i anvendelse i en række europæiske 
lande, ni. Danmark, England, Tyskland og Spanien. Som fælles grund 
bog benyttedes "Europa i krise -30erne", der bl.a. indeholder et 
oversigtsafsnit om Tyskland. I øvrigt blev det vedtaget, at ele
verne i de første fire uger i fremmedsprogene skulle beskæftige 
sig med skildringer af dagliglivet i England og Tyskland. Som in
troduktion så vi i tysk filmen "Mutter Krausens Fahrt ins Glück", 
og i de følgende tre uger læste klassen 6 scener fra Brechts 
"Furcht und Elend des Dritten Reiches". Det væsentligste sigte her 
med var at lade eleverne opleve de restriktioner, den tvang og ter
ror, hvormed det fascistiske regime i Tyskland greb ind i alminde
lige menneskers hverdag. Arbejdsformen var den efterhånden gængse:
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Jeg gav en kort introduktion til stoffet og uddelte materialer oa 
arbejdsopgaver. Eleverne arbejdede derpå selvstændigt i grupper 
med mig som vejleder i 4-6 timer. I slutningen af hver uge frem- 
lagde eleverne gruppevis mundtligt for mig deres arbejdsresulta
ter. I forbindelse med fremlæggelsen kommenterede jeg deres præ
station og gav dem den fornødne vejledning.
I de følgende tre uger havde eleverne lejlighed til at arbejde 
med gruppespecifikt og selvvalgt stof på tværs af fagområderne. 
Mit eneste krav var, at der skulle indgå en vis mængde tyskspro
get stof og at hver gruppe en time ugentligt mundtligt skulle 
fremlægge resultaterne af deres arbejde med det tyske stof for mig. 
Flere af de otte elevgrupper valgte i denne periode at udbygge den 
problemstilling det tysksprogede materiale omhandlede, til også at 
omfatte de andre fagområder. Eksempelvis havde fire grupper valgt 
at læse en række tyske fortællinger af Jan Petersen om antifascis
tisk modstandsarbejde i Hitler-Tyskland. En af grupperne gik vide
re med denne problemstilling og opfyldte f.eks. et HUM-krav om 
læsning af et større gruppevalgt litterært værk ved at læse Anna 
Seghers "Det syvende kors" i dansk oversættelse. Samme gruppe 
sammenstillede og læste endvidere på egen hånd en samling tyske 
tekster om modstandsarbejde i Tyskland, delvis hentet på Arbej
derbevægelsens Arkiv. De tre ud-af-skolen-dage, hvormed vi afslut
tede 30er-emnet, valgte denne gruppe herudover at bruge til at op
søge og interviewe gamle tyske emigranter og andre ældre tyskere 
bosiddende i København. En af de andre grupper, som havde beskæf
tiget sig med samme emne, foretog i disse tre dage sammen med mig 
en ekskursion til Lübeck, som bl.a. brugtes til at interviewe æl
dre tyskere om deres oplevelser i 30erne. En af de deltagende ele
ver fremsatte i den forbindelse følgende bemærkning, som jeg ikke 
kan lade være at citere "Det her er jo næsten som at være med til 
at skrive historie selv".
Et andet eksempel: To grupper valgte som gruppespecifikt emne Spa
nien og den spanske borgerkrig. Disse grupper fik sammenstillet 
deres stof således, at de på engelsk læste et uddrag af Orwell 
"Hommage to Catalonia". På tysk læste de Anna Seghers fortælling 
"Agathe Schweigert", hvori begivenhederne i Spanien og Tysklands 
rolle i den forbindelse belyses via skildringen af en tysk kvin
des livsforløb. Den ene gruppe læste herudover Hemingway "Hvem 
ringer klokkerne for" som større dansksproget værk, og den anden 
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gruppe supplerede ovennævnte fortælling med uddrag af Enzensber
gers "Die kurze Sommer der Anarchie".
Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående, har det ikke voldt 
grundlæggende problemer at placere faget tysk på en rimelig måde 
i det emne- og problemorienterede tværfaglige samarbejde inden for 
B-strukturen, og jeg vurderer personligt B-strukturen som et skridt 
i den rigtige retning i forhold til det normale gymnasium. Det 
tværfaglige samarbejde åbner specielt mulighed for, at den rela
tivt begrænsede stofmængde, som kan læses og forarbejdes på et 
fremmedsprog placeres i en mere omfattende forståelsessammenhæng 
end normalt, hvilket jævnthen skærper elevernes evne til at ople
ve og forstå/analysere de konkrete problemstillinger, som de præ
senteres for gennem fremmedsprogsteksterne. Det turde f.eks. være 
en selvfølge, at eleverne får lettere ved at opleve og analysere 
den tyske fascisme og den heri indbyggede kriseløsning med de føl
ger, den får for almindelige menneskers hverdag, når de som pa
rallel hertil beskæftiger sig med krisen som den fremtræder i bå
de Danmark og England.

Som fremmedsproglærer vil jeg dog påpege et problem, som gør det 
betænkeligt at overføre denne form for tværfagligt samarbejde til 
normalskolen, uden at der foretages andre og væsentlige ændringer 
i lærernes arbejdsforhold, nemlig den forøgede arbejdsbyrde med 
stofsøgning. At jeg i B-strukturen ikke har følt de ændrede krav 
til materialer som en uoverkommelig byrde, skyldes kun, at jeg 
har kunnet koncentrere mit arbejde gennem et helt år om en enkelt 
klasse og på den måde kun har skullet sammensætte ét pensum, mens 
jeg som "normallærer" skal finde stof til tre, fire, måske fem 
klasser.

Et andet problem, som ofte er blevet rejst i forbindelse med tvær
fagligt samarbejde, specielt i projektperioder med gruppearbejde 
og ophævelse af det faste skema, er, om det er muligt at sikre 
elevernes sprogfærdighed, specielt deres mundtlige udtryksfærdig
hed. Erfaringerne fra 2æ tyder efter mit skøn på, at det godt kan 
lade sig gøre, og censors kommentar til elevernes eksamenspræsta
tioner går i samme retning, jfr. nedenfor. En væsentlig forudsæt
ning herfor er dog nok, at fremmedsproget materiale som en selv
følge skal indgå i det fælles pensum på lige fod med dansksproget 
.materiale og at eleverne regelmæssigt er forpligtet til at frem
lægge arbejdsresultater mundtligt på fremmedsproget. Som minimum 
har vi - som nævnt ovenfor - krævet en times mundtlig fremlæggelse 
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pr. gruppe om ugen i både engelsk og tysk, med et yderligere krav 
om ligelig fordeling af arbejdet mellem gruppemedlemmerne. Da frem
læggelserne altid har fundet sted iflg. forudgående aftale, har vi 
samtidig kunnet være meget kontante i vores kritik af gruppernes 
præstationer både m.h.t. sproglig og indholdsmæssig kvalitet.
Til eksamen opgav eleverne to af årets emner, ni. "Industrialise- 
ringen/Ruhrområdet" og "Tyskland i 30erne". Eleverne blev eksami
neret i de faste arbejdsgrupper, og fik tre dage til at forberede 
en ulæst tekst med tilknytning til et af de to opgivne emner. Sel
ve eksaminationen varede ca. en time og startede med et selvstæn
digt oplæg fra eleverne, hvori indgik oplæsning og oversættelse 
af vægtige passager samt en redegørelse for tekstens problemstil
linger og en belysning af tekstens indhold i forhold til aspekter 
af det opgivne emne. Derpå fulgte en uddybende samtale mellem cen
sor, elevgruppen og mig. Eksamensformen lå altså i naturlig for
længelse af den praksis, som eleverne kendte fra hverdagen. Ele
verne opnåede et resultat med et gennemsnit omkring middel med en 
normal fordeling af karaktererne, en bedømmelse, som lå en anelse 
over klassens gennemsnitlige årsresultat. Både censor og jeg be
dømte eksamensformen som velegnet til at give et alsidigt billede 
af elevernes faglige kunnen. Ingen af os savnede f.eks. den vante 
ekstemporalaltekst. I sin skriftlige kommentar til eksamenens for
løb bemærkede censor endvidere bl.a.: "Denne procedure [jvf. oven- 
forj gav en meget tilfredsstillende eksamensform for alle parter. 
Eleverne var på den halve time, de havde til rådighed, i stand 
til at give en meget alsidig og uddybende belysning af teksten, 
og nogle grupper fremlagde en imponerende historisk og samfunds
mæssig baggrundsviden. - Denne indholdsmæssige sikkerhed viste sig 
at kunne styrke også den sproglige side af fremlæggelsen. Vi så, 
i modsætning til normalt, ingen elever, der var blokerede over for 
den udfordring, det er at skulle udtrykke temmelig komplicerede 
sammenhænge på tysk. Eleverne var i besiddelse af et godt ordfor
råd, både et specialordforråd på de områder, de havde studeret 
nærmere, og en almindelig kommunikativ kompetence, som især kom 
til udtryk i den diskussion, der udgjorde anden halvdel af eksa
minationen. Eleverne kom her i langt højere grad end normalt i si
tuationer, hvor de f.eks. skulle komme med indvendinger, forklare 
nærmere, inddrage nye aspekter i diskussionen, vise opmærksomhed 
over for en censor, der deltog i diskussionen, men som ikke havde 
deltaget i projektet, kort sagt bruge deres egen viden og egne 
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synspunkter i en samtale med mange deltagere. Det er en kunnen, de 
har brug for senere.
De fleste elever havde også en rimelig fornemmelse for tysk syn
taks, og mængden af morfologiske fejl var efter mit skøn ikke stør
re end ved en almindelig matematisk studentereksamen. Eleverne 
havde i den fremlæggelse, de havde forberedt, været i stand til at 
opnå en ret stor sproglig korrekthed.

Det var et meget interessant træk ved den anvendte eksamensform, at 
eleverne skulle demonstrere deres evne til at sætte sig ind i en 
tekst de ikke kendte, og som læreren altså ikke havde uddybet for 
dem, men som hørte hjemme i en sammenhæng, de kendte. Det gav god 
mulighed for at sikre, at eleverne ikke bare fremkom med skematisk 
udenadviden. De udvalgte tekster var velegnede til dette formål, 
da de gav subjektive indfaldsvinkler til problematikken. Det er 
nok en fordel at bruge litterære tekster, erindringer o.l., som 
giver en nuanceret diskussion, inddrager psykologiske problemstil
linger og i det hele taget viser, om eleverne er blevet rimelige 
tekstlæsere.£...J Der var ikke flere problemer end normalt med at 
vurdere de enkelte elevers sproglige formåen, også fordi det ind
gik i bedømmelsen, at eleverne skulle fordele arbejdet under ek
samen fornuftigt mellem sig, og fordi censor deltog i diskussio
nen" .

Gorm Christensen
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IDRÆT I TVÆRFAGLIGT
SAMARBEJDE

Tværfaglige, emneorienterede og/eller projektorganiserede undervis
ningsforløb med inddragelse af deltagernes personlige, kropslige 
oplevelser og erfaringer synes for mange idrætslærere at være en 
umiddelbart indlysende mulighed, ikke mindst i betragtning af, at 
en stor del af vore elever i en væsentlig del af deres fritid er 
beskæftiget med idræt, og at mange af deres umiddelbare erfaringer 
derfor ofte er knyttet til fysisk aktivitet.
"At vi i formuleringerne (om erfaringsdannelse) har betonet de kog
nitive aspekter, indebærer ikke, at de - vanskeligere beskrivbare - 
affektive og motoriske aspekter ved erfaringsdannelsen skal under
vurderes. Det er vigtigt at være klar over, at megen erfaringsdan
nelse stimuleres af kropsfornemmelser og foregår i forbindelse med 
kreativ fantasivirksomhed." fra Bo Jacobsen m.fl.: Erfaring og 
undervisning, Kbh. 198o.
At idræt på trods af dette kun i begrænset omfang har deltaget i 
samarbejdet med andre fag har flere årsager. Dels er det sjældent 
et krav i indholdsbeskrivelser, at den praktiske del af idræt skal 
inddrages, dels er der lokalemæssige problemer og dels ligger der 
i fagets tradition, dets lærere og elever og kollegers opfattelse 
af faget nogle begrænsninger, som vanskeliggør samarbejdsmulighe
derne .
I det følgende vil vi kort gøre rede for, hvordan vi mener, ele
vernes idrætsoplevelser kan bidrage til at perspektivere undervis
ningen yderligere.
Den traditionelle, disciplinorienterede fysiske aktivitet vil efter 
vores mening kunne danne baggrund for problemformuleringer om bl.a. 
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identitet, kønsroller, socialisering og velvære, emner som alle 
er umiddelbart væsentlige og interessante for eleverne.
Med udgangspunkt i f.eks. de etablerede boldspil ser vi en åben
lys mulighed for via idrættens regler og normer åt arbejde med 
regler og normer i større samfundsmæssig sammenhæng. Begreber som 
demokrati, hieraki og ledelsesformer er ikke vanskelige at få øje 
på.

Alternative fysiske aktiviteter, dvs. aktiviteter som ikke er un
derlagt faste regler, og som kun de færreste elever har stiftet be
kendtskab med og forbinder med idræt, vil alene eller sammen med 
traditionelle idrætsaktiviteter kunne indgå i en tematisk under
visning som optakt til og redskab for egentlige projekter, hvis 
produkt indebærer scenisk fremførelse i en eller anden form.

Opgaveløsning inden for fysiske aktiviteter uden faste rammer vil 
stille krav til eleverne om samarbejde. Sådanne krav vil ofte af
stedkomme konfliktsituationer, som efter vores mening kan bruges 
som optakt til en bredere behandling af f.eks. adfærdsmønstre.
Den øgede bevidsthed om kroppens udfoldelsesmuligheder, som ele
verne formodes at få gennem arbejdet med alternative aktiviteter, 
mener vi må kunne inddrages i emner, som omhandler idealer, tabu
er og (non-verbal)kommunikation.

Betingelser for, at fagets deltagelse skal kunne opfattes menings
fyldt er naturligvis, at de oplevelser, eleverne får, bliver udsat 
for en teoretisk bearbejdelse i sammenhæng med andre fag(områder).

I perioden 198o-82 har disse betingelser været til stede i A-struk- 
turen. Den traditionelle sammensætning af idrætshold på tværs af 
linierne med deraf følgende vanskeligheder for tværfaglighed er 
undgået ved at den enkelte klasse undervises for sig og kønsinte
greret af én lærer (dog 2, når elevtallet har været over 24). Mu
ligheden for deltagelse i projektorganiseret arbejde har endvidere 
været forøget gennem en dispensation, der har tilladt at skemalæg
ge de to ugentlige lektioner som en dobbelttime.
I modsætning til de øvrige fagområder er det i idræts indholdsbe
skrivelse ikke expliciteret, at faget skal inddrages i projekter; 
men det faktum, at idrætslærerne aflønnes med o,16 times rettere
duktion, o,3o puljetime samt o,5 time til faglig planlægning og
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Eksempel

Ovenfor er som ét eksempel blandt mange vist hvilke associationer, 
vi bl.a. får ud fra emnet "individets adfærd", et emne, som uden 
tvivl er af stor interesse for eleverne, ligesom det fagligt er 
relevant for en række fag.
Ved hjælp af modellen kan emnet afgrænses, så det f.eks. koncen
treres om normer, viden og/eller tidligere oplevelser. Indholdet i 
idrætsundervisningen kunne i et projekt eller emneorienteret under
visningsforløb i den retning bl.a. være:
Eleverne introduceres for et nyt og ukendt boldspil med meget få/ 
ingen regler. Alle elever har lov til løbende at foreslå tilføjel
ser til/ændringer af/opstilling af regler.
Hvilke tekniske regler og hvilke taktiske regler vil eleverne fin
de frem til? Hvem tager initiativer til regeldannelserne? Hvem 
indordner sig?
Projektfasen kan bestå af en analyse af, hvorledes viden (om andre 
regelsæt), normer og/eller tidligere oplevelser har betydning for 
den enkeltes deltagelse i udformningen af de fælles regler.
En behandling af regeldannelse i større sammenhænge synes os at 
ligge lige for.
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indpasning af fagligt indhold i projekterne, materialesøgning m.v. 
tolkes som et krav om, at idræt i begrænset omfang skal deltage i 
projekter.
Indholdet af undervisningen er ofte knyttet til formen, og groft 
opdelt arbejder vi med to undervisningsforløb:

1. Den disciplinorienterede idrætsundervisning efter etablerede 
regelsæt og bundet til skemaets to faste timer;

2. Den projektorganiserede idrætsundervisning, som opdeles i 
optaktsfase og projektfase. Indholdet i optaktsfasen falder 
inden for det arbejdsfysiologiske eller dramatisk/ekspres- 
sive område, er oftest temabestemt og må tilrettelægges så
dan, at faget har mulighed for at indgå i projektfaserne/ 
produkterne.

Vi har indtil nu arbejdet med følgende temaer: energi på individ
niveau, arbejdsskader (ryggen, belastning), industrialisering, ung 
i dag og inden for disse temaer har faget deltaget med arbejdsfor- 
søg, TV-udsendelse (instruktion og oplysning), teater, musical 
(kroppen som udtryksmiddel, dramatik, kreativitet og koreografi).
På A-strukturen har vi oplevet "en klasse - en lærer" som en posi
tiv nyskabelse, idet de begrænsninger på aktivitetsantallet, som 
enlærersystemet giver, så rigeligt opvejes af, at hele holdet altid 
arbejder inden for samme område, hvilket er grundlæggende i pro
jektsammenhænge (specielt i optaktsfasen), samt af den bedre kon
takt i undervisningen.
Med hensyn til fagets inddragelse i projekter er antallet efter ind
holdsbeskrivelsen tilfredsstillende, men absolut ikke tilstrækkelig 
efter vort ønske. Dette skyldes tildels idrætslærerbegrænsninger, 
fagets traditionelle status og dertil knyttede fordomme samt, 
at projektdeltagelse, som for os er indlysende, kræver tid (og der
med reduktioner) for at ideer skal kunne omsættes til konkrete for
slag .

I de projekter, hvor idræt har deltaget, oplever vi en seriøs for- 
beredelse/optaktsfase og rimelige - til tider gode - produkter, 
omend det stadig må anses for at være for få.

Gorm Christensen
Gugge Vestergaard Nielsen
Asger Juul Pedersen
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MATEMATIK I TVÆRFAGLIGT
SAMARBEJDE

I drøftelserne om de forskellige gymnasiefags muligheder i tværfag
ligt samarbejde peges der traditionelt på de særlige vanskeligheder, 
der frembyder sig for sprogfagene og især matematik.
Denne pessimistiske holdning til matematiks samarbejdsegnethed ere- 
gentlig overraskende, når man betænker, hvor meget matematik anven
des i dagens samfund - ikke blot i teknik og videnskab - men i hver
dagens simpleste tildragelser. Der kan derfor være god grund til at 
stille sig det sprøgsmål, om de påståede vanskeligheder er reelle. 
Er de udtryk for en naturgiven eksklusivitet i matematikkens væsen, 
eller er de et produkt af undervisningstraditionen i faget?
Ikke så lidt kan efter min mening tilskrives en traditionel opfat
telse af, hvad matematik er og dermed en fastlåsethed i den nuvæ
rende matematikundervisnings indhold og metodik. Hertil kommer som 
en generel vanskelighed for alt tværfagligt arbejde - en vanskelig
hed der måske er særlig udpræget for matematik - det næsten totale 
ukendskab til de potentielle samarbejdspartneres fagområder.
Metodikken og en stor del af indholdet i det danske gymnasiums ma
tematikundervisning kan føres flere århundreder tilbage og er så 
indarbejdet, at de fleste har svært ved at forestille sig, at mate
matikundervisning kan foregå på en anden vis. Den traditionelle be
handling af et matematisk emneområde starter med fastsættelsen af 
en række mere eller mindre stringente forudsætninger og definitio
ner og fortsætter med en overbygning af sætninger med deduktive be
viser, der i hvert fald tilsyneladende hviler på de opstillede for
udsætninger. Man fortsætter på denne måde, så langt lærebogsforfat
terens papir rækker, eller til man har fået opstillet en samlet te
ori af et passende opfang. På denne måde har man fra gammel tid 
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søgt atéfå matematikken til at fremtræde i guddommelig afklarethed 
som absolut sand i sin indre sammenhæng, befriet for den usikker
hed og tvivl, som beskæftigelse med virkelighedens objekter fører 
med sig.
Ingen skal nægte, at den deduktive teoridannelse er en afgørende 
del af matematikkens væsen, og det er helt givet, at gymnasieele
verne skal have lejlighed til at stifte bekendtskab med denne ar
bejdsmetode i deres gymnasietid; men når den som i dag er næsten 
enerådende, kan det ikke undgå at give uoverstigelige problemer 
for næsten ethvert tværfagligt arbejde. Ønsker man at fremme mulig
heden for tværfagligt samarbejde, må der skaffes plads på læsepla
nen, så passende stofområder kan behandles efter behov, og der må 
skabes forståelse for, at matematisk indsigt ikke alene kan måles 
ved antallet af sætninger og beviser.
Matematiktimernes anvendelse er i øjeblikket stærkt styret af den 
meget deltaljerede bekendtgørelse, der af hensyn til den centrale 
skriftlige eksamen opregner en lang række obligatoriske emner. Her
til kommer en tradition i lærerkorpset, der lader de beskikkede 
censorer forvente en ganske bestemt behandling af det opgivne stof 
og let fører til en negativ bedømmelse, hvis denne forventning ikke 
opfyldes. Disse forhold sammen med et mindre samlet timetal og ele
vernes stadig ringere forkundskaber - i hver fald i relation til 
den traditionelle matematikundervisning - bevirker et voksende 
tidspres. Skal man sikre sine elever rimelige muligheder til eksa
men, må man forlange, at de timer, der investeres i tværfagligt sam
arbejde, giver udbytte i form af traditionel indsigt i en tilsva
rende delmængde af det forordnede stof, og det er oftest et krav, 
som umuliggør eller latterliggør tværfagligt samarbejde.
Skitsen herunder kan opfattes som en illustration af den form for 
tværfaglighed, som matematik oftest er henvist til

andre fags andel

matematiks andel

Den tværfaglige del af matematikken - matematikken i anvendelse, om 
man vil - bliver en forsvindende lille del af det, der opleves som 
det egentlige emne, og den lange tid, der medgår til opbygning og 
afrunding af teorien for det matematiske arbejdsredskab, vil føles 



Io7

urimelig. Det bliver fornemmelser i stil med licentiatens kvaler 
hos Poul Martin Møller, vi udsætter eleverne for.
Mange matematiklærere har i tidens løb med slet skjult samvittig
hed "hastebehandlet" et emne, når en kollega - oftest fysiklæreren - 
bad om det. Det var altid med den stiltiende forudsætning, at en 
"rigtig" gennemgang af emnet skulle finde sted, når lærebogsgennem
gangen nåede til det aktuelle stof; men i praksis fungerede haste- 
indføringen udmærket, enten det nu var differentialregning, vektor
regning eller statistik. Man må gøre sig klart, at det er læreren 
langt mere end eleverne, der savner den traditionelle gennemgang 
med aksiomer og beviser. Med en mindre rigoristisk stofbehandling 
og plads på læseplanen til utraditionelle emner kan man udmærket 
finde egnede samarbejdsområder.

Skitsen herunder kan illustrere situationen:

andre fags andel

matematiks andel

Eleverne fornemmer, at der er større sammenhæng mellem matematik
ken og emnet, og det opleves positivt, trods matematiklærerens be
tænkeligheder.
Skitsen ovenfor kan også tjene til at illustrere et forhold, som 
uvægerligt melder sig, når matematik eller et naturfag skal indgå 
i tværfagligt samarbejde. Spørgsmålet om emneafgrænsningen vil næ
sten altid give anledning til hidsig debat. Fra orienteringsfagene 
vil forslag fra naturfagene blive karakteriseret som "snævre", mens 
man selv vil møde med "brede" forslag svarende til tegningens sym
bolik. Matematik vil være tilbøjelig til at erstatte gloserne "snæ
ver" og "bred" med "dybtgående" og "overfladisk", og den grundfor
skel i synspunkt og arbejdsmåde, som giver sig udtryk i de forskel
lige sæt af værdiladede beskrivende ord, udgør en reel vanskelig
hed. Det kræver stor velvilje fra samarbejdspartnerne at finde et 
acceptabelt kompromis, for de øvrige fag er naturligvis lige så 
stærkt bundne af deres tradition, som matematik er af sin. Det er 
nok den væsentligste årsag til, at de vellykkede fagsamarbejder, 
man hører om, næsten altid er mellem fag med sammenfaldende eller 
parallelle arbejdsmetoder eller emneindhold. Det bredere spektrum 
af synspunkter, som mere forskellige fag kan tilføre behandlingen
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af et fællesemne, er imidlertid efter min erfaring så værdifuld,
at der er god grund til at søge samarbejder, som kan illustreres
ved skitser som disse:

Det kan også gøres med matematik som den ene part; men man skal 
naturligvis ikke vente, at al undervisning i gymnasiet kan foregå 
nå den måde .

I løbet af de sidste år har jeg deltaget i en række tværfaglige 
forløb med matematik på Herlev Statsskoles strukturforsøg A. Mate
matik har således sammen med idræt, fysik og biologi deltaget i et 
emne om "kroppens fysik", hvor matematiks bidrag hovedsagelig om
fattede vektorregning. Sammen med en række andre fag deltog matema
tik i et emneforløb om olympiaden med deskriptiv statistik som væ
sentligste matematiske indhold. Med historie behandledes daterings
metoder som en del af et større emneforløb om vikingetiden. Det 
var matematikken i tilknytning til C-14 datering og årringsdatering 
der udgjorde det faglige indhold. Sammen med biologi behandledes 
genetik med kombinatorik og sandsynlighedsregning som matematisk 
indslag. Desuden har der været mindre samarbejder med dansk og 
engelsk om sproglig logik og med historie og biologi om pollen
analyse .

Til disse mange tværfaglige undervisningsforløb er der udarbejdet 
materiale, og de vil blive nærmere omtalt i forsøgsrapporten.
Et af forsøgenes hovedformål har været at undersøge mulighederne 
for samarbejde på tværs af faggrænserne. Trods dette erklærede mål 
er en væsentlig del af matematikundervisningen (omkring halvdelen) 
foregået i kursusperioder uden egentlig emnesamarbejde - men nok 
med illustrerende eksempler fra andre fag. Det vil næppe være mu
ligt eller ønskeligt at lægge en større del af matematikundervis
ningen ind i tværfaglige forløb, dels fordi man derved kommer til 
at fastlåse emnevalgene på uhensigtsmæssig måde, og dels fordi em
nearbejde er en meget krævende undervisningsform.
I en normalklasse ville et så omfattende emnesamarbejde næppe have 
været muligt. Læseplanernes specifikke krav tillader ikke, at en 
så stor del af matematikundervisningen bevæger sig uden for de obli
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gatoriske rammer, og hertil kommer, at anvendelse af matematik i 
tværfaglig sammenhæng er meget tidskrævende. Det gælder for ele
verne, som foruden at lære de matematiske hjælpemidler at kende må 
benytte dem til etablering af en model for et praktisk problem og 
vurdere modellens godhed og begrænsninger. Men i endnu højere grad 
gælder det for læreren, som oftest er henvist til selv at produce
re egnet undervisningsmateriale og desuden må sætte sig ind i en 
række emner inden for andre fag. Prøver man så efter et tværfagligt 
forløb, som eleverne og samarbejdspartnerne har været tilfredse med, 
at opregne elevernes matematiske udbytte, vil man ofte føle sig 
skuffet. Måler man op i et antal sætninger og beviser eller i ækvi
valente sider af en traditionel lærebog i matematik, må det sikkert 
kaldes beskedent. Havde man så ikke gjort bedre i at vælge en regel
ret gennemgang og lade de andre fag om at bruge den færdige mate
matik, hvis de har behov for det?
Jeg skal ikke prøve at give et svar på dette spørgsmål. Det er no
get, der hænger sammen med så fundamentale problemer som: Hvad 
er matematik? og Hvad er formålet med gymnasiets matematikunder
visning? Der kan imidlertid være grund til at pege på, at gymnasi
ets nuværende matematikindhold er fastlagt i en tid, da gymnasiets 
studieforberedende sigte var helt i forgrunden. I dag er det et 
beskedent mindretal, der udnytter den tunge gymnasiematematik i et 
videregående studium. For de resterende er den erfaringsmæssigt 
af tvivlsom værdi. Der er nok grund til at overveje, om ikke gymna
siets elever var bedre tjent med en matematikundervisning, der læg
ger øget vægt på matematikkens rolle i samfund og dagligdag. Sker 
det i et frugtbart samarbejde med andre gymnasiefag, kan man håbe, 
at den dag det sidste integraltegn er glemt og det sidste epsilon 
gået mod nul, vil der restere en række almene matematiske færdig
heder som sans for logisk sammenhæng og størrelsesforhold og evnen 
til at opstille fornuftige matematiske modeller til løsning af 
hverdagens problemer.

Poul Printz
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ENERGI -
EN FORLØBSBESKRIVELSE
FRA 1Æ

På Palle Bendsens oversigtsskema side kan man se, hvordan under
visningens fordeling på emner har været i læ - Madtline. Sådanne 
oversigter rejser ofte mange spørgsmål, som de ikke umiddelbart kan 
give svar på. For at råde bod herpå har vi valgt at beskrive et af 
forløbene lidt nøjere; det var årets sidste og handlede om energi. 
Vi har valgt dette dels for at illustrere, hvordan fremmedsprog kan 
indgå, dels fordi dette forløb har givet nogle erfaringer med grup
peeksamen og projektorganisering i de to fagområder, naturfag og 
matematik, som ikke har det store erfaringsgrundlag, hvad dette an
går .
I det følgende vil vi tage udgangspunkt i den faktiske forløbsplan, 
således som den kom til at fungere (gengivet på fig. 1), og trække 
de efter vores mening væsentligste erfaringer frem i de tre faser, 
som den er delt op i.
Vi har skrevet artiklen i fællesskab som konsekvens af vores arbejds
form, og vi har i beskrivelsen lagt vægt på at tage udgangspunkt i 
det fælles forløb, selvom nogle læsere godt kunne have ønsket sig 
enkeltheder beskrevet nøjere af faglæreren. Det humanistiske fagom
råde ville arbejde med tekstanalyse på debatterende artikler om e- 
nergi, men ellers fortsætte alene og uafhængigt af fællesemnet, 
blandt andet fordi holdet havde fået tildelt en lærerkandidat i 
dansk. Derfor indgår der heller ingen uddybende beskrivelse af ar
bejdet i det humanistiske område i det følgende. Vi har også fun
det det væsentligere at netop fremmedsprog, naturfag og matematik 
fik lejlighed til at markere, hvordan disse fagområder sammen kan 
indgå i integrerede emneforløb.
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Forløbsplanen og dens tre faser
På fig. 1. kan man se, hvordan vi har delt forløbet op:

fase 1: puljelæsning eller parallellæsning med deltagelse 
af alle fagområder, 

fase 2: projekt i NAT-MAT, 
fase 3: årsprøve i NAT-MAT.

Af fig. 1 fremgår desuden hvor lang tid og hvor mange timer de en
kelte faser strækker sig over. Et eksempel på et ugeskema i fase 1 
er vist på fig. 2.1 hver uge har den enkelte elev 6 HUM-timer, 6 
engelsktimer, 6 NAT-timer, 6 MAT-timer, 3 KREA-timer og 2 idræts
timer samt 2 fællestimer til planlægning og frivillig lektiehjælp.
Fase 1 
Undervisningen har i denne periode taget udgangspunkt i globale e- 
nergiperspektiver, hvor solenergi var valgt som et område til for
dybelse. Det afgørende for os har været at finde frem til grundlæg
gende problemstillinger indenfor området, som samtidig kunne give 
eleverne en holdning til stoffet efter forløbet. Vi har derefter 
delt hele området op mellem os ud fra et kvalifikationsprincip, der 
bestod i, at vi hver især ydede bidrag til det fælles emne ud fra 
vores faglige baggrund. Undervejs brugte vi yderligere hinanden til 
at lægge op til disse problemstillinger og koordinere dem.
Da emnet energi er centralt i NAT-fagbeskrivelsen, har det været na
turligt, at dette fagområde har fungeret som fælles aksel for sam
arbejdet. Således har NAT lavet udspil til de andre fagområder (se 
pilene på fig. 1). Men i dette samarbejde har NAT ikke styret ind
holdet i de andre fagområder, således at disse fik rollen som red
skabsfag. Alle fagområder har derimod fungeret som redskaber i for
søget på at behandle de fælles problemstillinger. Med denne form - 
lad os kalde det puljelæsning - opnåede vi en naturlig balance, 
hvor de enkelte fagområder bevarede deres egen profil, uden at hel
heden blev brudt.
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Engelsk i fase 1
To ting var afgørende for at engelsk deltog i energi-emnet på paral
lellæsningsbasis: det var årets sidste emne; eleverne sad i eksamens- 
grupper og tekstvalget styredes af, at det skulle være velegnet til 
gruppeeksamenstræhing. Dertil kom, at engelsk naturligt nok ikke er 
velegnet til at indgå i projektarbejdsformen med naturfag og mate
matik de gange, hvor hovedvægten i de fagområder ligger på det eks
perimentelle arbejde.
Hvad kan da blive engelsks (og andre humanistiske fags) funktion 
i samarbejdet med naturfag?

I det konkrete tilfælde tog vi udgangspunkt i en Longman Reader med 
titlen The Energy Crisis. Den havde et afsnit om olie, atomenergi, 
alternative energiformer og vedvarende energi; det betød, at ele
verne i engelsk kunne tilegne sig en baggrundsviden om den globale 
energisituation. Hvert af de ovennævnte afsnit blev konkretiserede 
med "casestories", eksempelvis livet på en olieboreplatform, daglig
dag i Aberdeen efter "the rush on the North Sea", atomenergidebat 
i GB og sidst men ikke mindst energisituationen i en regnskovslands
by; kort sagt energiproblemerne fik kød og blod.

***************************************************************

Eksempel på NAT-opgave på engelsk
Opgave: Læs den engelske tekst om Sol-landsbyer i det olierige Gabon og svar på 

følgende spørgsmål:
1) Forklar meningen med påstanden i den første sætning (GNP = BNP).
2) Hvorfor blev Akok valgt som forsøgssted?
3) Hvad leverer solcellerne energi til?
4) Nævn hvilke andre væsentlige ting, man bruger energi til i et udviklingsland.
5) Anslå solcellernes nyttevirkning ud fra oplysningerne i teksten og din egen 

viden om solintensitetens størrelse.
(Vis dine overslagsberegninger)

6) Hvordan klarer man energiforsyningen i regntiden og andre ikke solrige perioder? 
7) I teksten står der hvilke goder denne energiforsyning yder befolkningen.

Hvilken mener du, er den vigtigste?
8) Er den slags projekter løsningen på U-landenes energiforsyning? (argumenter) 
9) Hvem har betalt anlægget og hvilke interesser ligger der bag?

Gloser:
Dispensary: Apotek 
Rural: Landlige 
lead: bly
Adapted: indrette efter 
Modest: beskedne
Kilde:

Throughout; i gennem hele 
scarcely: knap nok 
incongruos: upassende-fornuftsstridige 
inaugurated: Indvielse-åbning 
exhaustion: udtømme

The Courier nr. 71, jan-febr. 1982: New and renewable Energy.
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Solar village in oil-rich Gabon
In the misleading terms of GNP per capita, Gabon is one 

of the wealthiest ACP countries, thanks to its oil re
sources. So it is particularly interesting to learn that Gabon 
now has its first solar-powered Village, with solar electrifi
cation installed and mostly paid for by an oil company.

The village of Akok, 55 km from the capital, Libreville, 
was chosen for the experiment by Elf Gabon and the ener
gy ministry, which is also responsible for mines and water 
resources. With more than 200 schoolchildren and a dis
pensary providing some 20 medical consultations a day, 
Akok was considered a suitable starting-point for this pilot 
scheme, which may be widely followed in the rest of the 
country under the government's rural development poli
cy.

This policy aims to provide basic communal needs in 
water, health care, education and information. The solar 
installations at Akok comprise a pump, capable of deliver
ing 18 cubic metres of water a day into a 20 000 litre sto
rage tank: a refrigerator, three neon lights and two venti
lator fans for the dispensary: a television set, four neon 
lights and a power point for a slide projector in the school; 
and a lamp which provides village lighting for most of the 
night.

These are powered by four banks of photo-electric cells, 
covering 30 m2 and representing a total of 2200 watts, 
and a set of lead batteries, providing a 12 or 24 vplt cur
rent to which the electric apparatus has been specially 
adapted. The batteries can keep the dispensary going for 
10 days when there is no sunlight.

All this seems modest enough, but the pump will provide 
drinking water for the whole village throughout the year, 
the television is a window on the world which should be a 
valuable teaching aid, and the simple provision of light at 
night is equally a step forward out of all proportion to its 
cost. The solar installations should scarcely require any 
maintenance, are silent and pollution-free and, of course, 
cost nothing in fuel. The solar panels may look incon
gruous, but if the Akok scheme proves successful, solar 
installations should increasingly become part of the village 
scene in Gabon and elsewhere.

The scheme was inaugurated on 9 March by Mr Etienne- 
Guy Mouvagha, on behalf of President Bongo. The direc
tor-general of Elf Gabon, Marc Cossé, confirmed that Akok 
would "serve as a reference for the future use of solar 
energy in Gabon", while energy minister Edouard-Alexis 
M'Bouy-Boutzit stressed that although Gabon was far from 
running out of oil, "it is nonetheless clearly necessary to 
explore the range of possible applications of the new kinds 
of energy". All countries must face the consequences of 
the eventual exhaustion of oil resources, the minister 
said.

Half the cost of the Akok scheme was covered by Elf 
Gabon, 10% by the Fench parent company Elf Aquitaine, 
20% by the French solar energy commissariat, 10% by 
the French aid fund FAC and 10% by the Gabonese Minis
try of Mines, Energy and Hydraulic Resources. The solar 
technology came from Elf and Photowatt Internation
al. o B.T.
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I dette som i et tidligere emne om teknologi benyttede vi os af 
muligheden for dels at lade en del af det engelsksprogede materi
ale indgå som læsestof og opgavestof i naturfag og dels lade noget 
af det naturfaglige stof (eksempelvis en artikel fra New Scientist) 
være engelsk-lektie, begge dele med positivt udbytte, hvor dog den 
førstnævnte mulighed giver størst tilfredsstillelse for engelsklæ
reren, et synspunkt jeg kort skal begrunde:

I samarbejde med de naturvidenskabelige fag er det vigtigt at holde 
de humanistiske aspekter ved fremmedsproget i hævd, og dette nok i 
højere grad her end i samarbejde med "orienteringsfagene", fordi 
arbejdsmetoderne er så forskellige. Hermed mener jeg, at faget 
først og fremmest er et tekstlæsningsfag med dertil hørende ana
lysemetoder, af hvilke det måske kun er én,højst to, der kan trænes 
på eksempelvis en artikel fra New Scientist. Fremmedsprogets mate
riale er bevidsthedsprodukter affødt af holdninger i en given si
tuation, og disse afføder igen holdninger hos eleverne, og heri 
ligger muligheden for debat og bevidsthedsudvidelse - i dette til
fælde på fremmedsproget engelsk.

Begge punkter giver anledning til ganske andre arbejdsformer end 
for eksempel et eksperimentelt fag og et færdigheds- og eksaktheds- 
domineret fag.
Fremmedsprogets indhold er kultur i bredeste forstand, defineret 
nærmere gennem sprogfagets genstandsområde geografisk og tematisk; 
hermed mener jeg eksempelvis, at temaer som imperialisme,industri
alisering og nyere teknologisk udvikling er uhyre centrale for 
det anglo-amerikanske sprogområde.
Med vores metoder, vores materiale og vores konkrete indhold - 
hvad er det da et fremmedsprog kan tilbyde de naturvidenskabelige 
fag i en samarbejdssituation?
Hvis vi vender tilbage til det her beskrevne forløb, så var det 
baggrundsviden om den globale energisistuation og en uddybende 
perspektiveringsmulighed og debatmulighed gennem konkrete case- 
stories og oplevelsestekster. I engelsk kunne vi til gengæld træk
ke på eksakt viden om denne eller hin engergiform, og diskussions
niveauet i et kompliceret emne som energi hævede sig langt over 
"this is good and that is - eh - bad" - også på fremmedsproget.
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Matematik i fase 1
For matematik må det være en helt naturlig ting at deltage i et fag
samarbejde om emnet energi, og da projektfasen skulle lægge op til 
et praktisk og/eller eksperimentelt arbejde, havde matematik mange 
muligheder for at bidrage med faglige elementer.
Da vi allerede i matematikundervisningen havde haft emnet prognoser 
(lineær og eksponentiel vækst), blev de globale energisituationer 
taget op i undervisningen i form af opgaver (se fig. 4) .
Opgaver som den viste har den specielle funktion i et emnearbejde, 
at den får den enkelte elev til at regne med talstørrelser, her 
effektforbruget per person, således at disse bliver levende. For 
yderligere at perspektivere opgaven bør man som lærer, f.eks. under 
en gennemgang af beregningerne, sætte focus på den politik, som er 
skjult i opgavens antagelser. Desuden bør man f.eks. sammenligne 
talværdien, her 4 kW, med elevens eget effektforbrug i løbet af en 
dag, altså med talværdier, som eleven har et forhold til.
De nye faglige mål var at opstille solfangerligningen, som fører 
over i at løse en differentialligning af første orden

y' = ay + b
samt at opstille og løse en model for rentabiliteten af et solfan
geranlæg. Rækkefølgen af de matematiske emner, som blev taget op 
i fase 1 perioden, var følgende:

1. Andengradspolynomiet og dets graf,
2. Maksimum og minimum' s opgaver i forbindelse med andengrads

polynomiet, f.eks. lineær regression,
3. Grænseværdi og kontinuitet (på mNS-niveau),
4. Differentialkvotienten og tangentbegrebet,
5. Regneregler for differentiation af sum, produkt og kvotient,
6. Parablens geometriske egenskaber (brændpunkt og spejlings

egenskaber) ,
7. Monotoniforhold for en differentiabel funktion (uden teori)
8. Sammensat funktion og differentiation af sådanne funktioner, 
9. Differentiation af eksponentialfunktionen ax, herunder ind

førelse af tallet e og løsninger til differentialligningen 
y' = ay,

lo. Den naturlige logaritmefunktion, løsningen af grundligningen 
a = b og formel for fordoblings/halveringskonstant,

11. Opstilling af solfangerligningen og løsning (eksistens) af 
differentialligningen y1 = ay + b.

De matematiske emner i punkterne 1,2 og lo var direkte elevønsker 
til undervisningens indhold. Punkterne i 1 og 2 sammen med 6 var
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Fig. 4: Eksempel på matematikopgave om energiplanlægning

Befolkningstallet i I- og U-lande fremgår af nedenstående tabel:

Beregn den forventede årlige befolkningstilvækst (i %) både i I-lande, U-lande 
og hele verden for hver af de i tabellen angivne grænser.

198o 2o3o (prognose)
nedre grænse øvre grænse

I-lande 1,2 1,5 1,6
U-lande 3,2 5,8 7,9 (alle tal er i enheden
Hele verden 4 ,4 7,3 9,5 mia- indbyggere)

Følgende tabel viser effektforbruget fra 3 områder, der tilsammen udgør I-landene 
i året 198o.

Område Befolkning 
i mia.

Effekt/indb. 
kW

Nordamerika 0,237 11,2
Østeuropa m.m. 0,363 5,1
Vesteuropa, 
Japan m.m. o, 56o 4 ,o

Beregn det gennemsnitlige effektforbrug samt effektforbruget pr. indbygger i 
I-landede.
Bestem det gennemsnitlige effektforbrug/indbygger i^U-landene, når det oplyses, 
åt verdens samlede effektforbrug var 9 TW (1 T = lo ) i 198o.
Antag, at U-landenes effektforbrug pr. indbygger i 2o3o vokser til.2,5 kW, mens 
I-landenes effektforbrug bliver 6 kW.
Beregn verdens totale effektforbrug i 2o3o med både den nedre og den øvre grænse 
for befolkningstallene.
Beregn den årlige vækstrate for effektforbruget i hele verden for at de ovenfor 
nævnte mål om effektforbrug i 2o3o kan opnås.

et solidt udgangspunkt for konstruktion af solfangerne i årsprøve
emnerne 1 og 2. Punkt 4 var et nødvendigt teoretisk grundlag for 
at forstå beregninger og eksperimenter med varmetab og opvarmning.
Allerede efter ca. 3 ugers undervisning blev det klart, at elever
ne havde brug for mere tid til fordybelse (f.eks. flere øvelsesop
gaver) end den lagte tidsramme tillod. Dette bevirkede, at matema
tik måtte tage nogle timer fra projektperioden (fase 2). Endvidere 
måtte den planlagte model for rentabiliteten af solfangeranlæg udgå 
af det planlagte fællesstof. Men sidstnævnte model med den tilhø
rende teori blev behandlet af de projektgrupper, der havde valgt 
projektering af solfangere i selve projektfasen. Rækkefølgen af 
emnerne blev materiale- og tidsmæssigt knyttet til naturfagsemner
ne, således blev f.eks. opvarmningskurven brugt som materiale ved 
tangentbegrebet.



119

Jeg er godt klar over, at matematikmålene og det dermed læste stof 
var "hård kost" for Ig elever. Lettere blev situationen ikke for 
eleverne ved, at man sammenkædede en svær forståelig fysisk lig
ning (solfangerligningen med de mange fysiske konstanter) med en 
matematisk teori om løsninger til en bestemt differentialligning. 
Jeg kunne have valgt en lettere måde, nemlig at løse solfangerlig
ningen på numerisk måde ved hjælp af datamaten, og dermed undgået 
punkterne 8-11. Jeg kunne ikke lide denne fremgangsmetode i dette 
forløb, da der hermed blev for mange løse ender inden for emnerne 
eksponentialfunktioner og differentialregningen. Hvis der efter 
projektperioden havde ligget en efterbehandlingsfase, ville jeg 
ganske givet have valgt det numeriske forløb.

Naturfag i fase 1
I NAT har vi brugt ca. 2 uger på at gennemgå energiperspektiver ud 
fra F & K forlagets bog. Resten af tiden koncentrerede vi os om én 
energiform: solenergi, hvortil F & K forlagets bog om solenergi 
blev anvendt. Vi har således prøvet at dække både et breddekrav og 
et dybdekrav. Ved solenergi har undervisningen hovedsagelig været 
bygget op omkring eksperimenter til undersøgelse af solfangerlig
ningen. Til det formål havde et par fysiklærere konstrueret lo 
solfangermoduler, hvor man kunne variere absorber- og dæklag og på 
den måde få bestemt relevante fysisk-tekniske konstanter. Eleverne 
lavede selv en serie eksperimenter med solfangermodulerne ( se 
billedet) og skrev 4 individuelle rapporter. På denne måde fik vi 
gjort solfangerligningen mere håndgribelig og foretaget en for
holdsvis dybtgående behandling-lg niveauet taget i betragtning - 
af varmetransport og eksperimentel- og analyseteknik. Men en så 
koncentreret periode med eksperimenter gav også anledning til en 
del ærgelse for læreren over ødelagt apparatur, der dog blev del
vist opvejet af elevernes glæde over i sidste del af forløbet at 
kunne udføre forsøgene rutinemæssigt.
Man kunne som NAT-lærer derefter spørge om hvilke fordele, der er 
ved at indgå i et sådant fælles forløb, al den stund et energiemne 
er ved at være standard i normal fagopdelt undervisning. Hvis vi 
som eksempel tager energiforbruget, dets vækst og fordeling på 
verdensdele, så kan fordelene illustreres ved de to eksempler på 
opgaver, der er vist på fig. 3 og fig. 4. Natopgaven på engelsk
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blotlagde elevernes manglende forståelse for situationen i et u- 
land. Den efterfølgende gennemgang og diskussion af opgaven vir
kede derfor som optakt til, at engelsk tog energisituationen op i 
u-landene.

Matematikopgaven i fig. 4 gav dels eleverne en forståelse/fortro- 
lighed med begrebet exponentiel vækst og dels en fortrolighed 
med tallenes størrelsesorden. Alt i alt gav det en langt større 
baggrundsviden og flere synsvinkler på emnet, så der kom liv og 
oplevelse på tal og formler. I solenergiforløbet var det helt 
klart en fordel, at eleverne via deres matematiske baggrundsviden 
(differentialregning) var i stand til at analysere deres eksperi
menter på kvalificeret vis, og for motiveringen og helhedsopfat
telsen at de kunne sætte forsøgene i relation til de praktiske 
anvendelser globalt set.
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Krea i fase 1: Solenergi i formning
1. Lærerintroduktion til synsmåder overfor solen som motiv: 

at se solen, som det billede, man i forvejen kender af den; 
at lade sig blænde og gøre efterbillederne til en del af syns
oplevelsen; at udvikle oplevelsen ved brug af komplementærkon
trast. Frede Christoffersens solmalerier.

2. Fri individuel øvelse: mal solen.
2a. Gruppevis fremlægning af resultaterne, hvor ligheder og for

skelle blev trukket op som diskussionsgrundlag.
3. Introduktion af montageprincip, bl.a. ved hjælp af Magrittes 

maleri "Hegels ferie".
3a. Gruppearbejde på montager om solenergi. 2 grupper arbejdede 

med fotografi og mørkekammertricks. 6 grupper arbejdede med 
collage, som blev omsat i store fællesmalerier.
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3b. Evalueringen viste bl.a. at den gruppe, der havde arbejdet 
meget med skyggernes form, havde opnået et af de kraftigste 
udtryk for energi.

3c. Gruppens maleri blev grundlag for årets sidste øvelse i skygge
tegning med tuschpensel. Opgaven var en forbudsøvelse, idet 
det kun var tilladt at male en forms skygge. Det blev hurtigt 
klart, at man måtte vælge sit synspunkt med omhu, hvis formen 
under denne betingelse overhovedet skulle blive synlig.

4. Endelig tog vi et fotografi af hele holdet liggende i rundkreds, 
en ide som flere grupper havde fået under arbejdet med monta
gerne. Mørkekammerholdene bearbejdede det, så solen kom frem.



123

Fase 2: Arsprøveprojekt i NAT-MAT
Perioden fra 5/5 - 19/5 bestod som man kan se af fig. 1 af en pro
jektperiode i NAT-MATy hvor man i engelsk fortsatte den videre 
perspektivering. Eksempel på et ugeskema i perioden er vist på fig. 
5. Vores oplæg til eleverne, som blev behandlet på et konference
møde (tirsdag i 4. time), er gengivet som fig. 6. Eleverne valgte 
gruppevis de foreslåede emner bortset fra nr. 3. Af oplægget frem
går, at intentionerne var, at eleverne skulle bruge deres baggrunds
viden fra fase 1 til at udføre et praktisk stykke arbejde og lave 
målinger på deres konstruktioner. Perioden var præget af stor ar
bejdsiver og glæde, selvom det ikke altid var lige velorganiseret. 
Det var simpelthen svært at få dem til at stoppe, når klokken rin
gede .
Det kneb lidt med overblikket med hensyn til indkøb af de forskel
lige materialer, der blev brug for undervejs, og værktøjet var der 
også pres på. Alle grupperne nåede at få konstruktionerne helt 
færdige, men på grund af manglende tid (strukturering af arbejds
processen) og sol var der kun få grupper, der fik målt på deres 
produkter.
En sådan periode med praktisk arbejde, der som her bygger på ele- 
verens baggrundsviden, og hvor arbejdet munder ud i noget, de bli
ver stillet til regnskab for, kan vi varmt anbefale. Men man skal 
ikke tro, at eleverne på forhånd har den store erfaring med hån
dens arbejde, og ej heller have for store forventninger til resul
taterne, når der ikke er mere tid til rådighed i projektperioden. 
Til gengæld kan man fryde sig over elevernes arbejdsglæde og ar
bejdsiver .

Fig. 5.

Ugeskema i fase ;II 
(lo/5 - 14/5)
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Vi har brugt udtrykket projektfase; men som det fremgår af vores 
oplæg (fig. 6), er der ikke tale om en egentlig projektperiode 
med problemformulering etc. Lærerne kom med nogle forslag, og det 
var så op til eleverne at forholde sig til disse forslag og få 
løst nogle praktiske problemer. Men eleverne arbejde selvstændigt 
i hele perioden, og vi lærere behøvede ikke at tage initiativer, 
men hjalp kun, når vi blev bedt om det i konkrete situationer.
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25-4-82, Madtline
FORSLAG TIL ÅRSPRØVEPROJEKT I MAT & NAT
Anemonerne dækker skovbunden - birken er sprunget ud, og de fprste bøge er rap
porteret udsprungne på Lolland - kort sagt, det forsømte forår står for døren!
Leif og jeg har snakket om , hvordan vi kan få lagt nogle rimelige rammer for 
årsprøven med tilhørende optakt, således at I får mulighed for at få gjort jer 
nogle erfaringer, uden at det skal gøre jer frustrerede og modløse! Vi ved godt, 
hvordan det er at gå i Ig og opleve foråret - bilder vi os ind - og vi ved godt, 
at det er engelsk-eksamen, der er det vigtigste.
Vi vil derfor foreslå, at årsprøveprojektet bliver indenfor et forholdsvis 
kendt stofområde, så der ikke skal så megen ny teori og viden til - men en for
dybelse i en problemstilling, som I delvis har stiftet bekendtskab med før. Det 
gør det også mere overkommeligt for os at vejlede jer-. Derfor vil vi foreslå 
følgende fem projekter, der kan vælges på hvert af de to hold. Seksmandsgrup- 
pen vælger det samme og arbejder sammen, evt. delt i 2 tremandsgrupper:

1. Byg en solgrill - et parabolsk trug. Målinger og beregninger 
på parabol samt selve byggearbejdet.

2. Byg en parabol til vandkogning. Praktisk arbejde, målinger og teorien 
bag parabolens fokuseringsevne.

3. Lagertank & solfanger. Praktisk arbejde med etablering af lagertank
målinger på varmetab og teori på varmetab.

4. Isolering. Eksperimenter til bestemmelse af isoleringsevne, samt 
teori for varmetab og økonomi.

5. Overslag til projektering af solfanger på skolens takker, herunder 
ydelse og økonomi. Opsøgende virksomhed.

I optaktsperioden (5/5 - 19/5) vil der gå 4 - 8 timer til baggrundsstof (øko
nomi og varmetransport), og I har ialt ca. 28 timer i denne periode,. De skal 
bruges til det praktiske arbejde- målinger - beregninger - og til sammenskriv
ning af jeres resultater (ikke en fin rapport, men sådan at I selv kan overskue 
det) .
Til selve årsprøven forestiller vi os, at vi på baggrund af jeres resultater 
udarbejder en "eksamensopgave" til hver tremandsgruppe. Til besvarelsen af den
ne opgave får I to dages forberedelse og ca. 3/4 times fremlæggelse den følgen
de dag.

KH LA og TL
Fig. 6: Læreroplæg til årsprøveprojekt i MAT-NAT.

Fase 3: Årsprøven i MAT-NAT projektet
I B-strukturen skal eleverne op til ialt lo afsluttende prøver. Her
af er de 6 individuelle, 3 er gruppeprøver med individuel karakter-* 
givning, og 1 gruppeprøve i et eksamensprojekt , der inddrager to 
fagområder; også heri får eleverne en individuel karakter.
Da vores elever skulle til mundtlig gruppeeksamen (studentereksamen) 
i engelsk i juni måned og ikke havde nogen erfaring med denne prø
veform, foreslog vi, at de kunne afprøve eksaminationsformen i et 
årsprøveprojekt i MAT-NAT. Forslaget indebar yderligere den fordel, 
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at eleverne kunne stifte bekendtskab med et eksamensprojekt dækken
de to fagområder, og at vi lærere samtidig kunne høste erfaringer 
hermed.
Før afholdelsen af årsprøven havde vi lærere en drøftelse af, hvor
dan prøvespørgsmålene skulle udformes. Da kun få af grupperne havde 
nået at foretage eksperimentelle målinger i projektfasen, måtte vi 
lade spørgsmålene starte med en redegørelse enten for en konstruk
tion af solfangeren eller en teori fra varmelæren eller matematik
ken. I samtlige spørgsmål indgik teoretiske emner fra de to fagom
råder, som enten var behandlet i fase 1 eller var anvendt viden i 
projektperioden fra tidligere forløb (f.eks. trigonometri og ana
lyse af eksperimentelle data). Desuden indeholdt mange spørgsmål 
praktiske problemstillinger, f.eks. økonomiske overvejelser og be
regninger ved isolering. På fig. 7 er vist den "spiseseddel", ele-

********************************************

Fig. 7: Vejledning om rammerne for årsprøven.
Årsprøveprojekt i MAT-NAT
Spørgsmålet trækkes og der gives 2 dages forberedelsestid. Selve prøven varer 
ca. 1 time, når gruppen består af 3 personer. Er der en person mere eller min
dre i gruppen, varer prøven henholdsvis et kvarter mere eller mindre. Prøven 
består af tre dele:
1. Besvarelse af spørgsmålet (ca. 3o min. - ca. lo min. pr. gruppemedlem). 
Til denne del udarbejder gruppen i forberedelsestiden en disposition for den 
rækkefølge af delemner, som gruppen vil/kan besvare. Dispositionen mangfoldig
gøres inden prøvens start til de tre lærere og gruppen. Under selve prøven er 
denne disposition det eneste hjælpemiddel, som gruppen har til rådighed - 
dog skal fysiske og matematiske udregninger og kurver, der har været brugt til 
konstruktion og afprøvningen af solvarmeanlægget, medbringes, og evt. anlæg med
bringes.
Under besvarelsen af spørgsmålet er det vigtigt, at alle gruppens medlemmer er 
ligeligt med i besvarelsen, og at gruppen har fordelt sværhedsgraden af det fag
lige indhold nogenlunde ligeligt.
Udover det faglige indhold vurderes selvstændigheden i fremlæggelsen og gruppens 
disposition (fordeling) af fagligt indhold og sværhedsgrad, altså gruppens ar
bejdsproces .
2. Samtale om/uddybning af besvarelsen (ca. 15 min.).
I denne del kan de tre lærere stille spørgsmål til enkeltpersoner i gruppen eller 
til hele gruppen. Spørgsmålene har forbindelse til de emneområder, som gruppen 
har eller skulle have behandlet i 1. del.
3. Karaktergivningen.
Gruppen har lov til at overvære, hvorledes lærerne fastsætter karakteren - dette 
kan kun ske ved årsprøver og ikke ved en egentlig eksamen. Under karaktergivnin
gen vil lærerne givegruppen råd og vejledning, således at gruppens arbejde i en 
"rigtig" eksamenssituation bliver bedre.

God fornøjelse - på gensyn ved "bordet"
Torben og Leif. 
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verne fik udleveret om prøveformen og dens betingelser. Der var i- 
alt 13 grupper, hvoraf vi eksaminerede 6 den ene dag og de resteren
de 7 den næste dag.
Sammenlignet med normale årsprøver var stemningen i elevernes før
ste prøvesituation (i gymnasiet) forbavsende rolig og behagelig, og 
elevernes sproglige evne til at forklare teori og praktiske problem
stillinger var over "gennemsnitsniveauet" for en lg"er. Derimod 
var forståelsesniveauet for de ringeste elever på linie med (måske 
under) normalniveaet, medens de bedste elever nåede et niveau, der 
meget nærmede sig en studentereksamen. Gruppernes fremlæggelsesor
ganisation var noget forskellig, og det blev vor erfaring, at de 
grupper, hvor fremlæggelsen skete med en hurtig skiften fra et grup
pemedlem til et andet, klarede sig bedst. Dette kan måske hænge sam
men med, at denne fremlæggelsesform kræver en større gruppeansvar
lighed og organisationsevne, idet eleverne er nødt til at støtte

Fig. 8: Prøvespørgsmål med tilhørende gruppedisposition. 
SPØRGSMÅL TIL SOLGRILLGRUPPERNE.
Spørgsmålet er delt i fire hoveddele:
1) En redegørelse for jeres konstruktion af parabol-truget.
2) En redegørelse for den matematiske teori for parablens egenskaber, som I har 

brugt til konstruktionen.
3) En måling af den faktiske brændvidde, forcusstørrelse, parabolens reflektions

koefficient samt grillens absorbtionsevne.
4) En vurdering af den opnåelige temperatur på grillen ud fra strålingstabet og 

konvektionstabet.
ELEVERNES DISPOSITION
1. Redegørelse for konstruktionen:

- matematiske udregninger af selve formelen til parablen, 
- problemer med tegning af skabelon til sol-parabol truget, 
- forklaring for valg af størrelserne.

2. Fremvisning af parabolet:
- forklaring om forsøg med hensyn til brændvidde, focus-størrelse, parabolens 

reflektionskoefficient samt grillens absorbtionsevne.
3. Generelt om parabler: 

- beskrivelse af parabler, 
- - geometriske egenskaber, 

bevis for R = F + Y 
brændpunkt (spejling).

4. Solstrålernes egenskaber: 
- udtryk vor W 
- udtryk for R

5. Varmekonvektion og varmestråling:
- opstilling af formlerne Q = h-A (T - T 
- vurdering, ud fra grafen, om højst^opnå

luft’ 2 = (Tg4 - Auft
elig temperatur.
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Billedet viser, hvordan eleverne experimentell har bestemt brændvidde og 
focusstørrelse på deres parabolske trug (se elevdisposition på forrige side).

de) . 
hinanden, dersom fremlæggelsen ikke skal gå i stykker. Denne erfa
ring tog grupperne til sig og brugte den på konstruktiv vis i en
gelskeksamen .

Spørgsmålsformuleringerne har været meget styrende for gruppernes 
arbejde i de to dages forberedelsestid og for gruppernes disposi
tioner. Specielt har inddragelsen af matematisk teori støttet og 
struktureret besvarelserne.
Kun få grupper evnede at lægge en disposition, hvor delspørgsmåle
nes besvarelse var taget i en anden rækkefølge end den, som spørgs
målsformuleringen angav (se fig. 8). Et par grupper medbragte trans
parenter af de mere indviklede tegninger og diagrammer til overhead
projektoren. Dette var en klar styrkelse af fremlæggelsen og gav 
ikke anledning til tvivl om selvstændigheden i de fremførte argumen
tationer. Man havde som eksaminatorer og censor ingen problemer med 
autenticiteten.
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Selvom det var en gruppeeksamination, gav det ikke problemer at 
skulle give individuelle karakterer, fordi både eksaminatorer og 
censor havde mulighed for at stille spørgsmål direkte til den en
kelte i gruppen under samtalen, der fulgte efter fremlæggelsen.
I forhold til normale studentereksaminer i matematik og fysik var 
det en positiv oplevelse, at eleverne var i stand til og havde tid 
til at gennemgå en teori og en model samt til at bruge/overføre 
denne viden til konkrete praktiske problemer. Dette må være målet 
på (og for) et højt fagligt niveau i begge fagområder.

Evaluering af forløbet
ENERGI som undervisningsemne blev foreslået på en todages planlæg
ningstur i oktober måned, hvor vi, elever og lærere, skulle fastlæg
ge det resterende skoleårs undervisning. Efter valg af fællesemner 
havde lærerne nogle planlægningsmøder, hvor vi fastlagde rækkeføl
ge og tidsramme for de valgte emner, således at faglige progressio
ner blev muliggjorte. Dernæst blev denne rækkefølge og tidsramme 
forelagt for eleverne, som accepterede forslaget. I det tidlige for
år startede lærerne detailplanlægningen af fase 1 og traf beslutning 
om detpraktiske arbejde i fase 2. I planlægningen havde eleverne 
indflydelse på varigheden af engelsk's deltagelse i emneperioden og 
på afslutningen af emneforløbet som en fælles mundtlig årsprøve for 
matematik og naturfag.
Selve tidsrammen i fase 1 var for stram, specielt mærkede matematik 
tidspresset. Også fase 2 var for kort, idet praktisk, elevstyret 
arbejde er meget tidkrævende. Da der desuden manglede solskinsvejr 
i perioden, var udbyttet set med lærerøjne nok lidt fattigt - men 
det var bestemt ikke elevernes opfattelse af forløbet. Endvidere 
er det værd at bemærke, at eleverne valgte og var i stand til at 
beskæftige sig med ét emne i tre fagområder i så lang en tid, og 
ydermere at de i hele forløbet har arbejdet i de samme grupper.
I fagsamarbejdet har vi haft den holdning til udvælgelse af faglige 
emner, at hver lærer måtte bidrage med delemner fra den faglige 
platform, hvorfra læreren havde viden og tage emner op, som han/hun 
havde lyst til at inddrage. Det var desuden altid frivilligt, om 
et fagområde skulle deltage i et fælles emnearbejde. Udvælgelsen 
af indholdet har dog ikke på nogen måde været anarkistisk, idet de 
faglige elementer har været drøftet imellem de samarbejdende lærere.
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Ved at arbejde på denne måde har vi fået et fortroligt og samtidig 
udbytterigt samarbejde, som vi mener, har givet eleverne helheds
opfattelser og oplevelser, som den normale fagopdelte undervisning 
ikke kan give.
Hvordan er det så at være lærer på B-strukturen? Ens arbejdssitua
tion er utrolig enkel, idet man jo kun skal forholde sig til ét 
elevhold og til ganske få kolleger. Dette lyder måske for rosenrødt, 
når man som lærer på den almindelige gymnasiestruktur har mindst 
5 klasser med forskellige niveauer - måske på én og samme dag. Øn
sker man dér at planlægge en klasses undervisning sammen med kolle
ger omkring et fælles emne, så er der så mange rammemæssige vanske
ligheder, at man tit opgiver at tage initiativ dertil.

Til gengæld kan vi pege på i hvert fald én uventet negativ oplevel
se, som vi ikke har nævnt før: den psykologiske belastning, det kan 
være som lærer kun at undervise ét elevhold ad gangen. Går det lidt 
skidt en dag, er der ingen mulighed for at gå op og hygge sig med 
et hold 3g elever, hvor man ikke skal slås med de indskolingspro
blemer, der vitterligt er i en Ig. Man savner også indimellem den 
faglige spændvidde i niveau.
Betragter man oversigtsplanen for årets arbejde i læ side , vil 
man kunne få et indtryk af udviklingen i lærerteamets arbejde. Hele 
efteråret var præget af mindre tæt samarbejde og mange småforløb, 
mens foråret var delt op i to forholdsvis lange perioder med et tæt
tere samarbejde. Vi var i lærerteamet 5 lærere, der ikke havde prø
vet at arbejde sammen før. Det er nu vores vurdering, at det tager 
mindst et halvt år, inden man får etableret et rimeligt samarbejde, 
selv i så lille en gruppe som vor. Tilsvarende betragtninger gør 
sig gældende for eleverne, der dels skal vænne sig til gymnasiet, 
og dels skal blive klar over mulighederne og begrænsningerne i fag
områderne og undervisningsformerne. Det var derfor ingen tilfældig
hed, at eleverne valgte at opgive forårets to emner til eksamen i 
engelsk, ej heller at vi alle, både elever og lærere, oplevede 
energiforløbet som det mest vellykkede i Ig - det var årets sidste 
emne, hvor et helt års fælles erfaringer og oplevelser kunne ind
drages . Leif Andersen

Torben Lenskjær
Mette Løndahl
Jan Nielsen
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MIDTVEJSOPGAVEN

I sommeren 82 skulle 2.g.erne på A-strukturen til deres første of
ficielle eksamen: midtvejsopgaven.

Rammerne for eksamen er følgende: I 2. semester tilrettelægger en 
klasse og dens lærere et længere tværfagligt undervisningsforløb 
om et overordnet tema. En væsentlig del af undervisningsforløbet 
er et projektorienteret gruppearbejde, hvor klassen efter interes
ser har delt sig i grupper for at arbejde med særlige problemstil
linger inden for det overordnede emne. Hver gruppe tilrettelægger 
et selvstændigt arbejdsforløb i samarbejde med lærere, som er 
knyttet til gruppen, og afslutter arbejdsforløbet med at aå til 
eksamen.

Denne eksamen har først og fremmest til formål at evaluere elever
nes udbytte af det tværfaglige projektarbejde, og derfor er der i 
eksamensbestemmelserne krav om, at mindst 2 fagområder skal indgå, 
og eksamen er en gruppeeksamen, hvori der indgår

a) en fremlæggelse fra gruppen af resultaterne og deres 
projektarbejde fra de sidste 3-4 uger,

b) en redegørelse for gruppens arbejdsproces, herunder for 
afgrænsningen af problemstillingen, samt valg af metoder 
og formidlingsform,

c) en diskussion ml. elever, eksaminatorer og censorer om 
produktet og de vidensområder, der er knyttet hertil.

I evalueringen skal inddrages såvel en vurdering af elevernes 
faglige udbytte, samt en vurdering af eleverne evne til at afgræn
se problemstillingen, vælge en hensigtsmæssig formidlingsform, 
samt tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt i forhold hertil.
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Arbejdet startede omkring 1. april, som er den dato, hvor klassens 
overordnede emne og de enkelte gruppers underemner indsendes til 
direktoratet.
Emnevalget
Emnevalget for midtvejsprojektet må finde sted indenfor visse 
rammer:

a) fagligt: de enkelte fagområders fagbeskrivelser indehol
der nogle krav, der skal opfyldes i løbet af hele gymna
sieforløbet. En del af disse krav må indgå i midtvejs- 
projektet.

b) årsplanen: den plan for indholdet i årets undervisning, 
som eleverne og lærerne har lagt, giver selvfølgelig og
så nogle begrænsninger. Årsplanen er forskellig i de en
kelte klasser, og giver derfor forskellig grad af frihed 
ved emnevalget til midtvejsprojektet.

c) lærerressourcer: årsplanen er også afgørende for hvor 
store - og hvilke - lærerressourcer der er til rådighed. 
(Der er knyttet et antal projekttimer til hver lærer, 
hvor mange er der "tilbage" af årets pulje til brug i 
midtvejsprojektet?).

En matematikerklasse. Emnevalg og arbejdsforløb.
I en af de matematiske klasser stødte vi på problemer i forbindel
se med emnevalget, idet der ved årsplanlægningen ved udgangen af 
1.g ikke var skabt fuld klarhed omkring forholdet ml. b og c. 
(det var jo første gang). Det betød, at det var besluttet af læ
rere og elever, at det overordnede emne for midtvejsprojektet 
skulle være "natur og samfund" (et emne, der ifølge fagbeskrivel
serne skal indgå på et tidspunkt i gymnasieforløbet), men samtidig 
var der ved tidligere projekter i 2.g brugt forholdsvis mange af 
naturfagslærernes projekttimer, mens f.eks. sproglærerne havde 
mange projekttimer tilbage.

Lærergruppen skulle få regnestykket til at gå op, og vi valgte 
derfor den løsning, at konstruere 5 emner indenfor overemnet, som 
kunne gøre brug af de eksisterende lærerressourcer på den mest 
hensigtsmæssige og fagligt forsvarlige måde.
Eleverne var altså udenfor denne emneformuleringsfase (de var også 
fysisk væk: på studierejse i England) - og deres indflydelse på 
valg af delemner var altså begrænset til at fordele sig på de ud- 
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budte emner - og ikke alle elever fik deres primære ønske opfyldt. 
Men de fandt sig pænt i det.
Emnerne blev:
1) Forholdet ml. religion/filosofi og naturvidenskaben belyst ved 
eksempler fra renæssancen og nutiden (deltagende fagområder: 1,3b 
og 4 .)
2) Reaktioner mod og holdninger til naturvidenskabelige omvæltnin
ger i renæssancen og i nutiden (1,3b,4 samt musik til formidling). 
3) En sammenligning ml. Danmarks og DDRs landbrug, med hovedvægt 
på de ideologiske udtryk (1,2,3b).
4) Interessemodsætninger omkring Nordsøens fiskebestande (3a, 4a, 
4b) .
5) Vandforurening og miljøreformen. (2, 3a, 4a samt film til for
midling) .
Klassens arbejde var organiseret med fælles faglige introduktio
ner (normalt skema) til "natur og samfund" i 2 uger. Dernæst en 
kursusperiode på 1 uge for de enkelte grupper, hvor vidensområder 
afgrænsedes, og tilsidst 2 ugers selvstændigt gruppearbejde med 
lærervejledning efter behov.
Eleverne arbejdede i forhold til de foregående projektperioder 
forbavsende intenst og ansvarsfuldt. Det hænger nok sammen med at 
de nu havde en række erfaringer fra tidligere om organiseringen 
af arbejdet, om problemformuleringens store betydning. De havde 
en faglig baggrund, men man kan vel heller ikke se bort fra at den 
tilstundende eksamen med vurdering og individuel karakter, øvede 
indflydelse på arbejdsindsatsen og motivationen.
En sproglig klasse. Elevernes interesse og valg af emner.
I en af de sproglige klasser formede valget af det overordnede em
ne sig på anden måde. Der var en åben diskussion mellem lærere og 
elever.
Undervisningen havde i det foregående halve år i de fleste fagom
råder handlet om historiske emner, og eleverne ønskede at emnet 
for midtvejsprojektet skulle være nutidigt. I forlængelse heraf 
havde eleverne nogle emneforslag, som de havde fremført tidlige
re - nogle af forslagene allerede i 1.g - men som de endnu ikke 
havde fået tilgodeset. Eleverne havde altså gennem længere tid 
fastholdt emner, som de syntes var vigtige, og som de derfor 
fremførte i diskussionen.
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Lærernes interesse i emnevalget var flersidig. Lærerne ønskede, at 
det valgte emne kunne tilfredsstille kravene om faglia kvalitet, 
at det var egnet til at vise elevernes kvalifikationer på 2.g ni
veauet, og at det indeholdt muligheder for en rimelig spredning 
over flere fagområder.
Elevernes holdning til emnevalget var altså klart interessebetonet, 
mens lærernes var præget af hensynet til administrationen af det 
faglige indhold. Efter nogen diskussion blev der opnået enighed 
om et emne, hvis officielle formulering blev: "Arvelighed og race
forhold i naturvidenskabelig, samfundsmæssig og kulturhistorisk 
belysning." Fastlæggelsen af emnet var rimeligt tilfredsstillende 
for alle parter. Det var et af de emner, som eleverne gerne ville 
have, og det var formuleret sådan, at elevernes forskellige fag
lige interesser kunne tilgodeses. Og lærerne vurderede de faglige 
muligheder i emnet som gode.

De underemner, som de enkelte elevgrupper skulle arbejde udfra, 
blev stort set bestemt af eleverne selv, med lærerne som godken
dende instans. Eksempler på emneformuleringer er: "Raceforhold og 
propaganda i Tyskland i 30erne - Racemodsætninger og nynazisme i 
England i nutiden - Arv og miljøs indflydelse på racer og stammer". 
Til hver gruppe blev der knyttet to lærere som vejledere, således 
at de faglige områder, der var indeholdt i emnerne, blev dækket.
Det arbejdsforløb, der fulgte efter fastlæggelsen af emnerne, vil 
vi kun omtale ganske kort. Det var for de fleste gruppers vedkom
mende et typisk gruppearbejdsforløb, hvor den første halvdel af 
arbejdet bestod af materialesøgning og bearbejdning, og hvor den 
anden halvdel bestod af analyser og tilrettelæggelse af det pro
dukt, som skulle leveres til eksamen.
De forhold, der gjorde sig gældende for elevernes arbejdsindsats 
i matematikerklassen var også karakteristiske for den sproglige 
klasse.
Derimod vil vi gøre lidt mere ud af at beskrive sammenhængen mel
lem undervisningsforløbets faglige indhold og elevernes interesse 
i emnet.

Elevernes interesse og undervisningens indhold i den sproglige 
klasse
Man kan spørge sig selv, hvorfor eleverne nu gerne ville have det 
emne. Umiddelbart har emnet ikke nogen særlig betydning for dem, 
det har ikke nogen særlig tilknytning til deres daglige erfaringer.
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I de mellemlagsmiljøer i Herlev, Skovlunde og Værløse, hvor ele
verne er vokset op, og hvor de har deres daglige færden, spiller 
raceproblemer ikke nogen nævneværdig rolle. Der er næppe nogen af 
eleverne, der har haft personligt kendskab til de sociale og kul
turelle konsekvenser af racemodsætningsforhold. På den anden side 
er emnet en væsentlig del af den virkelighed, som medierne præsen
terer for dem. Det drejer sig både om de uroligheder og forbrydel
ser, som finder sted i andre dele af storbyen København, og om 
hvad der foregår i andre lande og verdensdele. Elevernes inter
esse var tydeligt præget af nysgerrighed efter at vide noget om 
forhold, som var fremmede for dem, men som de alligevel havde et 
følelsesmæssigt forhold til. De syntes det var spændende, samti
dig med at de var moralsk forargede, indignerede.
Hvad kunne undervisningens faglige indhold så tilbyde eleverne, 
når deres interesse var sådan. Når man skal vurdere det spørgsmål, 
skal man være opmærksom på, at der også i elevernes interesse er 
indeholdt et behov for erkendelse. De ønsker at kunne forstå og 
forklare de fænomener, som har berørt dem følelsesmæssigt, at træn
ge bag om den virkelighed, som medierne har formidlet til dem.
Undervisningens faglige indhold blev altså, at eleverne skaffede 
sig den faglige viden, som var væsentlig for deres emne, og at de 
brugte de arbejdsmetoder, de havde lært, til at afdække og analy
sere sociale, kulturelle og andre baggrundsforhold. Som eksempel 
kan nævnes den gruppe, der arbejdede med Tyskland i trediverne. 
Det faglige indhold i deres emne blev tysk social- og kulturhisto
rie, og de vidensområder, som gruppen formulerede og gik til eksa
men i, var følgende:

De nazistishce Rassenideologie.
Die Beeinflussung der Jugend in den Schulen und Jugendorganisatio
nen .
Die Rassenpropaganda in Literatur, Film und Kunst.
Die Judenverfolgung 1939-45 in Hauptzügen. 
Die Züchtung der arischen Rasse.
I andre grupper var vidensområderne mindre kulturhistorisk og mere 
naturfagligt orienteret.
Så kan man igen spørge sig selv, hvad eleverne kan bruge denne vi
den til, udover at de har kunnet skaffe sig nogle forklaringer på 
fænomener, som interesserede dem,og at de kunne gå til eksamen og 
få karakterer. Svaret på det spørgsmål kan kun ses i sammenhæng med 
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den øvrige undervisning, som de har modtaget. De har tilegnet sig 
en faglig viden om mange forskellige ting, både historiske og nu
tidige, både hjemlige og fremmede. Derved adskiller deres viden 
sig næppe meget fra den, som almindelige elever får. Men de har 
altså også lært en selvstændig arbejdsproces, lært hvad man skal 
gøre, når man vil skaffe sig en viden om ting, som interesserer 
en, eller som man synes er væsentlige. De har lært selv at admi
nistrere de metoder, som man må anvende, når man vil forstå og 
forklare, hvad der ligger bag virkelighedens overflade.
Eksamensforløb
Afholdelsen af eksamen i "midtvejsopgaven" blev af alle imødeset 
med en vis spænding. Både af elever og lærere' på HS, men også af 
de censorer, der skulle vurdere det tværfaglige projektarbejde 
på 2g niveau. Hvordan gik det så?

I eksamensbestemmelserne er der som tidligere nævnt krav om, at 
emner, vidensområder, samt deltagende fagområder meddeles Direk
toratet senest 1. april. (For at direktoratet kan beskikke censo
rer med relevant faglig kompetance). Ca. 10 dage før selve eksa
men fik censorerne tilsendt de enkelte gruppers endelig problem
formuleringer og anvendte litteratur. Disse tidsfrister, som er 
udformet af administrative grunde, virkede ret styrende for pro
jektarbejdets tilrettelæggelse.
Eleverne havde i de sidste par uger op til selve eksamen arbejdet 
i deres projektgrupper. De sidste dage blev specielt brugt til at 
forberede fremlæggelsen. Alle grupper havde inddelt deres emne i 
underemner. F.eks. havde en gruppe på ,3 elever arbejdet med "Ku- 
KluxKlan ' og racisme i USA". Deres fremlæggelse foregik udelukken
de på engelsk. En af eleverne startede med at ridse negrenes si
tuation op i USA. Derefter præsenteredes KuKluxKlan gennem et 
fiktivt interview gruppen selv havde lavet. Endelig havde gruppen 
hængt plancher op om negrenes forhold og eksempler på KuKluxKlans 
arbejde, samt afspillet musik med tilknytning til emnet. (Engelsk 
og historie/samfundsfag).
Efter selve fremlæggelsen stillede eksaminatorerne spørgsmål på 
engelsk. Efterhånden deltog også begge censorer i diskussion med 
spørgsmål til gruppen. Herigennem blev deres viden, arbejdsmetoder 
og teser afprøvet og diskuteret. Hele gruppeeksamen varede ca. 
2 timer.
Dette forløb er meget typisk for,hvorledes lærere og elever sammen 
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havde tilrettelagt eksamensforløbet. Selve eksaminationen formede 
sig dels som en selvstændig fremlæggelse af projektarbejdets re
sultater, og dels som diskussion og afprøvning af elevernes indi
viduelle og kollektive viden, (sprog)færdigheder, samt evne til 
selvstændig argumentation og vurdering.
Evaluering:
Generelt må vi sige, at eksamenerne forløb tilfredsstillende. Ele
verne havde, som tidligere nævnt, arbejdet særdeles intenst med 
opgaverne. De var naturligvis spændt på, hvordan de ville blive 
bedømt. En af de måder eleverne kom til at stå stærkt på var, at 
gruppeeksaminationen af deres projektarbejde kom til at ligge i 
forlængelse af deres daglige undervisning og rutine. Formen med 
fremlæggelse og diskussion kendte de særdeles godt, og de følte 
sig sikre derved. Derudover forløb eksaminationerne i høj grad på 
deres betingelser, idet de jo selv havde været med til fastlægge 
problemformuleringerne og materialevalg. Det vil konkret sige, at 
de følte sig trygge, idet spørgsmål fra både eksaminatorer og 
censorer lå indenfor deres projektarbejdes vidensområder.
Den tryghed, der kendetegnede de fleste elever/grupper fik nogle 
karakteristiske konsekvenser. En af de iøjnefaldende ting var, at 
mange opførte sig mere "frit" indenfor f.eks. det fremmedsproglige 
område end de ville have gjort ved en individuel eksamen. Det med
førte tillige, at de mere usikre og passive af eleverne blev truk
ket med i diskussionen. Et særligt kendetegn er den sociale til
pasning og solidaritet, som projektarbejdet har medført. Det gav 
sig udtryk i indbyrdes hjælpsomhed og velvilje i gruppens fremlæg
gelse og diskussion. Men også efter eksaminationen, ved at mange 
elever følte sig skuffede, bl.a. i ønsket om at alle i gruppen 
skulle have samme karakter - "det var vel gruppearbejde vi har 
lavet", som en af kommentarerne lød. Andre syntes, at selve pro
jektarbejdet blev undervurderet/ikke vurderet i selve eksamenssi
tuationen, hvilket var en skuffelse for mange.
Dette problem berører en indvending, som nogle censorer havde. De 
mente, at det var særdeles vanskeligt at opfylde evalueringskra
vene om, at også arbejdsprocessen skulle evalueres. Som det blev 
udtrykt: "Vi kan jo kun evaluere det eleverne viser os - dvs de
res fremlæggelse og så vurdere dem udfra den efterfølgende dis
kussion". Mange censorer fremhævede især de gode fremlæggelser, 
hvor eleverne klart og præcist i ord, billeder og på andre måder 
formidlede deres viden fra projektarbejdet.
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For de fleste censorer gjaldt det, at det var første ganq de med
virkede ved en tværfaglig gruppeeksamen, og derfor var de i begyn
delsen lidt usikre på, hvorledes deres vurdering af det faglige 
niveau i deres fag skulle vægtes i forhold til gruppens samlede 
præstation. Det førte naturligvis til længere diskussioner under 
voteringen end hvad vi er vant til - men det var jo - for de fle
ste lærere og censorer - også første gang denne eksamensform an
vendtes. Alle viste stor velvilje til at indgå på de præmisser, 
der lå for eksamen.
Men trods vanskeligheder ved evaluering af elevernes præstationer, 
må vi konstatere, at eleverne generelt kom igennem med et godt ek
samensresultat .

Selv om det er vanskeligt at vurdere, om karakterniveauet præcist 
kan sige noget om kvaliteten af projektarbejdet og gruppeeksamen 
mener vi at kunne fastslå:
At "midtvejsopgaven" klart viste, at eleverne i en tværfagligt 
projektorienteret arbejdsform kan opnå faglig viden, arbejdsmeto
der og evne til formidling, der ligger på et niveau, man kan for
vente af 2g.-elever.

At den anvendte eksamensform på mange måder styrker eleverne, 
specielt svage elever, både fagligt og socialt.

At gruppeeksamen med et tværfagligt indhold kan evalueres af ex
terne censorer.
Så selv om "midtvejsopgaven" har peget på andre og helt nye pro
blemer, så har den samtidig givet os som lærere nogle erfaringer 
om projektarbejde, tværfaglighed og gruppeeksamen, som fremover 
kan udbygges.

Tine Ottesen
Kaj Rasmussen
Jens Walter
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LÆRERHVERDAG

De følgende sider er citater fra en rundbordssamtale mellem nogle 
orlovslærere fra Herlev Statsskole om den ændrede hverdag for 
lærerne i forsøg.
Samtalen drejede sig om:
- hvordan vi oplevede det at komme til skolen, hvordan vores hver

dag ændrede sig, da vi begyndte at arbejde i forsøg;
- hvilke ting vi specielt bemærkede ved overgangen fra et alminde

ligt gymnasium til et forsøgsgymnasium;
- hvordan vi som forsøgslærere oplevede vores forhold til eleverne 
hvilken indflydelse den øgede elevmedbestemmelse havde på vores 
arbejdsrytme;

- og hvilke faglige konsekvenser det har fået for os at arbejde 
som forsøgslærere.

Vi tog en runde om førstehåndsindtryk:
"Kvalificere sig igen"
"Det der slog mig allermest, da jeg kom til HS, var at man skal 
"kvalificere sig igen" - og dermed mener jeg, at man ikke som på 
andre lærerværelser bare bliver mødt som ny kollega, nej, man skal 
vise hvad man duer til i forsøg, hvilken fagpolitisk holdning, 
man har osv."
"Værkstedsstemning"
Her på stedet bliver der undervist på en måde, som jeg altid har 
drømt om. Jeg har altid misundt naturfagene, at der var sådan en 
"værksteds-stemning" i deres fag, og det synes jeg er blevet over
ført på de humanistiske fag herude. Jeg ønsker ikke at vende til 
bage til den lukkede dørs politik; jeg synes, det er skægt, at vi 
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kan gå rundt her 4-5 dansklærere og undervise og snakke med hin
anden. Vi er ligeglade med om klokken ringer, eleverne hører det 
ikke.
"Effektivitet"
"Jeg synes effektiviteten her på skolen var det jeg først bemærke
de, effektivitet spiller en stor rolle her på stedet, man holder 
et møde, og næste morgen ligger der et papir i ens boks med et 
kort referat og forslag til hvordan vi kommer videre."
"Faglig nysgerrighed"
"Det jeg synes er rart ved at arbejde i forsøg er at man bevarer 
sin nysgerrighed over for fagets muligheder, det er spændende at 
se, hvad det kan bruges til i tværfaglige projekter, og det dag
lige arbejde bliver mere spændende."

Ændret arbejdsrytme
Vi talte om hvordan vores daglige arbejde ændrede sig, da vi be
gyndte at arbejde som forsøgslærere:
"Når man kommer fra et almindeligt gymnasium til Herlev opdager 
man at lærerværelset ikke fungerer på samme måde, som det gjorde 
på den skole man kom fra, der er ingen uforpligtende snak, der er 
i det hele taget ikke ret mange mennesker på lærerværelset, fordi 
folk sidder i møder med deres forsøgsgrupper i grupperummene rundt 
omkring på skolen, ikke alene efter skoletid og i mellemtimer, 
men også i mange af frikvartererne--"
"Ja, der er i det hele taget et utroligt aktivitets- og ambitions
niveau her på skolen-"
"Det hænger jo også sammen med, at der er et enormt pres udefra-"
"Der er ingen tvivl om, at vi arbejder mere end vores reduktioner 
dækker, og arbejdet er meget ulige fordelt, i sidste projektperio
de underviste jeg 6 timer om dagen, ganske vist i små grupper, 
men alligevel-"

"Ja, vores arbejdsrytme bliver fuldstændig ændret, i perioder er 
man udsat for en enorm spidsbelastning, og i andre perioder kører 
der projekter i andre fag, og man har ikke klassen."
"Den øgede elevmedbestemmelse gør selvfølgelig også, at man med 
ret korte tidsfrister må sætte sig ind i områder inden for faget, 
som man ikke hidtil har arbejdet med, og med den store tværfaglig
hed befinder man sig jo oven i købet tit i fagets randområder, 
hvor man bestemt ikke har været før."



141

"På min gamle skole var det da sådan, at man godt kunne rive en dag 
ud af kalenderen midt i ugen, men det kan man jo bestemt ikke her."
"I begyndelsen kunne jeg slet ikke finde ud af det og var konstant 
plaget af dårlig samvittighed, men nu er jeg gradvis blevet bedre 
til at tilrettelægge mit arbejde end jeg var før - mere effektiv." 
"Halvdelen af det hjemmearbejde man har er jo også forberedelse 
af møder, strukturgruppemøder-studiekredse-lærerrådsmøder-fælles- 
konferencer -"
"Ja, man bruger utrolig meget tid til møder."
"Men det er lærerigt langt det meste, det er jo som var man kon
stant på efteruddannelse!"
Forventninger til elever og lærere
Hvad ventede vi os egentlig, da vi kom på Herlev?
"Mine forventninger til eleverne var helt urealistiske. Jeg regne
de med at de ville være progressive, bevidste etc. jeg var bange 
for dem."
"Den forestilling havde jeg også. Jeg var også på forhånd impone
ret af lærerne. Jeg kendte mange af navnene. Jeg synes, der er 
langt større spredning i eleverne her, der er en "bund" som man 
ikke kender til i provinsen, men til gengæld er der også nogle 
fantastisk frie og uimponerede elever. Jeg er imponeret over struk
turklassernes evne til at skabe sig kontakter uden for skolen, de 
ringer alle mulige steder hen, uimponeret! - og de ved hvad de 
skal bruge de ting til, det tror jeg ærlig talt ikke de ved på et 
almindeligt gymnasium. Her kan de planlægge selvstændigt."
"Ja, og netop arbejdsformen i strukturklasserne gør jo at lærer/ 
elev skellet i lange perioder udviskes, og vi kender hinanden 
langt bedre, end man gør ved almindelig klasseundervisning. Læ
rerne kender også hinanden langt bedre, vi har hørt hinanden un
dervise, vi har diskuteret, hvad vi vil med vores fag, jeg synes 
ikke man aner noget om, hvad der foregår i kollegernes timer på 
et almindeligt gymnasium."
Elevadfærd i forsøgsklasserne
Man hører tit om disciplinkrise i gymnasiet, men gruppearbejdet 
medfører indbyrdes "forpligtethed" eleverne bliver mere effektive 
af disse arbejsformer.
"Du siger, at her er en gruppe elever som ikke ville være blevet 
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optaget på det gymnasium du kommer fra, men langt de fleste be
står jo her."
"Det er nok p.g.a. den modnende arbejdsform - bagsiden er så at 
det næsten ikke er til for eleverne at overleve de opskruede krav 
i strukturklasserne."
"Det er en meget stresset hverdag for eleverne, den tilbudte med
bestemmelse giver høj mødeaktivitet og kræver, at de sætter sig 
ind i stort stof ud over hvad en almindelig gymnasieelev skal 
beskæftige sig med."

"Eleverne er meget tilfredse, hvis de får indblik i hvilke rammer, 
de arbejder inden for. Elevmedbestemmelse er i høj grad psykisk 
betinget. Problemet er at man tit kommer til at forlange af ele
verne, at de skal foretage valg på et meget tidligt tidspunkt, 
fordi det er umuligt at forberede længere forløb med et minuts 
varsel."

"Der er så mange forestillinger om dette forsøg, men hvis man tror 
at eleverne bestemmer alting her, er det forkert."

"I det almindelige gymnasium kan man ret mekanisk henvise til at 
sådan står der i bekendtgørelsen, men den kan man ikke bruge i 
strukturforsøgene, i mange tilfælde er man så tvunget til at for
klare hvorfor man skal gøre noget, og det giver nogle gode samta
ler om faget mellem elever og lærere."
"Ja, det er jo netop det, der er sagen, her skal man kunne define
re sit fag - både for sig selv - de andre fagområder og for ele
verne - det er positivt - men også dødfrustrerende."

"Til gengæld er det så også en proces, hvor man får indblik i, 
hvad der sker i de andre fag. Man kan undre sig over, hvorfor det 
er nødvendigt, at eleverne bruger så meget tid på deres grenfag, 
som de gør, men når man sidder i planlægningsmøder og evaluerings
møder med grenfagslærerne, og når man ser eleverne sidde og arbej
de med de forskellige fag i en projektperiode, så kan man se, 
hvordan de arbejder med fagene, og hvorfor de arbejder med fagene 
som de gør."
"Ja, og det medfører jo også at man ved meget mere om elevernes 
daglige arbejdsbyrde end man normalt ville gøre."
Vores fag i projekter
"I begyndelsen gør man den fejl, at man indgår i umulige sager, 
fordi man så gerne vil være med, og så laver noget som i virkelig- 
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heden var spild af timer, for det havde ikke nogen reel værdi, 
for man var en eller anden sidevogn til det egentlige projekt."
"Ja, vi skal igennem en slags erkendelsesproces og finde ud af, 
hvad det er, vi vil med vores område."
"Jeg synes heller ikke, det er dårligt, hvis nogle af vores er
kendelser går på, at vores fag ikke kan samarbejde umiddelbart."

"Det gør heller ikke noget, hvis vi bliver mere bevidst om, hvad 
vores eget fag er og indeholder, og måske finder ud af, at der 
er nogle sider ved faget, som ikke rigtigt egner sig til tværfag
lighed, og som vi så tager ved siden af." 
"- ellers sælger man faktisk sit fag."
"Det kan vel også være, at vi opdager, at nogle af de ting, vi 
plejer at gennemgå, ikke er særlig relevante
Vi var enige om, at man som ny orlovslærer har svært ved at orien
tere sig i projekter, få sit fag placeret rigtigt og sikre sig, 
at der virkelig er tale om tværfaglighed og ikke om parallellæs
ning. Men man lærer det jo efterhånden - og den proces er meget 
spændende.
- Vi ka" li' vores arbejde -
Til sidst tog vi en snak om generelle ulemper og fordele og talte an 
at arbejdssituationen som forsøgslærer er langt mere forpligtende, 
end hvis du kører dit eget fag alene, og det medfører, at man her 
er nødt til at gå syg på arbejde, fordi et projekt måske ellers 
falder sammen. Desuden laver man en masse forgæves forberedelse. 
Det materiale, man ikke når at bruge i det ene projekt, kan næ
sten med garanti ikke bruges i det næste. Vi var alt i alt enige 
om at der bliver lavet en hel del overarbejde på stedet. Efter 
så at have snakket om de negative ting var vi også helt enige om, 
at det er en spændende udfordring at arbejde i forsøg, ingen af 
os ville have undværet den oplevelse, og vi bliver her jo selv
følgelig, fordi det daglige arbejde aldrig bliver rutine, fordi 
vi føler vi er "med i noget", som vi ;kan lide at arbejde med.
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ELEVHVERDAG

Kenneth og Stine fra 2æ (B-strukturen) og Johanne og Lars fra 3y 
samt Lars og Irene fra 3z (A-strukturen) har i en rundbordssamtale 
med to lærere talt om, hvordan det er at være elev på strukturfor
søgene, og hvilke erfaringer de har gjort med hensyn til arbejds
former, projektorganisering, elevindflydelse m.v.

Projektarbejdsformen
"Hvad lærer I som elever af at arbejde med projekter - og hvad 
synes I om den arbejdsform?"

Man er ti gange mere engageret. Når man så kommer tilbage 
til den daglige undervisning, er det en flad fornemmelse 
bare at sidde der og være en af de mange, fordi den anden 
periode var du meget mere aktiv.

Du lærer at kunne tage kontakt med en hel masse mennesker, 
du lærer at have ansvaret for at møde op nogle steder, du 
lærer dem du er sammen med meget bedre at kende, du lærer 
også at samarbejde og kunne udnytte andres viden. Man får 
lov at arbejde selv, og man får lov til at arbejde med hin
anden, selv at få lov til at finde informationer, det kan 
godt give en enorm selvtillid, når det så lykkedes.
Det jeg kan lide er muligheden for selv at afgøre, hvad det 
er, man nu skal lave, f.eks. vores projekter kører på den 
måde, at vi får en indkøringsperiode, og så har vi to uger, 
hvor der praktisk talt ikke er noge bundne timer. Man lærer, 
at man er nødt til at lave noget.



146

Man lærer, hvordan man skal planlægge, dvs. at vi på den her 
tid skal nå dét, hvor lang tid vi skal afsætte til hver del 
af opgaven. Vi skal passe på, at vores diskussioner ikke 
bliver for lange, og i det hele taget skal vi prøve at lære 
en hel masse om, hvordan man selv styrer sådan noget.

Der er jo også det med at indsamle materiale. Da vi starte
de de her projekter, da havde vi mange gange problemer, for 
vi anede sådan set ikke, hvor vi skulle starte, og hvor vi 
skulle slutte, for vi havde ikke nogen ide om, hvordan man 
egentlig starter med at finde materiale. Det vil jeg nok 
sige, at vi er kommet op på højde med her i 3.g., hvor vi 
ved, hvor meget vi egentlig skal sprede os ud over vores 
materialeindsamling.

Så er vi også begyndt at lære at finde ud af, at det fak
tisk er nemmere, når man ved, hvad hver enkelt i gruppen 
laver, så har man meget mere check over, hvad der sker.
Man får meget mere sammenhæng i det, ikke?
Så ryger man ikke ud i nogle løse ender, som de andre ikke 
tager op.

Vil det sige, at der er sket en væsentlig udvikling af jeres måde 
at organisere projekter på?

- Ja det er helt sikkert - meget endda.

Hvordan oplever I på A-strukturen grentoningen, hvis I sammenlia
ner 2. og 3.g.?

Meget positivt. Der er meget mere interesse og fællesskab, 
det synes jeg i hvert fald, der har været på vores hold i 
forhold til de tidligere projektforløb.
Hvad er grentoning?
På A-strukturen har vi ikke grenhold. Klassen undervises 
sammen alle tre år, men i 3.g. er der indlagt perioder, 
hvor klassen arbejder med vidt forskellige emner i tre 
hold. Det er den såkaldte grentoning.
Det er enormt intenst, når man sidder der, og der er to læ
rere på. Vi havde to lærere til syv mennesker, de var der 
selvfølgelig ikke konstant hele tiden; der var også nogle 
gange,vi arbejdede alene. Det er enormt intenst, og man får 
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meget ud af det. Det er første gang, jeg snakkede med nogle 
af mine lærere om andet end skolen, det var også ret sjovt.
Til gengæld ved du bare ikke, hvad dine andre klassekamme
rater laver i den periode, vel. Til gengæld så opholdt du 
dig sammen med de der 7-9 elever og et par lærere hele 
tiden.

Emnevalg og medindflydelse

Hvordan har I valgt emner - og hvordan har jeres medindflydelse 
fungeret i den sammenhæng.

Hvad hjælper det at man har medbestemmelse, hvis man ikke 
ved noget om, hvad man kan tillade sia at vælge. Hvad man 
egentlig vil lære. Man kan jo ikke vælge et emne, hvor man 
dårligt ved, hvad ordet betyder.

Hvad skal vi gøre ved problemet?
Ja, det er det, der er problemet.
Man kunne måske lave en emnebank.
Der er jo bare det der, man altid prøver at finde et eller 
andet, som man ikke har hørt om i forvejen.

Har I ikke kunnet støtte jer til bekendtgørelsen og dens krav?
Vi har alle sammen fået områder, fag og formål, beskrivel
ser på alle mulige leder og kanter udleveret.
For et års tid siden var vi på en hyttetur, hvor vi skulle 
planlægge det næste halve år, og før der skete noget som 
helst, gik lærerne rundt, og så fortalte de noget om, hvad 
der kunne ske inden for de forskellige fagområder, og hvad 
vi skulle have lært.
Det afhænger jo også af eleverne, for der er altid forskel
lige interesser selv inden for elever, fire elever har fire 
forskellige meninger. Okay, de kan måske ikke blive enige, 
men så hvis der også skal være en lærer med, så ved man 
snart ikke, hvor det egentlig bærer hen. Det er nærmest den 
der er stærkest, som altid får det lavet på sin måde.

Hvordan har jeres valg foregået rent praktisk?
Vi har gjort det sådan at først skulle hver grupne komme 
med 3 forslag, selvfølgelig var der gengangere, men der var 
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en forfærdelig masse forslag. Og så gik man hen og skrev 
det på. Når der var mellem tre og seks navne, så var der 
etableret en gruppe. På den måde har vi alligevel forskel
lige veje at gå inden for det samme emne.

Der var en del kommentarer til den begrænsede valgfrihed oa de 
bindinger, der lå i fagbeskrivelserne.

Jeg synes nok i 3.g., at fagområdebeskrivelserne har været 
altdominerende. I 1.g. kunne man sige, nå, man vi har tre 
år til at lære det i, ikke?

I vores l.g. valgte vi sådan set efter lyst. Det er måske 
fejlen, men så her i år er der bare de og de emner tilbaae, 
og der er de og de perioder tilbage, ikke? Og vi har emne
uge, og vi har terminsprøve, og vi har dit og dat. Så lig
ger det faktisk fast, ikke? Meget fast.
Og så sidder vi pludselig her i 3.g., hvor vi godt kunne 
tænke os at køre nogle helt fri projekter, fordi vi tror, 
vi kan styre dem nu, så er der bare ikke mere tid.
Vi skal lære fandens meget i løbet af de her tre år.
Visse overemner ligger meget fast, altså energi, natur og 
samfund, industrialisering og sådan noget, så bliver der 
så kun underemner, man kan bevæge sig ind på.
Jeg synes trods alt, det er nogle ret brede emner.

Eleverne talte om deres erfaringer fra at sidde i planlægnings
grupper og lidt om deres frustrationer i den anledning.

Når man har siddet i sådan nogle grupper et stykke tid, så 
føler man egentlig ikke, at de andre elever er særlig inte
resserede i det, man så har været med til. Så kan man godt 
opgive lidt. Hvis der kommer nogle elever og siger, det her 
projekt var egentlig møgkedeligt, og de har egentlig ikke 
selv været med til at gøre det mere sjovt.
Det hænger også sammen med at i hele klassen er der så for
skellige interesser.
De har så mange interesser ud over skolen, og folk vil i 
hvert fald ikke ofre en halv time af fritiden på et møde. 
Det er i hvert fald meget begrænset i vores klasse, fordi 
de prioriterer nogle andre ting højere - selv om klassen 
egentlig udgør en ret lang tid af deres dag. Det synes jeg 
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har været et stort problem i vores klasse. Så er vi nogle 
stykker, som ofrer tiden, som kommer hver gang - og som får 
møg i hovedet, hver gang man kommer i klassen, fordi "det 
gider vi ikke" og "det interesserer vi os ikke for."
Der er nogen, der stadigvæk betragter det som en folkeskole, 
altså man kommer herhen, og så skal man have puttet en hel 
masse i hovedet, så skal man gå hjem igen, og så skal man 
lave noget andet, så snart man går ud af porten, så har man 
fået fri. Det bliver betragtet som sådan en pligt at komme 
her, for nu skal vi have lært det der, og endelig ikke bru
ge for meget tid på at diskutere forskellige ting, for så 
får man ikke lært nok.

Så kommer der jo også problemer i 2-3g, så kommer denne her - 
får jeg 7 eller 8 til næste karaktergivning, ikke.

Planlægning af arbejdet
Kunne I sige noget om, hvordan I tilrettelæger arbejdsgangen i et 
projektforløb?

Jeg tror, det er vigtigt at lave sådan en problemformule
ring tidligt i optaktsfasen, altså før projektet.
Så er der også det problem, at så ved du ikke, hvor meget 
materiale du kan finde om emnet. Jeg mener, man skal starte 
med at have noget baggrundsviden om det, hvad kan man egent
lig finde, og hvor meget materiale er der egentlig at skaffe. 
Så skal møder eller besøg uden for skolen også være aftalt 
lang tid i forvejen, for hvis man skal være sikker på at 
kunne komme på det rette tidspunkt, så må det blive et el
ler andet med, at i optaktsperioden når man har nok viden 
til at kunne finde ud af, hvad man specielt vil arbejde vi
dere med, så sætter man sig sammen og laver en foreløbig 
problemformulering og så går man ud og finder materiale, 
mens man så fortsætter med optaktsperioden, ikke, så man 
ikke går og venter på det materiale, der skal komme næste 
uge. Så efterhånden så mødes man igen, og så efterhånden har 
man fået alle kontakterne til at klappe, og man har mate
riale, og så kan man gå i gang med at læse, og så kan man 
gå i gang med selve projektet.
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De har lavet sådan en faseopdeling.
Det er jo noget lignende det, vi har prøvet at bruge i vo
res klasse, nu altså det der med 2 dage projektarbejde hver 
uge, sådan at du kan nå at læse imellem.
Ja, det er nemlig en stor fordel, at du kan nå at læse ma
terialet, så du ikke behøver at sidde herovre og læse. Så 
kan du tage diskussionerne og konklusionerne med det samme.
Det er også et af problemerne, når man har sådan en projekt
periode, hvor bredt skal emnet være, eller hvor snævert 
skal det være? Vi har lige kørt en periode, en optaktsperio
de, hvor emnet var fantastisk snævert, og det gjorde, at vi 
snakkede om de samme ting i tysk, HUM og SAM, og det var så 
sygt, fordi det var de samme ting, vi fik at vide alle ste
der. Og så har vi kørt et projekt, som var så bredt, at der 
ikke var ret megen sammenhæng, og det var bare en hel masse 
artikler, der ikke havde noget med hinanden at gøre.

Projektundervisning og normalundervisning
Hvis et fag ikke er med i optaktsperioden til et projekt har det 
så indflydelse på, hvilken arbejdsindsats I lægaer inden for det 
pågældende fag?

Ja, det har det. Fordi du er mere stærkt optaget af noget 
andet,ikke. Det er især også, hvis der er Ø-timer i selve 
projektperioden.
Hvad er det for noget?
Ø-timer er timer, du har i enkelte fag, der ikke er med i 
projektet, og som ligger rundt omkring i projektperioden.
Det kan godt give problemer, især hvis de ligger op mod det 
tidspunkt vi skal aflevere vores rapport, så kan det godt 
gå ud over en Ø-time hist og her.

Har I i B-strukturen kørt med at de fag, som ikke var med i selve 
projektperioden opretholdt en mere eller mindre normal undervis
ning i samme periode?

Ja, og det har været meget rart en gang imellem. Når man 
laver det samme i de tre fag, der kører sammen ikke, så 
er det meget rart at have det sidste fag, f.eks. naturfag, 
hvor man så går ned og laver nogle forsøg eller lignende.
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Hvad skal man stille op med de fag eller fagområder, der ikke er 
med i projektet?

Det er ikke så meget i optaktsperioden, det skaber proble
mer, fordi der laver man alligevel noget forskelligt i alle 
fagområderne, men i selve projektperioden, der er det pro
blemet. Så gør vi det, at umiddelbart efter projektperioden 
så har vi måske, hvis det er f.eks. naturfag, der ikke har 
været med projektet, så har vi måske 8 eller 10 naturfags
timer på en uge, sådan at de manglende timer kommer igen 
der.

Hvad siger I fra A-strukturen til B-strukturens forslag om at 
fjerne Ø-timerne helt og så forøge antallet af normaltimer i pe
rioden mellem projekterne?

- Jeg synes, det vil blive et stort problem, især for sprog
fag, fordi der har man behov for at snakke noget sprog el
lers går man lidt ned i sit ordforråd synes jeg.

Hvad gør man så? Lad os antage at sprogfaget ikke er med. På den 
ene side nedprioriterer I arbejdsindsatsen, hvis I får Ø-timer. 
På den anden side synes I jo også, det er en dårlig ide, at det 
bliver lagt uden for.

Vi har snakket om, altså det kan kun blive en. undtaaelse - 
at de andre lærere; selv om de ikke var sproglærere, allige
vel ville snakke en hel dag på fremmedsprogene, men det er 
klart, det kan man jo ikke forlange, at lærerne kan, vel? 
Men ellers synes jeg umiddelbart, at det der lyder bedre 
med at have flere timer i et fag i de pågældende efterføl
gende uger, end at have Ø-timer.
De problemer har vi ikke rigtig haft i B-strukturen, fordi 
vi har ikke kørt nogen projekter udover et par uger. Desu
den har vi kun et sprogfag. Har vi overhovedet haft nogen 
total omgang, hvor de ikke har været sprogfag i projekterne?
Vi har også gjort noget andet. I det sidste projekt har vi 
for hver uge taget tre normale skoledage og så har vi to 
dages projektarbejde, dvs. at projekterne kommer ind i en 
sammenhæng, det kommer fordelt på fire uger eller lignende.

Hvordan er det sammenholdt med de projekter, der kører hele uaen?
Det ved vi ikke fordi vi er midt i at afprøve det.
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Vi har ogå haft korte projekter, hvor vi har haft en læn
gere optaktsperiode og så bare kørt to eller tre dage med 
emnet. Så får du ikke de ø-timer.

Sprogundervisning og projekter
I samtalens løb vendte eleverne tilbage til diskussionen om sprog
undervisning i projektforløbene. Eleverne fra A-strukturen spurg
te, hvordan man havde arbejdet med sprog i et projektforløb på 
B-strukturen.

De sprogtimer, var de så en form for en undervisning fra 
sproglæreren eller var det ganske normalt projektarbejde, 
hvor I styrer det selv?
Det var en gennemgang af en roman. Gruppen skulle gennemgå 
et stykke, som vi så skulle referere og oversætte vigtige 
passager af og så fremlægge det for lærerne.
Nå, men så bruger I det da også næsten som normal under
visning?

Det er spørgsmålet, om sproget så ikke lige så godt kunne 
være på dansk?

Der er ofte skrevet mere på engelsk om forskellige emner, 
end der er på dansk.
Det er selvfølgelig klart, at man altid kan koncentrere pro
jektet om det land, hvis forhold man gerne vil lære om.

Der vil vel også være et problem med at få sproget ind jævnt hen 
ad vejen i mange omgange?

Jeg mener, at man så netop kunne lade det glide ind som en 
almindelig kilde.

- Men så er der altid problemer med, om du har et stort nok 
ordforråd til at forstå det.

Hvad vil du så gøre ved det?
Ja, jeg ved det ikke. Så bliver det let sådan noget, vi 
har kørt nogle gange, hvor vi læser fransk. Vi sidder og 
hakker os igennem den her ene side, og så har vi fundet ud 
af en lille bitte, bitte ting, som står på 4 linier i en 
dansk tekst, og så finder vi, at det er temmelig meget spild 
af tid, fordi vi desværre ikke kan huske nogle af de ord, 
vi har hakket os igennem.. Derfor tror jeg, det ville være 
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bedre, hvis man så f.eks. i fransk tog en diskussion om 
emnet bagefter på fransk: nu har vi alle de gloser, nu stil
ler vi nogle af de gloser op, vi regner, I kan få brug for, 
så prøv at fortælle.
Jeg tror ikke på de løsninger. Jo, nok for nogen, som gerne 
vil snakke engelsk, tysk eller fransk, men en sådan dis
kussion vil altid køre med de samme personer hele tiden.
Hvis man kørte et projekt sammen med nogle englændere eller 
amerikanere, så er man sådan set nødt til at snakke frem
medsproget for at kunne kommunikere med hinanden. Så kommer 
det nærmest af sig selv. Men at gå og snakke engelsk til 
hinanden, det føles komplet latterligt.

Gruppearbejde og indidviduelt arbejde
Hvad er jeres erfaringer med hensyn til gruppestørrelser?

Det sidste projekt vi har haft, det har været et af de mest 
ideelle for mig: Vi har haft en ret bred optakt. Selve pro
jektperioden var så på 3 uger. Der lavede vi grupper på tre 
mennesker, tre mennesker det har været noget af det bedste; 
vi har holdt sammen.
Det er ligesom om at hvad enten man er 5 eller man er 3 i 
en gruppe, så forventer læreren at grupper afleverer samme 
størrelse rapport.
Jeg synes, den ideelle størrelse er fire mennesker. Så kan 
der være nogle frafald engang imellem, uden at det gør noget. 
Vores eksamensgrupper i B-strukturen sidste år kørte meget 
smart, fordi der kunne vi gøre det, at vi var i tre-mands- 
grupper, sådan at i nogle af fagene var det bedst at arbej
de i tre-mandsgrupper.

I forbindelse med diskussionen om gruppearbejde blev der også ud
trykt et behov for individuelle opgaver:

Sidste år havde vi et problem, vi havde afholdt for meget 
af undervisningen i grupper. Vi blev allesammen - eller man
ge af os - helt panikslagne. Nu skulle vi til årsprøve, men 
vi kan ikke arbejde alene, og hvad skal vi gøre, fordi vi 
løser altid problemerne i grupper. Ved sådan nogle forsøg 
skal man også have individuelt arbejde. Okay, så er der de 
hjemmeopgaver, man har for, men dem snakker vi alligevel 
om i gruppen. Det bliver også lavet i grupper.
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Er det egentlig ikke en umulighed at lave et individuelt projekt?
Sådan en rapport bliver ikke så varieret. Så er der jo kun 
én mening, der kommer igennem i stedet, for når man er fire, 
så er der fire forskellige tolkninger.
Problemet er, at man kan ikke sprede sig så meget, som hvis 
man er i gruppe.

Hvordan skulle arbejdet så være organiseret, i sådan et indivi
duelt projekt? Skulle I arbejde helt alene?

Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, at produktet skulle 
være noget forskelligt, så det ikke blev fire produkter 
om den samme ting.

Er der ikke mulighed for i den sædvanlige klasseundervisningssi
tuation at arbejde individuelt?

Vi sidder i grupper, ikke?
Er problemet ikke nærmere, at vi kommer individuelt til 
årsprøverne, altså vi ville gerne have været oppe i grupper.
Også til de skriftlige årsprøver?

Jeg tror, det er meget godt selv at prøve at kunne sidde i 
den situation og vide, man skal kunne selv, og det var et 
problem, at det kunne vi bare ikke.

Den tværfaglige arbejdsform

Eleverne kom ind på fordele og ulemper ved tværfaglighed oa grup
pearbejdet. I denne sammenhæng faldt bl.a. følgende bemærkninger:

- Ja, men de fordele, der er med gruppearbejdet, dem føler 
folk ikke, at de bliver belønnet for, for du får ikke ka
rakter for samarbejde, vel? Og det er noget, der tæller 
meget inde i folks hoveder, det tror jeg.
Det er stadig fagene og den enkelte, du fokuserer på, ikke? 
Det er begrænset, hvor meget vi kommer op i gruppearbejde, 
så bliver der lagt vægt på, hvad siger du og hvad laver du 
ikke?

Jeg synes også det er et enormt stort problem, for vi har 
haft nogle møder, hvor vi har skullet evaluere projekterne, 
hvor folk selv har sagt, at de synes ikke, de har lært no
get, de føler selv ikke de kan sidde og sige, de har lært
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det og det, og det er de enormt kede af, de vil gerne have 
nogle helt bestemte oplysninger, så de kan sige: "Det har 
jeg lært og det har jeg lært."

Synes I forsøget på den tværfaglige arbejdsform har haft indfly
delse på jeres arbejdsmetoder?

Det er da helt klart, at det giver en bedre belysning af et 
emne, at man kan benytte viden fra flere fagområder. Man 
kan tage den fysiske del op og så den samfundsmæssige side 
op. Og den økonomiske. Du får meget bredere perspektiv over 
problemet, det bliver ikke sådan ensidigt.
Det gør jo også, at det får een til at tænke på en anden 
måde.
Sådan som jeg synes, skolen skulle være bygget op, det var 
vel mere under emner, så man tog de fagområder, der hørte 
ind under de emner, som man vil studere. Som det er nu, er 
undervisningen bygget op på fag. Under de fag der lærer du 
de og de ting. Vi skal prøve virkelig at se sammenhængen i 
de forskellige fagområder ikke?
Jeg tror stadigvæk, at vi alt for meget deler op i fagom
råder. Ja, netop, det har vi også gjort ni år i skolen. Du 
kan jo også se, at man kalder det ikke fagområde I, det 
hedder dansk, ikke?
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ÖSTRUKTURFORSØG
SKRIFTLIG EKSAMEN
Den skriftlige eksamen er individuel. Der afholdes 4 skriftlige 
eksaminer på hver linie:

Sproglig linie Matematisk linie
Fagområde 1 Fagområde 1
Engélsk Engelsk
2. fremmedsprog Matematik
Fagområde 2 / naturfag Fagområde 2 / naturfag

Der afholdes således på begge linier skriftlig eksamen enten i fag
område 2 eller naturfag. Direktoratet udpeger det af de to fagområder, 
de enkelte klasser skal have skriftlig eksamen i. Det fagområde, der 
udgår, indgår automatisk i den mundtlige eksamen.
MUNDTLIG EKSAMEN
Der afholdes 3 mundtlige eksaminer i fagområderne samt en prøve i 
tilknytning til eksamensprojektet, se nedenfor. Mindst én prøve er 
en individuel prøve, og mindst én afholdes som gruppeeksamen.
Det af fagområderne 2 og 4 (naturfag), som udgår til skriftlig eksamen, 
indgår automatisk. De to andre fagområder udpeges af direktoratet 
mellem følgende:

Sproglig linie Matematisk linie
Fagområde 1 Fagområde 1
Fagområde 2 Fagområde 2
Engelsk Engelsk
2. fremmedsprog 2. fremmedsprog
3. fremmedsprog Matematik
Naturfag Naturfag

MIDTVEJSOPGAVE
Midtvejsopgaven placeres i forbindelse med det sidste projektforløb 
i 2g. Opgaven stilles på et fagligt niveau, der inden for de enkelte 
fagområder svarer til slutningen af 2g og skal indholdsmæssigt 
falde inden for interessetoningens område for de enkelte grupper.
EKSAMENSPROJEKT
Eksamensprojektet (herunder valg af emne og grupper) fastlægges 
af lærere og elever i slutningen af 5. semester og udføres i 6. 
semester. Projektet er fælles for et grentoningshold, men med mulig
hed for specialisering i grupper.
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KARAKTERER
Der gives følgende årskarakterer:
Sproglig linie: skriftlig og mundtlig karakter i fagområde 1, fagom
råde 2, engelsk, 2. fremmedsprog og fagområde 4 samt mundtlig karakter 
i 3. fremmedsprog.

Matematisk linie: skriftlig og mundtlig karakter i fagområde 1, fag
område 2, engelsk, fagområde 4a (matematik) og fagområde 4b (naturfag) 
samt mundtlig karakter i 2. fremmedsprog.

Der gives ikke karakterer i fagområde 5 og 6; men formidlingsformer, 
der er knyttet hertil, inddrages i evalueringen idet omfang, det er 
relevant for karakterfastsættelsen i de andre fagområder.

Eksamenskarakterne omfatter:
4 skriftlige karakterer (af 5 mulige) fra prøver i fagområderne, 
3 mundtlige karakterer (af 6 mulige) fra prøver i fagområderne, 
1 karakter for midtvejsopgaven,
2 karakterer for eksamensprojekt med tilhørende mundtlig prøve.
4 overførte årskarakterer.

TIDSPLAN
Bortset fra midtvejsopgaven falder alle andre eksaminer i 3g. De af
vikles efter en med Direktoratet for gymnasieskolerne og HF aftalt 
tidsplan.
GENERELLE BESTEMMELSER
De følgende bestemmelser gælder ved prøver i alle fagområder / fag 
og medtages derfor ikke under hvert fagområdes særlige eksamensbe
stemmelser .
Opgivelser
Grentoningen i 3g kan medføre, at de enkelte hold/grupper arbejder 
med forskelligt stof; der kan derfor blive tale om gruppevis opgi
velser .
Karakterfastsættelse
Ved alle eksaminer gives individuelle karakterer. De normale proce
dureregler for karakterfastsættelse følges.
Censorer
Censorer udpeges således både ved skriftlig og mundtlig eksamen, 
at de har kompetence til at dække de fag, der indgår i de pågælden
de fagområder.
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Senest lo dage før eksaminationen skal finde sted, fremsendes spørgs
målene til godkendelse hos censorerne. Projektrapporter og evt. an
det materiale sendes i så begrænset omfang som muligt, såsnart cen
sorernes navne er offentliggjort.
Under gruppeeksamen kan censorerne deltage i samtalen med gruppen 
og kan stille spørgsmål til de enkelte eksaminander. Dog har eksa
minator mulighed for at afvise spørgsmål.
Gruppeeksamen
Gruppeeksamen kan enten afvikles med 2-3 dages forberedelsestid el
ler med en kortere forberedelsestid på selve eksamensdagen. Hver 
klasse kan kun vælge én prøve med flere dages forberedelsestid. 
Under hvert fagområdes / fags særlige eksamensbestemmelser er an
givet mulige former for gruppeeksamen.
Hver gruppe består normalt af 3 - 4 deltagere. Gruppeinddelingen 
foretages af lærer(e) og elever i fællesskab. Såfremt der ikke op
nås enighed, sker sammensætningen af grupper ved lodtrækning.
TVÆROMRÅDEEKSAMEN
Såfremt en klasse og dens lærere måtte ønske eksamen afviklet som 
fælleseksamen for flere fagområder, vil forslag herom blive indsendt 
til nærmere forhandling med direktoratet. De sædvanlige tidsterminer 
for forsøgseksamen vil blive fulgt.
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fagområde 1

EKSAMEN I SKRIFTLIG FREMSTILLING
Opgivelser: Elever og lærere vælger et eksamensområde, som består 
af tre af de større emneområder, eleverne har beskæftiget sig med 
i undervisningen. Opgaven udarbejdes inden for et af de tre områder. 
Hvilket emneområde, der anvendes, gøres ikke bekendt for eleverne 
før eksamen.
Eksamensopgaven består af et tekstmateriale og opgaveformuleringer 
i tilknytning hertil. Eksaminanden skal have mulighed for at vælge 
mellem mindst tre opgaveformuleringer, herunder:

a) tekstanalyse / tekstbehandling og perspektivering,
b) tekstanalyse / tekstbehandling og vurdering og problem

diskussion,
c) tekstanalyse / tekstbehandling og oplevelsesbearbejdning. 

Tekstmaterialet skal være eleverne ubekendt. Der skal være forskel
lige teksttyper repræsenteret i materialet, jfr. det udvidede tekst
begreb. Eksaminanderne har mulighed for at vælge forskellige former 
for deres besvarelse, herunder eksempelvis essayprægede, rapport
prægede eller fiktionsprægede besvarelser.
Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Tilladte hjælpemid
ler er: Dansk retskrivningsordbog og Nudansk ordbog.
Evaluering: På grundlag af færdighedskravene i fagområdebeskrivelsen 
skal prøven i skriftlig fremstilling måle følgende størrelser: 
- Beherskelse af de formelle sider af skriftsproget: ortografi, 

syntaks, tegnsætning.
- Skriftlig kompetence i bredere forstand: evne til at kommunikere 

et indhold klart og forståeligt; heri indgår evaluering af opgave
disposition, præcision i formuleringen, kvaliteten af argumenta
tion og dokumentation. Evne til at vælge og udtrykke sig i en hen
sigtsmæssig skriftlig form udfra såvel opgaveformuleringen som den 
intention, som eksaminanden selv har med besvarelsen; heri indgår 
evaluering af genrevalg og stilistisk homogenitet i realiseringen 
af den valgte genre samt det stilistiske særpræg, eksempelvis ev
nen til abstraktion og generalisering eller til konkretisering 
og gengivelse af oplevelsesstof.

- Færdighed i tekstanalyse og i at sætte tekster i relation til
hinanden.



162

- Viden om teksters historiske og samfundsmæssige placering og ev
ne til at forholde sig til tekster ud fra en forståelse af sig 
selv i en historisk sammenhæng.

Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Opgivelser: Pensum defineres dels som de generelle færdighedskrav, 
der er nævnt i fagområdebeskrivelsen, dels som pensumområder, der 
omfatter væsentlige dele af det i undervisningen behandlede stof 
i de tre år.

Eksamensspørgsmål: Læreren udvælger tekstmateriale og udfærdiger 
eventulle vejledende spørgsmål til materialet. Materialet og spørgs
målene sendes til censor. Tekstmaterialet og evt. vejledende spørgs
mål udgør grundlaget for eksaminationen. Materiale og problemstil
linger fra undervisningsforløbet kan inddrages i eksaminationen. 
Tekstmaterialet skal være ukendt for eleverne, og der skal for 
klassen som helhed være en rimelig variation i teksterne. Tekstma
terialet vælges efter pensum, således at tekstmaterialet til hver 
elev giver mulighed for at belyse flere af de størrelser, der skal 
evalueres (se nedenfor).

Eleven skal formulere et selvstændigt indlæg (af højst 5 minutters 
varighed) i løbet af eksaminationstiden, der ellers former sig som 
en samtale mellem elev og eksaminator.
Forberedelsestid: time. Eksamination incl. censurering: % time.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alt i undervisningen uddelt og 
anvendt materiale.

Gruppeeksamen
Opgivelser: Pensum defineres dels som de generelle færdighedskrav, 
der er nævnt i fagområdebeskrivelsen, dels som pensumområder, der 
omfatter tre større emneområder, som alle i gruppen har arbejdet 
med i undervisningen.
Eksamensspørgsmål: Læreren udvælger tekstmateriale og udfærdiger 
eventuelle vejledende spørgsmål til materialet. Materialet og 
spørgsmålene sendes til censor. Tekstmaterialet og evt. vejledende 
spørgsmål udgør grundlaget for eksaminationen. Materiale og problem
stillinger fra undervisningsforløbet kan inddrages i eksaminationen.
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Tekstmaterialet skal være ukendt for eleverne, og der skal for 
klassen som helhed være en rimelig variation i teksterne. Tekstma
terialet vælges efter pensum, således at tekstmaterialet til hver 
gruppe giver mulighed for at belyse flere af de størrelser, der 
skal evalueres (se nedenfor).
Hver elev skal formulere et selvstændigt indlæg (af højst 5 minut
ters varighed) i løbet af eksaminationstiden, der ellers former sig 
som en samtale mellem elever og eksaminator og evt. censor.
Forberedelsetid: højst 1^ time pr. gruppe. Eksamination incl. cen
surering: højst 1^ time pr. gruppe.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alt i undervisningen uddelt og 
anvendt materiale.

Evaluering - fælles for individuel eksamen og gruppeeksamen: 
På grundlag af færdighedskravene i fagområdebeskrivelsen indgår 
følgende størrelser i evalueringen: 
- Evne til at foretage en systematisk tekstbehandling.
- Evne til at sammenstille tekster ud fra valgte eller givne syns

punkter .
- Evne til at forstå og gøre rede for teksters placering i en tema

tisk og / eller historisk sammenhæng.
- Viden om væsentlige træk ved de i undervisningen behandlede over

ordnede emner, herunder livs- og omverdenstolkning og bevidst
heds- og socialhistoriske forhold.

- Viden om de væsentligste teorier og metoder, som har været anvendt 
i undervisningen i forbindelse med analyse og perspektivering.

- Evne til at udtrykke sig klart og forståeligt og til at disponere 
en sammenhængende mundtlig fremstilling.

Dér foretages en vægtning af de størrelser, der indgår i evaluerin
gen, alt efter om det er individuel eksamen eller gruppeeksamen, ud 
fra pensumområdernes forskellige karakter.

Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 2

SKRIFTLIG EKSAMEN
Eksamensopgaven stilles inden for det obligatoriske pensum, som 
fremgår af fagområdebeskrivelsens pkt. 2.2a - e og 2.3.
Opgaven består af en opgavetekst (overskrift, spørgsmål og under
spørgsmål) og en række bilag, som er ukendt for eleverne (tekster, 
diagrammer, tabeller og/eller kortmateriale etc.).

Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Eleverne må med
bringe egne hjælpemidler og notater efter eget valg. Obligatoriske 
hjælpemidler fastsættes af direktoratet.
Evaluering: Opgavebesvarelsen evalueres ud fra kravene i fagområ
debeskrivelsens punkt 2.2 a-e og 2.3.
Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Opgivelser: Der opgives ialt 55o ns., hvori skal indgå

a) teori- og metodestof samt historiske oversigter udvalgt 
fra hele undervisningsforløbet, og

b) stof fra mindst 3 af de emner, der er behandlet i under
visningen, således at undervisningens 5 dimensioner alle 
er dækket, herunder også den historiske.

Eksamensspørgsmål: Der gives ét spørgsmål (med underspørgsmål) ved
lagt bilag, som er ukendt for eleven (tekst, tabel, diagram, kort, 
kilde, billede m.v.).
Forberedelsestid: I time. Eksamination incl. censurering: i time. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler efter elevens 
eget valg.

Gruppeeksamen med kort forberedelsestid på eksaminationsdagen 
Opgivelser:Der opgives ialt 55o ns., hvori skal indgå

a) teori- og metodestof samt historiske oversigter udvalgt 
fra hele undervisningsforløbet, og

b) stof fra mindst 3 af de emner, der er behandlet i under
visningen, således at undervisningens 5 dimensioner alle 
er dækket, herunder også den historiske.

Eksamensspørgsmål: Opgaven består af en opgavetekst og bilag, der 
er ukendt for eleverne. Opgaveteksten skal give eleverne mulighed 
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for at disponere opgavebesvarelsen på egen hånd, ligesom de skal 
kunne inddrage stof fra undervisningen.
Forberedelsestid: i time pr. elev, dog mindst 2 timer. Eksamination 
incl. censurering: maximalt i time pr. elev.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler efter elever
nes eget valg.

Gruppeeksamen med 3 dages forberedelse
Opgivelser: Der opgives ialt 55o ns., hvori skal indgå

a) teori- og metodestof samt historiske oversigter udvalgt 
fra hele undervisningsforløbet, og

b) stof fra mindst 3 af de emner, der er behandlet i under
visningen, således at undervisningens 5 dimensioner alle 
er dækket, herunder også den historiske.

Eksamensspørgsmål: Med udgangspunkt i projekter udarbejdet i under
visningen stilles en opgave, der dels kræver fordybelse i et be
stemt aspekt i tilknytning til et af projekterne, dels en perspek
tivering til stof, der i øvrigt er arbejdet med i undervisningen.
Forberedelsestid: 3 dage. Det vil være naturligt, at den del af 
forberedelsestiden anvendes til at arbejde i marken eller til ind
samling og analyse af data o.l.
Eksamination incl. censurering: J time pr. elev.

Evaluering - fælles for alle tre prøvetyper.
De mundtlige prøver evalueres ud fra kravene i fagområdebeskrivel
sens punkt 2.2 a-e og det opgivne pensum.

Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 3: ENGELSK

SKRIFTLIG EKSAMEN
Der forelægges eleverne 2 eller flere tekster med emnemæssigt fæl
lesskab. Opgavematerialet må ikke have direkte tilknytning til det 
stof, der har været behandlet i undervisningen, men kan ligge i for
længelse af det.
Til teksterne stilles en række opgaver:

a) oversættelse fra dansk til engelsk,
b) resumeringsopgave, 
c) argumentations- og vurderingsopgave, 
d) perspektiveringsopgave, hvor problemstillingerne i de ud

leverede tekster skal sættes ind i den større sammenhæng, 
der kendes fra det læste stof.

Opgave a og b skal besvares af alle. Derudover skal eleven vælge 
mindst én af c og d til besvarelse.

Alle teksttyper kan indgå i opgaveforlægget, dvs. tekstbegrebet in
kluderer statistik, tegneserie, annonce etc.
Tekster og opgaver vælges således, at de kan besvares uanset hvil
ken grentoning, den enkelte elev har valgt.
Til prøven gives 5 timer med alle hjælpemidler.
Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN 
Individuel prøve 
Der opgives tekster fra mindst 3 emner eller projekter, der har væ
ret behandlet i undervisningen; ialt opgives mindst 12o sider af det 
intensivt læste. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 
Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. 1 side og en censorvalgt, 
kontekstfri ekstemporaltekst på ca. J side.
Eksaminationen omfatter:

a) oplæsning af ca. lo linier af en af de forelagte tekster 
(eleven vælger selv; oplæsningen kan danne optakt til 
elevoplæg),

b) elevoplæg på grundlag af opgiven tekst, 
c) samtale mellem elev og lærer med udgangspunkt i elevens 

oplæg, I tilknytning hertil kontrolleres ved stikprøver 
forståelsen af sproglige enkeltheder i det forelagte tekst
stykke , 

d) oversættelse af ekstemporal.
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Foreberedelsestid: i time. Eksamination incl. censurering: i time. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: Alle noter. Ingen ordbøger, in
gen grammatik.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.

Gruppeeksamen med kort forberedelsestid på eksaminationsdagen.
Der opgives tekster fra mindst 3 emner eller projekter, der har 
været behandlet i undervisningen; ialt opgives mindst 12o sider 
af det intensivt læste. Forskellige teksttyper skal være repræsen
teret .
Gruppen forelægges paralleltekster til emner eller projekttemaer, 
ca. 1 side pr. gruppedeltager. Desuden får hver elev en censorvalgt, 
kontekstfri ekstemporaltekst på ca. i side.
Eksaminationen falder i 2 dele, gruppeeksamination og individuel 
prøve i ekstemporalteksten.
Gruppeeksaminationen omfatter:

a) oplæsning; hver elev oplæser ca. lo linier (eleverne har 
selv fordelt de udleverede tekster mellem sig. Oplæsningen 
kan danne optakt til de efterfølgende elevoplæg),

b) fælles fremlæggelse af de udleverede paralleltekster. Hvert 
gruppemedlem står for en del af fremlæggelsen,

c) samtale mellem elever, lærer og evt. censor med udgangs
punkt i elevernes fremlæggelse.

Individuel prøve i ekstemporaltekst omfatter oversættelse af teksten.
Forberedelse til den fælles del beregnes således: 3/4 time til in
tensiv læsning af egen tekst + 1/4 time pr. gruppemedlem til eks
tensiv læsning af de andre gruppemedlemmers tekster + 1/2 time til 
koordination.
Eksamination: 1/4 time pr. gruppemedlem.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler, incl. ordbøger 
og grammatik. Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes 
under eksaminationen.
Til ekstemporalprøven gives 1/4 times forberedelsestid. Eksamina
tion incl. censurering: 1/4 time. Der må ikke benyttes hjælpemid
ler i forberedelsestiden.
Der gives én karakter.
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Gruppeeksamen med to dages forberedelsestid.
Der opgives tekster fra mindst 3 emner eller projekter, der har 
været behandlet i undervisningen; ialt opgives mindst 12o sider 
af det intensivt læste. Forskellige teksttyper skal være repræsen
teret .
Til hver gruppe udleveres to dage før eksaminationen en eller 
flere tekster med emnemæssig tilknytning til det opgivne stof samt 
i skriftlig form spørgsmål til teksten I teksterne, som i alle 
tilfælde skal indgå i fremlæggelsen. Tekstmaterialet kan suppleres 
med andre materialer, billeder o.l. Gruppen skal selv disponere 
fremlæggelsen.

Afhængig af gruppestørrelse udleveres ca. 1 time før eksaminationen 
en censorvalgt, kontekstfri ekstemporaltekst på indtil 1 normalside 
pr. gruppemedlem. Der er ikke hjælpemidler til rådighed under forbe
redelsen af ekstemporalteksten.
Eksaminationen omfatter:

a) ekstemporal: censor vælger passager, der oplæses og over
sættes af hver elev. Derefter kort diskussion af teksten, 
hvor alle deltager,

b) fremlæggelse af de(n) forberedte tekst(er). Hvert gruppe
medlem står for en del af fremlæggelsen,

c) samtale mellem elever, lærer og evt. censor med udgangs
punkt i elevernes fremlæggelse.

Eksaminationstid: 1/2 time pr. gruppemedlem, incl. censurering.
Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 3: FRANSK

Niveau 1 (2. fremmedsprog på sproglig linie).

SKRIFTLIG EKSAMEN
Der forelægges eleverne et opgavemateriale på ca. 3 sider. Det skal 
være tematisk sammenhængende. Opgavematerialet må ikke have direkte 
tilknytning til det stof, der har været behandlet i undervisningen, 
men kan ligge i forlængelse af det. Alle teksttyper kan indgå i 
tekstmaterialet, dvs. tekstbegrebet inkluderer f.eks. reklame, teg
neserie, statistik, billeder. Mindst 3/4 og højst 1J normalside 
skal være sagprosa og/eller fiktionsprosa på fransk. Også poesi kan 
indgå.
Til teksterne stilles en række opgaver:

a) oversættelse fra dansk til fransk (4-6 linier),
b) oversættelse fra fransk til dansk (4-6 linier), 
c) udarbejdelse af en præsentation af materialet på fransk, 
d) 4 - 6 på fransk formulerede opgaver, der stiller krav om en 

rimeligt dybtgående og nuanceret tekstbehandling på fransk. 
Læst stof skal kunne inddrages i besvarelsen.

Opgave a, b og c skal besvares af alle. Derudover skal eleven væl
ge mindst én af d til besvarelse.
Tekster og opgaver vælges således, at de kan besvares uanset hvil
ken grentoning, den enkelt elev har valgt.
Til prøven gives 5 timer med alle hjælpemidler, incl. egne noter.

Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Der opgives tekster fra emner, der har været behandlet i undervis
ningen; ialt opgives 9o normalsider (det udvidede tekstbegreb an
vendes) .
Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. 3/4 normalside og en cen
sorvalgt ekstemporaltekst på ca. i normalside.
Eksaminationen omfatter:

a) oversættelse af ekstemporalteksten,-
b) oplæsning af et stykke af den opgivne tekst,
c) elevoplæg og samtale mellem elev og lærer om den opgivne 

tekst, hvorunder der perspektiveres til det øvrige stof.
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Dersom eksaminator skønner, at eksaminanden ikke under c har haft 
lejlighed til i tilstrækkeligt omfang at vise sin forståelse af de 
læste tekster, kan der til sidst føres en kortere samtale på dansk. 
Det må i så fald påses, at eleven holder sig til at inddrage de tek
ster, der er læst på fransk.
Forberedelsestid: i time. Eksamination incl. censurering: i time. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler, incl. egne 
notater fra undervisningen.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.

Gruppeeksamen
Der opgives tekster fra emner, der har været behandlet i undervis
ningen; ialt opgives mindst 9o normalsider (det udvidede tekstbe
greb anvendes).
Gruppen forelægges uddrag af de opgivne tekster i et omfang sva
rende til 3/4 normalside pr. gruppedeltager.
Eksaminationen omfatter:

a) et referat på fransk fra hvert gruppemedlem af en del af 
de udleverede tekster,

b) diskussion på fransk mellem elever og lærer og evt. censor 
på grundlag af gruppens forberedte diskussionsoplæg; herun
der inddrages teksterne i deres emnemæssige sammenhæng. 
Under diskussionen skal der gives alle elever lejlighed 
til at besvare spørgsmål stillet af eksaminator.

Dersom eksaminator skønner, at gruppen under b ikke har haft lej
lighed til i tilstrækkeligt omfang at vise deres forståelse af de 
læste tekster, kan der til sidst føres en kortere samtale på dansk. 
Det må i så fald påses, at eleverne holder sig til at inddrage de 
tekster, der er læst på fransk.

Forberelsestid: | time pr. gruppedeltager. Eksamination incl. cen
surering: 1/4 time pr. gruppedeltager.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler, incl. egne 
noter fra undervisningen.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
I tilknytning til ovenstående gruppeprøve prøves hver gruppedelta
ger i en ekstemporaltekst.Hver elev får en censorvalgt ekstemporal- 
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tekst på ca. i normalside. Forberedelsestid med hjælpemidler: 15 
minutter. Eksamination: oversættelse af ekstemporalteksten, varig?- 
hed højst 15 minutter.

Der gives én karakter.

Niveau 2 (2. fremmedsprog på matematisk linie).

MUNDTLIG EKSAMEN 
Individuel prøve 
Der opgives tekster fra emner, der har været behandlet i undervis
ningen. Ialt opgives mindst 8o normalsider (det udvidede tekstbe
greb anvendes). Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. i nor
malside samt en censorvalgt ekstemporaltekst på ca. 2 normalsider.

Eksaminationen omfatter:
a) oversættelse af den første halve side af ekstemporalteksten. 

Resten af ekstemporalteksten gengives på dansk,
b) oplæsning af et stykke af den opgivne tekst, 
c) samtale på fransk mellem elev og eksaminator på grundlag 

af den forelagte opgivne tekst. Eleven skal under samta
len vise, at han/hun har kendskab til andre dele af værket 
eller emnet.

Forberedelsestid: 4o minutter. Eksamination incl. censurering: 
2o minutter.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler, incl. egne 
noter fra undervisningen.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.

Gruppeeksamen
Der opgives tekster fra emner, der har været behandlet i undervis
ningen. Ialt opgives mindst 8o normalsider (det udvidede tekstbe
greb anvendes).
Gruppen forelægges uddrag af de opgivne tekster i et omfang svaren
de til i normalside pr. gruppedeltager samt en lærervalgt ekstem
poraltekst på ca. 2 normalsider, tematisk sammenhængende med det 
opgivne stof.
Eksaminationen omfatter:

a) gengivelse på dansk af den udleverede ekstemporaltekst,



b) oplæsning af et stykke af den opgivne tekst,
c) samtale på fransk mellem elever og eksaminator på grundlag 

af den forelagte, opgivne tekst. Eleverne skal under sam
talen vise, at de har kendskab til andre dele af værket 
eller emnet,

d) individuelt oversættes j normalside censorvalgt ekstempo
raltekst til dansk som afslutning på eksamen. Teksten 
forelægges først i eksamenslokalet. Forberedelsestid: 
lo minutter med hjælpemidler.

Forberedelsestid: 2o minutter pr. gruppedeltager, dog mindst 1 time. 
Eksamination.incl. censurering: 2o minutter pr. gruppedeltager. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler, incl. egne 
noter fra undervisningen.

Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.

Niveau 3 (3. fremmedsprog på sproglig linie).

MUNDTLIG EKSAMEN
Der opgives tekster, der har været behandlet i undervisningen; 
ialt opgives 7o normalsider (det udvidede tekstbegreb anvendes). 
Højst lo normalsider af teksterne kan være adapterede tekster.
Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. i normalside samt en 
censorvalgt ekstemporaltekst på ca. i normalside.
Eksaminationen omfatter:

a) oversættelse af ekstemporalteksten,
b) oplæsning af den opgivne tekst, evt. kun en del deraf,
c) elementær samtale på fransk mellem elev og lærer om den 

forelagte tekst.
Forberedelsestid: 2o minutter. Eksamination incl. censurering: 
2o minutter.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler, incl. egne 
noter fra undervisningen.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 3: RUSSISK

Niveau 1 (2. fremmedsprog på sproglig linie).

SKRIFTLIG EKSAMEN
Der forelægges eleverne et russisksproget opgavemateriale (tekst og 
illustrationer). Det skal være tematisk sammenhængende og med til
knytning til et af de emner, der har været behandlet i undervisnin
gen .
Materialet skal være fyldigt glosseret.
Med materialet følger en opgaveformulering, hvori der stilles krav 
om bearbejdning af materialet, f.eks. i form af resumerings-, per
spektiverings- og vurderingsopgaver.
Til prøven gives 5 timer med alle fagets sædvanlige hjælpemidler 
og egne noter.
Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Der opgives tekster, der har været behandlet i undervisningen; ialt 
opgives mindst 50 normalsider (det udvidede tekstbegreb anvendes).
Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. 1 side og en censorvalgt 
ekstemporaltekst på ca. 1 side.
Eksaminationen omfatter:

a) oversættelse af ekstemporalteksten,
b) oplæsning af en del af den opgivne tekst, 
c) samtale på russisk mellem elev og lærer på grundlag af 

teksten, hvorunder eleven skal vise, at han kan sætte den 
ind i en sammenhæng (kulturel, samfundsmæssig m.v.),

d) kort samtale på dansk, hvor eleven kan uddybe perspekti
veringen af teksten.

Forberedelsestid: 45 min. Eksaminationstid incl. censurering: ca.
20 min. Hjælpemidler i forberedelsestiden: fagets sædvanlige hjælpe
midler samt egne noter.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksaminatio
nen .
Der gives én karakter.
Niveau 2 (2. fremmedsprog på matematisk linie).

MUNDTLIG EKSAMEN
Der opgives tekster fra emner, der har været behandlet i undervis
ningen .
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Ialt opgives mindst 4o normalsider (det udvidede tekstbegreb an
vendes) .

Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. 1 side samt en censor
valgt ekstemporaltekst på ca. j side.
Eksaminationen omfatter:

a) oversættelse af ekstemporalteksten,
b) oplæsning af en del af den opgivne tekst,
c) en enkel samtale på russisk mellem elev og lærer på grund

lag af teksten,
d) en samtale på dansk mellem elev og lærer, hvorunder ele

ven skal vise, at han kan sætte den ind i en sammenhæng 
(kulturel, samfundsmæssig m.v.).

Forberedelsestid: 45, min. Eksamination incl. censurering: ca. 20 min. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: fagets sædvanlige hjælpemidler 
samt egne noter.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.
Niveau 3 (3. fremmedsprog på sproglig linie):
MUNDTLIG EKSAMEN
Der opgives tekster, der har været behandlet i undervisningen; ialt 
opgives mindst 25 normalsider (det udvidede tekstbegreb anvendes).
Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. J side samt en censor
valgt ekstemporaltekst på ca. j side.
Eksaminationen omfatter:

a) oversættelse af ekstemporalteksten,
b) oplæsning af en del af den opgivne tekst,
c) en elementær samtale på russisk mellem elev og lærer på 

grundlag af teksten.
Forberedelsestid: 45 min. Eksamination incl. censurering: ca. 20 
min.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: fagets sædvanlige hjælpemidler 
samt egne noter.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 3: TYSK

Niveau 1 (2. fremmedsprog på sproglig linie).

SKRIFTLIG EKSAMEN
Der forelægges eleverne 2 eller flere tekster med emnemæssigt fæl
lesskab. Opgavematerialet må ikke have direkte tilknytning til det 
stof, der har været behandlet i undervisningen, men kan ligge i for
længelse af det.
Til teksterne stilles en række opgaver:

a) oversættelse fra dansk til tysk,
b) resumeringsopgave, 
c) argumentations- og vurderingsopgave, 
d) perspektiveringsopgave, hvor problemstillingerne i de 

udleverede tekster skal sættes ind i den større sammen
hæng, der kendes fra det læste stof.

Opgave a og b skal besvares af alle. Derudover skal eleven vælge 
mindst én af c og d til besvarelse.
Alle teksttyper kan indgå i opgaveforlægget, dvs. tekstbegrebet in
kluderer statistik, tegneserie, annonce etc.
Tekster og opgaver vælges således, at de kan besvares uanset hvil
ken grentpning, den enkelte elev har valgt.
Til prøven gives 5 timer med alle hjælpemidler. 
Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN 
Individuel prøve 
Der opgives tekster fra mindst 3 emner eller projekter, der har væ
ret behandlet i undervisningen; ialt opgives mindst 120 sider af 
det intensivt læste. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 
Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. 1 side og en censorvalgt, 
kontekstfri ekstemporaltekst på ca. i side.
Eksaminationen omfatter:

a) oplæsning af ca. 10 linier af en af de forelagte tekster 
(eleven vælger selv; oplæsningen kan danne optakt til 
elevoplæg),

b) elevoplæg på grundlag af opgiven tekst, 
c) samtale mellem elev og lærer med udgangspunkt i elevens 

oplæg. I tilknytning hertil kontrolleres ved stikprøver 
forståelsen af sproglige enkeltheder i det forelagte tekst
stykke, 

d) oversættelse af ekstemporal.
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Forberedelsestid: J time. Eksamination incl. censurering: $ time. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: Alle noter. Ingen ordbøger, in
gen grammatik.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.

Gruppeeksamen med kort forberedelsestid på eksaminationsdagen.
Der opgives tekster fra mindst 3 emner eller projekter, der har 
været behandlet i undervisningen; ialt opgives mindst 120 sider 
af det intensivt læste. Forskellige teksttyper skal være repræsen
teret .

Gruppen forelægges paralleltekster til emner eller projekttemaer, 
ca. 1 side pr. gruppedeltager. Desuden får hver elev en censorvalgt, 
kontekstfri ekstemporaltekst på ca. i side.
Eksaminationen falder i 2 dele, gruppeeksamination og individuel 
prøve i ekstemporalteksten.
Gruppeeksaminationen omfatter:

a) oplæsning; hver elev oplæser ca. 10 linier (eleverne har 
selv fordelt de udleverede tekster mellem sig. Oplæsningen 
kan danne optakt til de efterfølgende elevoplæg),

b) fælles fremlæggelse af de udleverede paralleltekster. Hvert 
gruppemedlem står for en del af fremlæggelsen,

c) samtale mellem elever, lærer og evt. censor med udgangs
punkt i elevernes fremlæggelse.

Individuel prøve i ekstemporaltekst omfatter oversættelse af teksten.

Forberedelse til den fælles del beregnes således: 3/4 time til in
tensiv læsning af egen tekst + 1/4 time pr. gruppemedlem til eks
tensiv læsning af de andre gruppemedlemmers tekster + 1/2 time til 
koordination.
Eksamination: 1/4 time pr. gruppemedlem.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler, incl. ordbøger 
og grammatik. Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes 
under eksaminationen.

Til ekstemporalprøven gives 1/4 times forberedelsestid. Eksamina
tion incl. censurering: 1/4 time. Der må ikke benyttes hjælpemid
ler i forberedelsestiden.
Der gives én karakter.
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Gruppeeksamen med to dages forberedelsestid.
Der opgives tekster fra mindst 3 emner eller projekter, der har 
været behandlet i undervisningen; ialt opgives mindst 120 sider 
af det intensivt læste. Forskellige teksttyper skal være repræsen
teret .
Til hver gruppe udleveres to dage før eksaminationen en eller 
flere tekster med emnemæssig tilknytning til det opgivne stof samt 
i skriftlig form spørgsmål til teksten / teksterne, som i alle 
tilfælde skal indgå i fremlæggelsen. Tekstmaterialet kan suppleres 
med andre materialer, billeder o.l. Gruppen skal selv disponere 
fremlæggelsen.
Afhængig af gruppestørrelse udleveres ca. 1 time før eksaminationen 
en censorvalgt, kontekstfri ekstemporaltekst på indtil 1 normalside 
pr. gruppemedlem. Der er ikke hjælpemidler til rådighed under forbe
redelsen af ekstemporalteksten.
Eksaminationen omfatter:

a) ekstemporal: censor vælger passager, der oplæses og over
sættes af hver elev. Derefter kort diskussion af teksten, 
hvor alle deltager,

b) fremlæggelse af de(n) forberedte tekst(er). Hvert gruppe
medlem står for en del af fremlæggelsen,

c) samtale mellem elever, lærer og evt.censor med udgangs
punkt i elevernes fremlæggelse.

Eksaminationstid: 1/2 time pr. gruppemedlem, incl. censurering.

Der gives én karakter.
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Niveau 2 (2. fremmedsprog på matematisk linie)

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Der opgives tekster fra det projekt, hvori primærsamfundet indgik 
som centralt emne, og desuden fra 2 eller 3 emner, der har været 
behandlet i undervisningen. Ialt opgives mindst 85 normalsider.
Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. 1 side og en opgavefor
mulering .
Eksaminationen omfatter:

1. a) oplæsning af ca. lo linier af den opgivne tekst (Eleven 
vælger selv hvilke linier, der læses op),

b) elevoplæg på grundlag af teksten og den stillede opgave, 
c) samtale mellem elev og lærer med udgangspunkt i elevens 

oplæg.
2. Eleven hører et bånd med moderne alment indhold. Varighed 

ca. 3 minutter. Eleven giver et resumé på dansk. Samtale 
mellem elev og lærer på tysk om indholdet.

Forberedelsestid: | time. Eksamination incl. censurering: j time. 
Tiden fordeles med ca. 2o minutter til del 1 og ca. lo minutter 
til del 2.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: Alle noter, ingen ordbøger, ingen 
grammatik.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen. ,
Der gives én karakter.

Gruppeeksamen
Der opgives tekster fra det projekt, hvori primærsamfundet indgik 
som centralt emne, og desuden fra 2 eller 3 emner, der har været 
behandlet i undervisningen. Ialt opgives mindst 85 normalsider.
Der udleveres en af læreren valgt og censor godkendt længere tekst 
eller en sammenstilling af flere tekster samt en opgaveformulering. 
Teksten/teksterne er paralleltekst(er) til de opgivne tekster, 
idet de dog skal inddrage nye aspekter.
1 time inden eksaminationens start forelægges en censorvalgt tekst 
med moderne, alment indhold på ca. 1 A4 side pr. gruppemedlem.
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Eksaminationen omfatter:
a) ekstemporal: hver elev læser op og oversætter passager, 

som vælges af censor. Samtale på tysk mellem elever, lærer 
og evt. censor.

b) forberedt emne: eleverne fremlægger deres besvarelse af 
opgaven. Dernæst samtale mellem elever, lærer og evt. 
censor om opgaven.

Forberedelsestid: 2 dage. Eksaminationstid incl. censurering: i 
time pr. gruppemedlem, deraf ca. 10 minutter til ekstemporal
teksten .
Hjælpemidler i forberedelsen af ekstemporaltekst: alle noter, ord
bøger og grammatik.
Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes under eksamina
tionen .
Der gives én karakter.

Niveau 3 (3. fremmedsprog på sproglig linie).
MUNDTLIG EKSAMEN

Der opgives tekster, der har været behandlet i undervisningen; ialt 
opgives mindst 60 normalsider.

Eleven forelægges en opgiven tekst på ca. i normalside.
Eksaminationen omfatter:

a) oplæsning af den opgivne tekst, evt. kun en del deraf,
b) samtale på tysk mellem elev og lærer om den opgivne tekst, 
c) eleven hører et bånd med moderne, alment indhold; varighed 

ca. li minut; eleven giver et resumé på dansk.
Forberedelsestid: 20 minutter. Eksamination incl. censurering: 20 
min.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: Alle noter. Ingen ordbøger, in
gen grammatik. Noter udarbejdet i forberedelsestiden må benyttes 
under eksaminationen.
Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 4: NATURFAG PÅ SPROGLIG LINIE

SKRIFTLIG EKSAMEN

Opgivelser: Der opgives et pensum, som udgør halvdelen af det mate
matiske og naturfaglige fællesstof, der har været arbejdet med igen
nem alle tre år. I pensum skal indgå de i fagområdebeskrivelsen 
specifikt nævnte emner.
Eksamensopgaven består af to dele:

a) en række mindre opgaver, der er indbyrdes uafhængige og som 
alle skal løses. Hver enkelt omhandler en afgrænset og over
skuelig del af det matematisk-naturfaglige pensum;

b) enten en større opgave med forskellige muligheder for be
svarelse eller to opgaver, hvoraf én og kun én skal besvares. 
Opgaverne omhandler mere omfattende problemstillinger inden 
for det matematisk-naturfaglige pensum med mulighed for 
flere indfaldsvinkler og inddragelse af elementer fra andre 
fagområder.

Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Eleverne må benytte 
en af direktoratet godkendt lommeregner, bøger, rapporter og jour
naler samt skriftligt materiale, der har været anvendt eller er 
blevet til i forbindelse med undervisningen.
Evaluering: Prøven skal evaluere indsigt i det matematisk-naturfag
lige fællespensum samt de generelle færdigheder inden for fagområ
det. Første del af prøven skal specielt evaluere bredden i elever
nes grundviden. Anden del skal evaluere eleveres evne til at benytte 
den naturfaglige indsigt til belysning af mere omfattende emneområ
der med inddragelse af matematiske hjælpemidler og elementer fra 
andre fagområder.
Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Opgivelser: Opgivelserne er af samme omfang som til skriftlig eksa
men. Endvidere opgives et eller flere sammenhængende projekter af 
et omfang svarende til ialt ca. 2 måneders undervisning inden for 
fagområdet.
Eksamensspørgsmål: Der gives ét spørgsmål med præciserende under
spørgsmål og/eller relevant materiale (tabeller, kortere tekster, 
figurer m.m.). Eksperimenter og andre undersøgelser tillige med
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naturfaglige emners behandling i tværfaglig sammenhæng indgår i 
eksaminationen.
Forberedelsestid: i time. Eksamination incl. censurering: i time. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler efter elevens 
eget valg. Efter forudgående aftale med eleverne kan et antal bøger 
og andet materiale (herunder relevant apparatur), som har været an
vendt i undervisningen, men som eleverne normalt ikke selv dispo
nerer over, anbringes i forberedelseslokalet til brug i forberedel
sestiden .

Gruppeeksamen
Opgivelser: Opgivelserne er af samme omfang som til skriftlig ek
samen. Endvidere opgives et eller flere sammenhængende projekter af 
et omfang svarende til ialt ca. 2 måneders undervisning inden for 
fagområdet.
Eksamensspørgsmål: Der gives ét spørgsmål med præciserende under
spørgsmål og/eller relevant materiale (tabeller, kortere tekster, 
figurer m.m.). Opgaveteksten skal give eleverne mulighed for at 
disponere opgavebesvarelsen på egen hånd, ligesom de skal kunne 
inddrage stof fra undervisningen.
Eksperimenter og andre undersøgelser tillige med naturfaglige em
ners behandling i tværfaglig sammenhæng indgår i eksaminationen.
Forberedelsestid: i time pr. gruppedeltager, dog højst 2 timer. 
Eksamination incl. censurering: maximalt i time pr. elev. 
Hjælpemidler i forberedelsetiden: alle hjælpemidler efter elevernes 
eget valg. Efter forudgående aftale med eleverne kan et antal bøger 
og andet materiale (herunder relevant apparatur), som har været 
anvendt i undervisningen, men som eleverne normalt ikke selv dispo
nerer over, anbringes i forberedelseslokalet til brug i forberedel
sestiden .
Evaluering - fælles for begge prøvetyper: 
Prøven skal dels evaluere elevernes indsigt i det matematisk-natur- 
faglige fællespensum samt de generelle færdigheder inden for fagom
rådet, dels deres evne til at skaffe sig overblik over og til at 
fremlægge, perspektivere og diskutere matematisk-naturfaglige emner 
og deres sammenhæng med andre fagområder.
Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 4: NATURFAG PÅ MATEMATISK LINIE

SKRIFTLIG EKSAMEN
Opgivelser: Der opgives et pensum, som udgør halvdelen af det na
turfaglige fællesstof, der har været arbejdet med igennem alle 
tre år. I pensum skal indgå de i fagområdebeskrivelsen specifikt 
nævnte emner.

Eksamensopgaven består af to dele:
a) en række mindre opgaver, der er indbyrdes uafhængige og som 

alle skal løses. Hver enkelt omhandler en afgrænset og over
skuelig del af det naturfaglige pensum;

b) enten en større opgave med forskellige muligheder for be
svarelse eller to opgaver, hvoraf én og kun én skal besvares. 
Opgaverne omhandler mere omfattende problemstillinger inden 
for det naturfaglige pensum med mulighed for flere indfalds
vinkler og inddragelse af elementer fra andre fagområder.

Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Eleverne må benytte 
en af direktoratet godkendt lommeregner, bøger, rapporter og jour
naler samt skriftligt materiale, der har været anvendt eller er 
blevet til i forbindelse med undervisningen.
Evaluering: Prøven skal evaluere indsigt i det naturfaglige fæl
lespensum samt de generelle færdigheder inden for fagområdet. 
Første del af prøven skal specielt evaluere bredden i elevernes 
grundviden. Anden del skal evaluere elevernes evne til at benytte 
den naturfaglige indsigt til belysning af mere omfattende emne
områder .

Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Opgivelser: Opgivelserne er af samme omfang som til skriftlig eksa
men. Endvidere opgives et eller flere sammenhængende projekter af 
et omfang svarende til ialt ca. 3 måneders undervisning inden for 
fagområdet.
Eksamensspørgsmål: Der gives ét spørgsmål med præciserende under
spørgsmål og/eller relevant materiale (tabeller, kortere tekster, 
figurer m.m.). Eksperimenter og andre undersøgelser tillige med
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naturfaglige emners behandling i tværfaglig sammenhæng indgår i 
eksaminationen.
Forberedelsestid: i time. Eksamination incl. censurering: i time. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler efter elevens 
eget valg. Efter forudgående aftale med eleverne kan et antal bøger 
og andet materiale (herunder relevant apparatur), som har været an
vendt i undervisningen, men som eleverne normalt ikke selv dispo
nerer over, anbringes i forberedelseslokalet til brug i forberedel
sestiden .

Gruppeeksamen
Opgivelser: Opgivelserne er af samme omfang som til skriftlig ek
samen. Endvidere opgives et eller flere sammenhængende projekter af 
et omfang svarende til ialt ca. 3 måneders undervisning inden for 
fagområdet.
Eksamensspørgsmål: Der gives ét spørgsmål med præciserende under
spørgsmål og/eller relevant materiale (tabeller, kortere tekster, 
figurer m.m.). Opgaveteksten skal give eleverne mulighed for at 
disponere opgavebesvarelsen på egen hånd, ligesom de skal kunne 
inddrage stof fra undervisningen.
Eksperimenter og andre undersøgelser tillige med naturfaglige em
ners behandling i tværfaglig sammenhæng indgår i eksaminationen.
Forberedelsestid: i time pr. gruppedeltager, dog højst 2 timer. 
Eksamination incl. censurering: maximalt i time pr. elev. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler efter elevernes 
eget valg. Efter forudgående aftale med eleverne kan et antal bøger 
og andet materiale (herunder relevant apparatur), som har været 
anvendt i undervisningen, men som eleverne normalt ikke selv dispo
nerer over, anbringes i forberedelseslokalet til brug i forberedel
sestiden .
Evaluering - fælles for begge prøvetyper: 
Prøven skal dels evaluere elevernes indsigt i det naturfaglige 
fællespensum samt de generelle færdigheder inden for fagområdet, 
dels deres evne til at skaffe sig overblik over og til at frem
lægge, perspektivere og diskutere naturfaglige emner og deres 
sammenhæng med andre fagområder.

Der gives én karakter.
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FAGOMRÅDE 4: MATEMATIK PÄ MATEMATISK LINIE

SKRIFTLIG EKSAMEN
Opgivelser: Der opgives et pensum, som omfatter det obligatoriske 
matematiske fællesstof, der har været arbejdet med gennem alle tre 
år. I pensum skal indgå de i fagområdebeskrivelsen specifikt nævnte 
emner.
Eksamensopgaven består af to dele:

a) en række mindre opgaver, der er indbyrdes uafhængige og 
alle skal løses. Hver enkelt omhandler et afgrænset mate
matisk problem;

b) enten en større opgave med forskellige muligheder for be
svarelse eller to opgaver, hvoraf én og kun én skal besva
res .
Opgaverne omhandler mere omfattende problemstillinger, og 
der lægges blandt andet vægt på opgaver, hvor matematik 
indgår som redskab til belysning af problemer fra andre 
emnekredse.

Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Eleverne må benytte 
lommeregner af godkendt type samt medbringe hjælpemidler efter eget 
valg.
Evaluering: Prøven skal evaluere elevernes indsigt idet matematiske 
fællespensum samt de generelle færdigheder inden for området. Første 
del af prøven skal evaluere elevernes matematiske grundviden. Anden 
del af prøven skal evaluere elevernes evne til at overskue mere kom
plekse matematiske problemstillinger, til at formulere og anvende 
matematiske løsningsmetoder og til at bringe matematiske redskaber 
til anvendelse på problemer fra andre emneområder.
Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Opgivelser: Opgivelserne er af samme omfang som til skriftlig ek
samen. Endvidere opgives stof fra 1-3 projekter af et omfang sva
rende til ialt ca. 3 måneders undervisning i fagområdet.
Eksamensspørgsmål: Der gives ét spørgsmål med præciserende under
spørgsmål og/eller relevant materiale (tabeller, kortere tekster, 
figurer m.m.).
Eleven vælger selv form og indhold i fremlæggelsen. Som hovedregel
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indgår dog en afgrænsning af emnet, en omtale af metoder og anven
delser og en mere eller mindre dybtgående behandling af den bagved
liggende matematiske teori. Eksempler på matematiks anvendelse i 
tværfaglige sammenhænge kan inddrages.
Forberedelsestid: i time. Eksamination incl. censurering: 5 time. 
Hjælpemidler i forberedelsetiden: alle hjælpemidler efter elevens 
eget valg. Efter forudgående aftale med eleverne kan et antal bøger 
og andet materiale, som har været anvendt i undervisningen, men 
som eleverne normalt ikke disponerer over, anbringes i forberedel
seslokalet til brug i forberedelsestiden.

Gruppeeksamen
Opgivelser: Opgivelserne er af samme omfang som til skriftlig ek
samen. Endvidere opgives stof fra 1-3 projekter af et omfang 
svarende til ialt ca. 3 måneders undervisning i fagområdet.
Eksamensspørgsmål: Der givet ét spørgsmål med præciserende under
spørgsmål og/eller relevant materiale (tabeller, kortere tekster, 
figurer m.m.).
Gruppen vælger selv form og indhold i fremlæggelsen. Som hoved
regel indgår dog en afgrænsning af emnet, en omtale af metoder og 
anvendelser og en mere eller mindre dybtgående behandling af den 
bagvedliggende matematiske teori. Eksempler på matematiks anvendelse 
i tværfaglige sammenhænge kan inddrages.
Forberedelsestid: i time pr. gruppedeltager, dog højst 2 timer. 
Eksamination incl. censurering: maximalt | time pr. elev.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler efter elevernes 
eget valg. Efter forudgående aftale med eleverne kan et antal bøger 
og andet materiale, som har været anvendt i undervisningen, men som 
eleverne normalt ikke selv disponerer over, anbringes i forberedel
seslokalet til brug i forberedelsestiden.
Evaluering - fælles for begge prøvetyper:
Prøven skal dels evaluere elevernes indsigt i det matematiske fæl
lespensum samt de generelle matematiske færdigheder, dels deres evne 
til at sætte sig ind i en matematisk problemstilling, til at benytte 
og vurdere matematiske modeller og til at inddrage matematik som 
hjælpemiddel til løsning af problemer fra andre emneområder.
Der gives én karakter.
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MIDTVEJSOPGAVE

Inden 1. april i 4. semester vælger hver klasse et overordnet emne 
for midtvejsopgaven. Det overordnede emne skal være forskelligt fra 
de emner, klassen tidligere har arbejdet med. I midtvejsopgaven 
skal indgå mindst 2 fagområder.
Inden for rammerne af det overordnede emne vælger hver gruppe 
(3-4 elever) i samråd med lærerne en afgrænset problemstilling med 
dertil knyttede vidensområder. Denne endelige problemstilling, som 
udgør opgaveformuleringen, skal være udfærdiget senest d. 1. april. 
Produkt
Prøven i midtvejsopgaven består af 3 dele:

a) En fremlæggelse af besvarelsen af problemstillingen. 
Fremlæggelsen må maximalt var 3o min. pr. gruppe. 
Indgår et fremmedsprog i midtvejsopgaven, skal en nærmere 
aftalt del af fremlæggelsen foregå på det pågældende frem
medsprog . 
(eksempler på mulige fremlæggelsesformer: foredrag, panel
diskussion, demonstrationsforsøg, plancheudstilling, film, 
TV, diasserie med lyd, lydmontage, revy, teater, dans m.v. 
eller kombinationer af disse).

b) En redegørelse fra gruppen for afgrænsningen af problem
stillingen, valget af metoder og formidlingsform, samt en 
beskrivelse af arbejdsprocessen. Denne redegørelse må 
maximalt vare 15 min. pr. gruppe.

c) En diskussion mellem elever og eksaminatorer og censorer 
om produktet og de vidensområder, der er knyttet hertil. 
Diskussionen varer maximalt 1 time pr. gruppe.

Hver elev skal bidrage med selvstændige indlæg både under b og c.
Evaluering
Der gives en individuel karakter til hver af gruppens medlemmer. 
På grundlag af den samlede prøve foretages 1) en faglig vurdering 
og 2) en vurdering af arbejdsprocessen.
I den faglige vurdering indgår også en vurdering af elevens evne 
til at anvende metoder og viden fra de enkelte fagområder i en 
overordnet sammenhæng.
I vurderingen af arbejsprocessen indgår en vurdering af elevernes 
evne til at formulere, beskrive og afgrænse en problemstilling, at 
vælge en velegnet formidlingsform samt at tilrettelægge arbejdet 
hensigtsmæssigt.
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EKSAMENSPROJEKT

I slutningen af 5. semester vælger hvert grentoningshold overord
net emne for eksamensprojektet. Det udføres i 6. semester og skal 
være afsluttet inden 15. april. Det overordnede emne skal være for
skelligt fra de emner, holdet og klassen hidtil har arbejdet med. 
Emnet kan omfatte stof fra mere end ét fagområde.
Inden for rammerne af det overordnede emne vælger hver gruppe 
(3-4 elever) i samråd med lærerne en afgrænset og defineret problem
stilling med dertil knyttede vidensområder. Denne endelige problem
stilling, som udgør opgaveformuleringen, skal være udfærdiget senest 
15. februar.
Produkt
En skriftlig behandling af den valgte problemstilling, der højst 
må omfatte 25 maskinskrevne A4 sider pr. gruppe. I opgavebesvarel
sen skal også indgå en redegørelse for problemformulering og ar
bejdsproces samt en oversigt over anvendt materiale.
Hvis grentoningen omfatter et fremmedsprog, skal der i det anvendte 
materiale indgå materiale på det pågældende fremmedsprog, og evt. 
citater i besvarelsen skal være på fremmedsproget.

Mundtlig prøve
1) Gruppeprøve med fremlæggelse af projektrapport. 

Gruppen skal i sin fremlæggelse kommentere resultaterne 
og de anvendte metoder i projektet. Fremlæggelsen skal 
indeholde en redegørelse for væsentlig faglig viden, me
toder og problemstillinger fra gruppens særpensum. HVert 
gruppemedlem skal bidrage med et selvstændigt indlæg i 
i fremlæggelsen og diskussionen med lærer og evt. censor. 
Indgår et fremmedsprog i grentoningen, skal en nærmere 
aftalt del af eksaminationen foregå på det pågældende 
fremmedsprog.
Gruppeprøven varer 15 minutter pr. elev. Der gives ikke 
forberedelsestid. Der gives én individuel karakter for 
projektrapport og fremlæggelse.
I evalueringen skal udover en faglig vurdering indgå en 
vurdering af elevernes evne til at formulere en problem
stilling, til at beskrive og afgrænse faglige problemstil
linger og evne til at anvende metoder og viden fra de 
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enkelte fagområder i en overordnet sammenhæng. Endvidere 
indgår en vurdering af opgavedisponering og kvaliteten af 
argumentation og dokumentation.

2) Individuel prøve inden for det pensum, der indgår i gren
toningsholdets overordnede emne, dvs. både fællespensum 
og gruppens særpensum.
Prøven er primært en faglig prøve i det bredere stofområde. 
Der eksamineres 3 i timen. Der gives ikke forberedelsestid. 
Der gives én karakter.

De to prøver finder sted i forlængelse af hinanden på samme dag.
På eksamensbeviset anføres hvilket eksamensprojekt, eksaminanden 
har udført.
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HERLEV STATSSKOLE

EKSAMENSBESTEMMELSER
FOR B - STRUKTUREN

Godkendt af Direktoratet for 
Gymnasieskolerne og HF, 
september 1981.
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STRUKTURFORSØG
SKRIFTLIG EKSAMEN
Der afholdes individuel skriftlig eksamen inden for følgende om
råder: dansk, engelsk, det samfundsvidenskabelige område, det na
turvidenskabelige område og matematik.
MUNDTLIG EKSAMEN
Der afholdes mundtlig eksamen i engelsk, 2. fremmedsprog samt i 2 
af områderne: det humanistiske område, det samfundsvidenskabelige 
område, det naturvidenskabelige område og matematik. De to områder, 
der udgår, indgår i nedennævnte tværfaglige eksamensemne.
Den mundtlige eksamen afholdes som gruppeeksamen eller individuel 
eksamen. I alle tilfælde gives en individuel karakter.
Eksamen i det tværfaglige eksamensemne (se nedenfor) er en gruppe
prøve. Når tværområdet er fastlagt, afgør direktoratet prøvefor
men for de to områder, som ikke indgår i det tværfaglige eksamens
emne, således at der afholdes individuel prøve i enten det humanis
tiske eller matematiske område og gruppeprøve i det andet område.
TVÆRFAGLIGT EKSAMENSEMNE

Afdelingsrådet fastlægger inden udgangen af 5. semester hvilke 2 fag
områder, der skal indgå i et tværområde-eksamensemne. De involverede 
elever og lærere vælger det overordnede emne, som skal være forskel
ligt fra de emner, holdet hidtil har arbejdet med. Der afsættes ca. 
125 timer til undervisning i tværområdemnet.
Gruppevis udarbejder eleverne en rapport over en nærmere afgrænset 
problemstilling i tilknytning til eksamensemnet, og gruppevis frem
stilles et kreativt produkt, der formidler udvalgte dele af emnet.
Senest 15. april skal rapporten være afsluttet, hvorefter rappor
terne sendes til censor(erne).
I den sædvanlige eksamenstermin afholdes en mundtlig prøve med ud
gangspunkt i rapporterne og det kreative produkt.
Der gives Sn karakter for rapport og mundtlig prøve.
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KARAKTERER
Der gives følgende årskarakterer: skriftlig og mundtlig karakter i 
det humanistiske område excl. fremmedsprog, engelsk, det samfundsvi
denskabelige område, det naturvidenskabelige område og matematik 
samt mundtlig karakter i 2. fremmedsprog.
Eksamenskaraktererne omfatter:

5 skriftlige karakterer (af 5 mulige) fra prøve i fagområderne, 
4 mundtlige karakterer (af 6 mulige) fra prøver i fagområderne, 
1 karakter for tværområderapport med tilhørende mundtlig prøve, 
2 overførte årskarakterer fra de områder, der indgår i tværområde- 
eksamensemnet.

TIDSPLAN
Eksamen i engelsk og 2. fremmedsprog vil normalt finde sted i 2g 
eller et sprog afsluttes i lg og det andet i 2g. Alle øvrige eksa
miner ligger ved afslutningen af 3g. Den detaljerede tidsplan af
tales nærmere med Direktoratet for gymnasieskolerne og HF.
GENERELLE BESTEMMELSER
De følgende bestemmelser gælder ved prøver i alle fagområder/fag 
og medtages derfor ikke under hvert fagområdes særlige eksamensbe
stemmelser .
Gruppeeksamen
Hver gruppe består af 3 - 6 deltagere. Gruppeinddelingen foretages 
af lærer(e) og elever i fællesskab. Såfremt der ikke opnås enighed 
sker sammensætningen af grupper ved lodtrækning.

Karakterfastsættelse
Ved alle eksaminer gives individuelle karakterer. De normale proce
dureregler for karakterfastsættelse følges.
Censorer
Censorer udpeges således både ved skriftlig og mundtlig eksamen, 
at de har kompetence til at dække de fag, der indgår i de pågælden
de fagområder.
Senest 10 dage før eksaminationen skal finde sted, fremsendes spørgs
målene til godkendelse hos censorerne. Projektrapporter og andet 
nødvendigt materiale sendes til censorerne hurtigst muligt efter 
offentliggørelsen af deres navne.
Under gruppeeksamen kan censorerne deltage i samtalen med gruppen 
og kan stille spørgsmål til de enkelte eksaminander. Dog har eksami
nator mulighed for at afvise spørgsmål.
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DET HUMANISTISKE OMRÅDE, excl. fremmedsprog

EKSAMEN I SKRIFTLIG FREMSTILLING
Opgivelser: Elever og lærere vælger et eksamensområde, som består 
af tre af de større emneområder, eleverne har beskæftiget sig med 
i undervisningen. Opgaven udarbejdes inden for et af de tre områder. 
Hvilket emneområde, der anvendes, gøres ikke bekendt for eleverne 
før eksamen.
Eksamensopgaven består af et tekstmateriale og opgaveformuleringer 
i tilknytning hertil. Eksaminanden skal have mulighed for at vælge 
mellem mindst tre opgaveformuleringer, herunder:

a) tekstanalyse / tekstbehandling og perspektivering,
b) tekstanalyse / tekstbehandling og vurdering og problem

diskussion,
c) tekstanalyse / tekstbehandling og oplevelsesbearbejdning. 

Tekstmaterialet skal være eleverne ubekendt. Der skal være forskel
lige teksttyper repræsenteret i materialet, jfr. det udvidede tekst
begreb. Eksaminanderne har mulighed for at vælge forskellige former 
for deres besvarelse, herunder eksempelvis essayprægede, rapport
prægede eller fiktionsprægede besvarelser.
Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Tilladte hjælpemid
ler er: Dansk retskrivningsordbog og Nudansk ordbog.
Evaluering: På grundlag af færdighedskravene i fagområdebeskrivelsen 
skal prøven i skriftlig fremstilling måle følgende størrelser: 
- Beherskelse af de formelle sider af skriftsproget: ortografi, 

syntaks, tegnsætning.
- Skriftlig kompetence i bredere forstand: evne til at kommunikere 

et indhold klart og forståeligt; heri indgår evaluering af opgave
disposition, præcision i formuleringen, kvaliteten af argumenta
tion og dokumentation. Evne til at vælge og udtrykke sig i en hen
sigtsmæssig skriftlig form udfra såvel opgaveformuleringen som den 
intention, som eksaminanden selv har med besvarelsen; heri indgår 
evaluering af genrevalg og stilistisk homogenitet i realiseringen 
af den valgte genre samt det stilistiske særpræg, eksempelvis ev
nen til abstraktion og generalisering eller til konkretisering 
og gengivelse af oplevelsesstof.

- Færdighed i tekstanalyse og i at sætte tekster i relation til 
hinanden.
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- Viden om teksters historiske og samfundsmæssige placering og ev
ne til at forholde sig til tekster ud fra en forståelse af sig 
selv i en historisk sammenhæng.

Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Individuel prøve
Opgivelser: Pensum defineres dels som de generelle færdighedskrav, 
der er nævnt i fagområdebeskrivelsen, dels som pensumområder, der 
omfatter væsentlige dele af det i undervisningen behandlede stof 
i de tre år.
Eksamensspørgsmål: Læreren udvælger tekstmateriale og udfærdiger 
eventulle vejledende spørgsmål til materialet. Materialet og spørgs- 
målerie sendes til censor. Tekstmaterialet og evt. vejledende spørgs
mål udgør grundlaget for eksaminationen. Materiale og problemstil
linger fra undervisningsforløbet kan inddrages i eksaminationen. 
Tekstmaterialet skal være ukendt for eleverne, og der skal for 
klassen som helhed være en rimelig variation i teksterne. Tekstma
terialet vælges efter pensum, således at tekstmaterialet til hver 
elev giver mulighed for at belyse flere af de størrelser, der skal 
evalueres (se nedenfor).
Eleven skal formulere et selvstændigt indlæg (af højst 5 minutters 
varighed) i løbet af eksaminationstiden, der ellers former sig som 
en samtale mellem elev og eksaminator.
Forberedelsestid: % time. Eksamination incl. censurering: % time. 
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alt i undervisningen uddelt og 
anvendt materiale.

Gruppeeksamen
Opgivelser: Pensum defineres dels som de generelle færdighedskrav, 
der er nævnt i fagområdebeskrivelsen, dels som pensumområder, der 
omfatter tre større emneområder, som alle i gruppen har arbejdet 
med i undervisningen.
Eksamensspørgsmål: Læreren udvælger tekstmateriale og udfærdiger 
eventuelle vejledende spørgsmål til materialet. Materialet og 
spørgsmålene sendes til censor. Tekstmaterialet og evt. vejledende 
spørgsmål udgør grundlaget for eksaminationen. Materiale og problem
stillinger fra undervisningsforløbet kan inddrages i eksaminationen.
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Tekstmaterialet skal være ukendt for eleverne, og der skal for 
klassen som helhed være en rimelig variation i teksterne. Tekstma
terialet vælges efter pensum, således at tekstmaterialet til hver 
gruppe giver mulighed for at belyse flere af de størrelser, der 
skal evalueres (se nedenfor).
Hver elev skal formulere et selvstændigt indlæg (af højst 5 minut
ters varighed) i løbet af eksaminationstiden, der ellers former sig 
.som en samtale mellem elever og eksaminator og evt. censor.
Forberedelsetid: højst 1^ time pr. gruppe. Eksamination incl. cen
surering: højst 1% time pr. gruppe.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alt i undervisningen uddelt og 
anvendt materiale.

Evaluering - fælles for individuel eksamen og gruppeeksamen: 
På grundlag af færdighedskravene i fagområdebeskrivelsen indgår 
følgende størrelser i evalueringen: 
- Evne til at foretage en systematisk tekstbehandling.
- Evne til at sammenstille tekster ud fra valgte eller givne syns
punkter .

- Evne til at forstå og gøre rede for teksters placering i en tema
tisk og / eller historisk sammenhæng.

- Viden om væsentlige træk ved de i undervisningen behandlede over
ordnede emner, herunder livs- og omverdenstolkning og bevidst
heds- og socialhistoriske forhold.

- Viden om de væsentligste teorier og metoder, som har været anvendt 
i undervisningen i forbindelse med analyse og perspektivering.

- Evne til at udtrykke sig klart og forståeligt og til at disponere 
en sammenhængende mundtlig fremstilling.

Der foretages en vægtning af de størrelser, der indgår i evaluerin
gen, alt efter om det er individuel eksamen eller gruppeeksamen, ud 
fra pensumområdernes forskellige karakter.
Der gives én karakter.
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ENGELSK

SKRIFTLIG EKSAMEN
Der forelægges eleverne en kortere engelsk tekst med tilknytning 
til et af de emner, der har været behandlet i undervisningen. Der 
stilles et antal opgaver med valgmuligheder for eleverne inden for 
følgende typer:

a) en oversættelse fra dansk til engelsk med indholdsmæssig 
og sproglig tilknytning til den forelagte tekst,

b) et resumé på engelsk af den forelagte tekst,
c) besvarelse på engelsk af et antal spørgsmål af kommente

rende art.
Prøven er individuel. Til prøven gives 4 timer med hjælpemidler.

Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Der opgives tekster fra et eller flere af de emner, der har været 
behandlet i undervisningen,normalt inden for det sidste halve år. 
Ialt opgives mindst loo normalsider.
Til hver gruppe udleveres 3 dage før eksaminationen ca. lo sider 
ulæst engelsk tekst med emnemæssig tilknytning til det opgivne 
stof. Tekstmaterialet kan i et vist omfang suppleres med andre ma
terialer i form af billeder o.l.
Ved udleveringen af eksamensspørgsmål meddeler eksaminator skrift
ligt elevgruppen hvilke krav, der skal opfyldes ved fremlæggelsen.
Eksaminationen omfatter:

a) fremlæggelse:
elevgruppen fremlægger resultaterne af gruppens arbejde. 
Fremlæggelsen foregår på engelsk, idet eleverne selv har 
til opgave at fastlægge form og indhold nærmere. Dog skal 
visse af eksaminator på forhånd meddelte minimumskrav op
fyldes, f.eks. krav om oplæsning og oversættelse, krav om 
behandling af bestemte tekster/tekstafsnit, krav om kommen
tering af billedmateriale, krav om kommentering af problem
stillinger i det forelagte materiale i forhold til det op
givne stof.

b) samtale:
Der føres en samtale på engelsk mellem elevgruppe, eksami
nator og evt. censor om elevernes fremlæggelse og indholdet 
heraf.
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Eksaminationstid: 1 time pr. gruppe.

Evaluering: ved bedømmelsen af elevernes præstation lægges der 
vægt på

a) elevernes faglige niveau (indholdsforståelse og problemer
kendelse og evne til formidling, herunder deres evne til at 
udtrykke sig forståeligt og sprogligt korrekt på engelsk),

b) elevernes evne til at strukturere og organisere gruppens 
fremlæggelse.

Der gives én karakter.

TYSK (2. fremmedsprog)

MUNDTLIG EKSAMEN
Der opgives tekster fra et eller flere af de emner, der har været 
behandlet i undervisningen, normalt inden for det sidste halve år. 
Ialt opgives mindst 75 normalsider.

Til hver gruppe udleveres 3 dage før eksaminationen ca. lo sider 
ulæst tysk tekst med emnemæssig tilknytning til det opgivne stof. 
Tekstmaterialet kan i et vist omfang suppleres med andre materialer 
i form af billeder o.l.
Ved udleveringen af eksamensspørgsmål meddeler eksaminator skrift
ligt elevgruppen hvilke krav, der skal opfyldes ved fremlæggelsen.
Eksaminationen omfatter:

a) fremlæggelse:
elevgruppen fremlægger resultaterne af gruppens arbejde. 
Fremlæggelsen foregår på tysk, idet eleverne selv har til 
opgave at fastlægge form og indhold nærmere. Dog skal visse 
af eksaminator på forhånd meddelte minimumskrav opfyldes, 
f.eks. krav om oplæsning og oversættelse, krav om behand
ling af bestemte tekster/tekstafsnit, krav om kommentering 
af billedmateriale, krav om kommentering af problemstillin
ger i det forelagte materiale i forhold til det opgivne stof,

b) samtale:
Der føres en samtale på tysk mellem elevgruppe, eksaminator 
og evt. censor om elevernes fremlæggelse og indholdet heraf.

Eksaminationstid: 1 time pr. gruppe.
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Evaluering:
Ved bedømmelsen af elevernes præstation lægges der vægt på

a) elevernes faglige niveau (indholdsforståelse og problem
erkendelse og evne til formidling, herunder deres evne til 
at udtrykke sig forståeligt og sprogligt korrekt på tysk) ,

b) elevernes evne til at strukturere og organisere gruppens 
fremlæggelse.

Der gives én karakter.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE OMRÅDE

SKRIFTLIG EKSAMEN
Opgivelser: Der opgives 550 ns, hvori skal indgå:
a) teori- og metodestof samt historiske oversigter udvalgt fra hele 

undervisningsforløbet og

b) stof fra mindst 3 af de emner (herunder evt. tværfagsemne), der 
er behandlet i undervisningen, således at undervisningens 5 
dimensioner alle er dækket, herunder også den historiske.

Eksamensopgaven stilles inden for det obligatoriske pensum, som 
fremgår af fagområdebeskrivelsens pkt 2.3 a-f.
Opgaven består af en opgavetekst (overskrift, spørgsmål og under
spørgsmål) og en række bilag (tekster, kortmateriale, tabeller 
m.m.), der er ukendte for eleverne.

Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Eleverne må medbrin
ge egne hjælpemidler og notater efter eget valg.
Evaluering: Opgavebesvarelsen evalueres ud fra kravene i fagområde
beskrivelsens pkt. 2.2 a-e. Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN
Opgivelser: samme opgivelser som til skriftlig eksamen.

Eksamensspørgsmål: Opgaven består af en opgavetekst og bilag, der 
er ukendte for eleverne. Opgaveteksten skal give eleverne mulighed 
for at disponere opgavebesvarelsen på egen hånd.
Eksaminationen indledes med korte oplæg fra hver elev. Derefter 
samtale/diskussion mellem elevgruppe, eksaminator og evt. censor 
om elevernes fremlæggelse og indholdet deraf.
Forberedelsestid: i time pr. gruppedeltager, dog mindst 2 timer.
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Eksamination incl. censurering: 1 time pr. elev.
Hjælpemidler i forberedelsestiden: alle hjælpemidler efter elever
nes eget valg.
Evaluering: Den enkelte elevs præstation evalueres i forhold til 
fagområdebeskrivelsens pkt. 2.2 a-e samt pensum i forbindelse med 
opg ivelserne.
Der gives én karakter.

DET NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE

SKRIFTLIG EKSAMEN
Opgivelser: Der opgives ca. 50% af det læste stof, således at alle 
de i fagbeskrivelsen under 2.2 a-f nævnte obligatoriske problem
stillinger er repræsenteret. Desuden opgives de eksperimentelle un
dersøgelser, der har tilknytning til de opgivne færdigheds- og 
teoriområder.

Eksamensopgaven består af to dele:
a) et antal mindre opgaver, som skal dække bredden i de opgivne 

teori- og færdighedsområder,
b) en stor opgave, som f.eks. kan bestå af en kort, for eleven 

ukendt tekst, hvortil der stilles et antal spørgsmål af kvali
tativ og kvantitativ art.

Det samlede opgavesæt skal udformes således, at det både dækker de 
elementære viden- og forståelsesniveauer og de højere pædagogiske 
niveauer (anvendelse, analyse, vurdering).
Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Eleverne må benytte 
lommeregner af godkendt type samt medbringe hjælpemidler og nota
ter efter eget valg.
Evaluering: Prøven skal først og fremmest evaluere elevernes evne 
at kunne anvende de indlærte naturvidenskabelige teorier og fær
digheder til løsning af simple beregninger, grafanalyser m.m. Des
uden skal den evaluere elevernes evne til at uddrage relevant fag
ligt indhold af en tekst om et naturvidenskabeligt emne, som ele
ven på forhånd har et vist kendskab til.
Der gives én karakter.
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MUNDTLIG EKSAMEN
Opgivelser: samme opgivelser som til skriftlig eksamen.
Eksamensspørgsmål: eksamensspørgsmålene udformes på en sådan måde, 
at både dybde- og breddekrav i forhold til det opgivne stof bliver 
opfyldt.
Et spørgsmål består af en opgavetekst, som er ukendt for eleverne, 
samt bilagsmateriale, som helt eller delvis er ukendt. Praktiske 
undersøgelser og eksperimentelle situationer kan indgå i forberedel
se og eksamination.

Eksaminationen indledes med korte oplæg fra hver enkelt elev 
(højst 5 min.). Derefter samtale mellem elevgruppe, eksaminator 
og evt. censor med udgangspunkt i elevernes oplæg.
Forberedelsestid: 3 dage. Eksamination incl. censurering: i time 
pr. gruppedeltager.
Hjælpemidler: I forberedelsen kan eleverne anvende alle tilgænge
lige hjælpemidler efter eget valg. I det omfang, der i eksamens
spørgsmålene stilles krav om praktiske undersøgelser og/eller 
eksperimentel belysning, skal det relevante apparatur stilles til 
rådighed for eleverne ved forberedelsens start.
Evaluering: Den mundtlige eksamen skal evaluere punkt 3 a-e og 3 h 
i fagområdebeskrivelsen.

Der gives én karakter.



200

DET MATEMATISKE OMRÅDE

SKRIFTLIG EKSAMEN
Eksamensopgaven består af:

a) opgaver med enkle problemstillinger valgt fra alle del
punkter inden for de læste matematiske emneområder,

b) en opgave, der kan tage udgangspunkt i de emner, der har 
været behandlet i undervisningen.

Prøven er individuel. Til prøven gives 5 timer. Eleverne må benyt
te lommeregner af godkendt type samt medbringe hjælpemidler og no
tater efter eget valg.

Evaluering: Prøven skal evaluere elevernes generelle færdigheder 
inden for de matematiske områder (a) og elevernes evne til at in
tegrere rent matematiske færdigheder i andre sammenhænge (b).
Der gives én karakter.

MUNDTLIG EKSAMEN

Gruppeeksamen:

Opgivelser: Der opgives et større emne og/eller et større matematisk 
hovedområde svarende til 40 timers undervisning og ca. halvdelen 
af det læste pensum i de obligatoriske matematiske emneområder. 
Gruppeeksaminationen omfatter:
a) Elevgruppen fremlægger det større emne og/eller det større ma

matematiske hovedområde. Gruppen fastlægger selv formen og ind
holdet i fremlæggelsen.
En samtale mellem elevgruppe, eksaminator og censor om fremlæg
gelsen og indholdet heraf.

b) Elevgruppen besvarer et eksamensspørgsmål fra det opgivne pen
sum i de obligatoriske emneområder.

De to dele af eksaminationen bør normalt være af samme varighed. 
Under prøven kan eleverne anvende en disposition, der er lavet i 
forberedelsestiden, samt produkter/produktet stammende fra under
visningen i det større emne og/eller det større matematiske hoved
område .
Eksaminationstiden incl. censurering: højst en halv time pr. grup
pedeltager.
Forberedelsestiden: en halv time pr. gruppedeltager.
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Evaluering: Ved bedømmelsen af hver elevs præstation lægges der 
vægt på det faglige niveau og elevgruppens evne til at strukture
re og organisere gruppens fremlæggelse.
Der gives én karakter.

Individuel eksamen:
Opgivelser: Der opgives ca. halvdelen af det behandlede matematiske 
stof grupperet omkring emner og/eller nogle større matematiske 
hovedområder.
Der gives hver eksaminand to spørgsmål. Det første spørgsmål skal 
udtages fra det opgivne pensum i rent matematiske emneområder, mens 
det andet spørgsmål skal omfatte matematikkens anvendelser og/eller 
et større matematisk hovedområde. Til begge spørgsmål gives en 
halv times forberedelsestid. Eksaminationstiden incl. censurering 
er ligeledes en halv time.

Evaluering: Ved bedømmelsen af elevens præstation lægges der vægt 
på det faglige niveau. Ved første spørgsmål bedømmes også elevens 
evne til at strukturere og organisere besvarelsen af spørgsmålet, 
mens det andet spørgsmål ikke kræver selvstændig fremlæggelse. 
De to spørgsmål vægtes ens i bedømmelse.
Der gives én karakter.
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TVÆRFAGLIGT EKSAMENSEMNE

Afdelingsrådet fastlægger senest 15. december i 5. semester hvil
ke to fagområder, der skal indgå i et tværområdeeksamensemne. Der 
afsættes ca. 125 timer i 6. semester til undervisning i tværområ- 
deemnet, således at arbejdet er afsluttet senest 15. april.
De involverede elever og lærere vælger det overordnede emne, som 
skal være forskelligt fra de emner, holdet hidtil har arbejdet 
med. Inden for rammerne af det orverordnede emne vælger hver grup
pe i samråd med lærerne en afgrænset og defineret problemstilling. 
Gruppen udarbejder en rapport over deres valgte problemstilling 
og fremstiller et kreativt produkt, der formidler udvalgte dele 
af emnet. Rapporten skal være færdig senest 15. april, hvorefter 
den sendes til censor(erne). Den enkelte gruppes rapport må ikke 
overstige 25 maskinskrevne A-4 sider. I rapporten skal indgå en 
redegørelse for problemformulering og arbejdsproces samt en over
sigt over anvendt materiale.

Mundtlig prøve
I den sædvanlige eksamenstermin afholdes en mundtlig prøve med ud
gangspunkt i rapporterne og det kreative produkt.
Gruppen fremlægger rapporten og det kreative produkt og skal her
under kommentere resultaterne og de(n) anvendte metode(r) i ar
bejdet. Hvert gruppemedlem skal bidrage med et selvstændigt ind
læg af højst 5 minutters varighed.
I den efterfølgende Samtale og diskussion mellem elever, lærer og 
evt. censor(er) inddrages også andet stof fra eksamensemnet.
Prøven varer 20 minutter pr. elev. Der gives ikke forberedelsestid. 
Der gives én individuel karakter for rapport og fremlæggelse.
I evalueringen skal udover en faglig vurdering indgå en vurdering 
af elevernes evne til at formulere en problemstilling, til at be
skrive og afgrænse faglige problemstillinger og evne til at anven
de metoder og viden fra de enkelte fagområder i en overordnet sam
menhæng. Endvidere indgår en vurdering af opgavedisponering og 
kvaliteten af argumentation og dokumentation.
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AFSLUTTET
UDVIKLINGSARBEJDE

På de følgende sider vil man kunne finde en kort omtale af de forsøg/udviklings- 
arbejder, der blev afsluttet i 1981 eller 1982. - I tilknytning til hver omtale 
nævnes, om der er udsendt rapport, eller hvornår rapporten kan ventes.
Rapporter over de afsluttede fotsøg/udviklingsarbejder udsendes normalt af 
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF til samtlige gymnasieskoler, studen
terkurser, HF-kurser og til alle amtscentraler. På disse steder kan de lånes 
og frit kopieres. - Det nytter desværre normalt ikke at henvende sig til Herlev 
Statsskole for at bede om yderligere eksemplarer, da der ikke bevilges os ret 
mange overskydende eksemplarer.

SPLINJE - ET TOTALFORSØG PÅ SPROGLIG LINIE 1978 - 1981

Deltagere: fællesfagene: religion: Birgit Smedegaard Olesen. Dansk: 
Mette Mortensen. Historie: Henrik Adrian. Fransk: Poul Nersting. 
Musik:. Søren Schmidt. Formning: Jan Nielsen. Grenfagene: sN: En
gelsk: Birgitte Svane. Tysk: Gorm Christensen. Latin: Helga Lassen. 
Geografi: Poul Thoe Nielsen. sS: Engelsk: Mette Løndahl. Tysk: Gorm 
Christensen. Samfundsfag: Henrik Adrian, Klaus Liebing. Geografi: 
Poul Thoe Nielsen.
I forlængelse af en række tværfaglige forsøg inden for forskellige 
fagområder blev der i 1978-81 udført et pædagogisk udviklingsarbej
de med to sproglige klasser. Det overordnede formål med arbejdet 
var at undersøge de muligheder og begrænsninger, der ligger i den 
såkaldte "direktoratstimeplan" for at skabe et indholdsmæssigt 
sammenhængende skoleforløb, og i forlængelse af dette mulighederne 
for at arbejde med tværfaglige samarbejdsformer omfattende både 
fællesfag og grenfag. - Idræt, matematik, biologi og oldtidskund- 
skab/datalære/psykologi deltog ikke.
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Udover at afprøve samarbejdsformer med særligt henblik på den ind
holdsmæssige side, indeholdt forsøget en række delformål: 1.) For
søg med at gøre sprogundervisningen mere indholdsrettet. 2.) For
søg med en fælles 3-årig indholdsramme vedtaget i 1 .g. 3.) Forsøg 
med erfaringsbaseret pædagogik og 4.) Forsøg med nye organisati
onsformer som projektorganiseret undervisning og forskellige prak
sissituationer som ekskursioner, soil etc.

Arbejds- og organisationsformer
Undervisningen blev organiseret således, at der dels inden for 
fællesfagene: dansk/historie/religion og dels inden for arenfacre- 
ne: sprog/geografi/samfundsfag blev arbejdet med projektperioder, 
hvor eleverne på tværs af de to klasser arbejdede i selvstyrende 
grupper med lærervejledere i samtlige timer i henholdsvis fælles
fags- og grenfagsgrupper.

Uden for projektperioderne blev undervisningen som regel organi
seret som parallellæsning (i dansk/historie blev der dog arbejdet 
med fuld integration i 3 år) .
I 2. og 3.g. var det på grund af grendelingen ikke muligt at koor
dinere indholdet så tæt, som det blev gjort i 1.g. Her var de to 
klasser delt i nogle blokke, der hver for sig skulle koordinere 
indholdet. Det drejede sig om fællesfagsblokken, den nysproglige 
gren og den samfundssproglige, der var delt op i to hold med hen
holdsvis tysk og engelsk. Altså reelt 4 blokke. Denne opsplitnina 
kom til at betyde, at der ikke i 2. og 3.g. blev lavet tværfagli
ge projektarbejder på tværs af blokkene bortset fra en studietur 
på 14 dage til henholdsvis Manchester og Rüsselheim.
I det daglige var det desuden belastende nok for både lærere og 
elever at skulle tilrettelægge det tværfaglige samarbejde i deres 
egen blok.
For at modvirke opsplitningen og få dannet nogle arbejdsrammer, 
der muliggjorde samarbejde inden for de enkelte grene, blev der 
lavet et skema med henholdsvis fællesfagsdage og grendage. På den
ne måde var det muligt at indlægge ekskursioner uden store ulem
per for andre fag, og i projektperioder kunne eleverne få en sam
let arbejdsdag.
Dette var én' af de mange ting, vi fik arrangeret for at "overleve" 
normalstrukturen. En anden var, at vi fik tilladelse til at fore
tage grendelingen inden for de to klasser alene, således at der 
ikke kom nye elever til i 2.g. På denne måde kunne der laves pa
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rallelle forløb mellem fællesfagene og grenfagene efter grendelingen. 
Indhold
For at sikre den indholdsmæssige sammenhæng udarbejdede lærergrup
pen inden starten af 1.g. en overordnet rammeplan for indholdet 
i undervisningen i de 3 gymnasieår. Planen blev drøftet med ele
verne i løbet af 1. semester og endelig vedtaget omkring november 
måned. (Mange af fagene blev mere historiske end normalt). Herun
der ses rammeplanen:
1 .g. Nutid: Skole-København-Menneskerettigheder-Damebladenes 

jul-1930-78 (Vore bedsteforældres tid) 
I alle emnerne var der mulighed for at inddrage 
elevernes umiddelbare erfaringer.

2 .g. Histo- Primitive samfund-Europæisk middelalder (Feudal- 
rien . samfundet) Industrialisering-Imperialisme

(1. verdenskrig).
3 .g. Nutid: Krise og kriseløsninger (30'erne(1980)), - tekno

logi og samfund - . Frit emne (det blev Østeuropa). 
I emnerne var der igen mulighed for at inddrage 
elevernes egne umiddelbare erfaringer, men nu var 
der desuden mulighed for at bearbejde disse i et 
større historisk, samfundsmæssigt og kulturelt 
perspektiv.

Som det ses i kommentarerne til emnerne, var det generelt et er
faringspædagogisk princip, der styrede emnevalget. Udover dette 
lå der nogle pædagogiske overvejelser angående det frugtbare i 
at arbejde ud fra det nære og til det fjerne, og især det frugt
bare i at blive konfronteret med noget fjernt for herigennem at 
se det nære som noget re.lativt , og desuden at få en viden om an
dre omverdenstolkninger og handlemuligheder end dem, man selv kan 
forestille sig. Det fjerne skulle også gerne gøre eleverne nys
gerrige fremover.over for, hvad der kan gemme sig i mere fremmed- 
bestemte emner.
Udover dette ville vi gerne bruge fascinationen og den umiddelba
re moralske stillingtagen, der ofte knyttes til fremmede fjerne 
emner, som en positiv, emotionel indgang til emnebehandlingen.
Et tredie princip for emnevalg, som kunne kombineres med de to 
foregående, var ønsket om at gå fra noget småt til noget stort 
f.eks. fra egne erfaringer med boligform i Herlev til erfaringer 
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med at være samfundsborger i Vesteuropa.

For at gøre disse principper lidt mere overskueliae følger herun
der en skematisk oversigt, hvor nogle af emnerne fra det 3 årige 
forløb er indtegnet.

Nært-Fjernt stedmæssigt

nært fjernt

1.g.
Egne skoleerfaringer 
Herlev

Gymnasieskoleerfarinaer 
Storbyer-forskellige kvarterer i 
København

3.g. Gymnasieungdom i Herlev Forskellige ungdomstyper rundt 
om i Danmark

Dansker i Vesteuropa Østeuropa

Nært-Fjernt tidsmæssigt

nært fjernt
1 -g. Egen ungdom Bedsteforældrenes ungdom

2.g. Egne materielle levevilkår 
og bevidsthedsformer

De historiske forløb

Indholdsoversigter
For at konkretisere, hvorledes rammerne blev fyldt ud fra de for
skellige fags side, følger herunder nogle skematiske oversigter.
Først en oversigt over indhold og produkter i de tre år med fage
ne dansk/historie/musik/formning. Planen eksemplificerer de nævnte 
principper om 1) nær-fjern elevtilknytning og 2) udvidelser af det 
kendte nære rum fra egen familie til Vesteuropa. Desuden kan der 
i oversigten for 1.g. iagttages en fælles indgangsvinkel til tema
erne. Der var i de 4 første emner tale om, at stoffet blev orga
niseret ud fra kontrasten: illusion-virkelighed. For 1.g. dækker 
denne plan også indholdet i sprogfagene.
For at give et eksempel på, hvorledes det i 1.g. var muligt at 
arbejde på tværs af fagene dansk/historie og sprogfagene, er med
taget en oversigt over emnet: København, hvor desuden faget form
ning var inddraget.
Til sidst vises en oversigtsplan fra nysproglig gren 3.g. Her i 
3.g. blev der, som tidligere nævnt, arbejdet inden for 4 blokke, 
oversigten her viser altså, hvorledes samarbejdet på den ene blok 
blev koordineret.



Indhold og produkter i dansk/historie/(musik/formning). l.g. - 3.g. Splinje
l.g. 1978/79 overskrift: nutid- Danmark/Verden.

Dk

titler Introduktion: Storby Menneskerettigheder Jul Fra vore bedsteforældres tid
til nutiden

Skolen det officielle politiske og soci- ugebladenes udviklingen omkring familie,
folkeskole-gym. København-det ale rettigheder jul- kvinder- arbejde, bolig, politik

indhold sortering virkelige Rettighederne og nes virkelig-
un.former , virkeligheden med hed, , alternative , , ,karakterer turist- d?nS klippe-klistre-ranport +

, . . band-malerier malerier “produkter plancher pjecer . , ■ , ; „„ revyud i andre klas- ud i byen- papmac-------- g ud og interviewe bedstefor-
figurer permarkeder. . _ekskursioner ser - interview kvarterbeskri- —z----- kunder æidre

m. elever/lærere velser
2.g. 1979/80 overskrift: Historien.

(Europæisk middelalder) (Industrialisme) Sammenbruddet 1918 og frem til
titler Primitive samfund Det danske middelalder- Danmark 1850-1920 1930.

og de første samfund Bøndernes materielle og gr. emner:
agrasamfund samfundsstrukturen kulturelle forhold, her- 1.verdenskrig/revolutioner i

indhold samfundsstruk- bevidsthedsformer under andelsbevægelsen/ Rusland-Tyskland-Kina/Fascisme
turer Nutidig brug af højskolerne-den agrare i Italien/Imperialisme.

middelalderen i modoffentlighed Krigen og kultursammenbruddet
tegneserier o.a. det moderne gennembrud i 1920'erne

produkter skr■opgave skr. rapporter dukkeopera skr. rapporter
museumsbesøg ekskursion til kirker (ekskursion til England/

ekskursioner Nationalmuseet og klostre Tyskland) Ekskursion til
Jylland (industri).

3.g. 1980/81 overskrift: nutid-Danmark/Verden.
(Krise) (nutid-teknologi og samfund) . utoDi Qg østeuropa

titler Økonomi og 30'er Ungdomssituationen i 1981 med tilbageblik pa den"oolitiske-økonomiske situa-
historie^ SO/^rne^ tion-kulturelle forhold-

indhold oversigt over temaer: ungdomsgrupper, konflikter mellem litterære tolkninger
kriseløsninger/ børn og forældre, løsrivelse fra hjemmet, køns- virkeligheden og utopier,
økonomi roller, teori: erhvervsudvikling, boligudv.,

familien i krise, uddannelsesudv.
produkter multimedieshow + skr. rapporter skr■rapporter (stikord til
ekskursioner ekskursioner 1) ungdomssituationen forsk, steder i D. mundtlig fremlæggelse)

2) uddannelses-jobsteder. ekskursion: 1-dagstur til Rosto
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EMNE: KØBENHAVN-PROJEKT (da-hi-eng-ty-formn) 
TID: SEPT/OKT 1978

TID INDHOLD
onsd. 6.9. 
d-h-e-t

1
2
3

Introduktion af emnet og opdeling af klasserne i 10 grupper 
Fordeling af materialer og ekskursionsmål
Forberedelse af torsdagens ekskursion m. gennemlæsning af 
det uddelte materiale

torsd 7.9.
fra kl. 11

I. OPLEVELSE AF "TURISTERNES KØBENHAVN"
1
2
3

sight-seeing-tur i København
) interviews med udlændinge i København

indsamling af turistbrochure, plakater m.v. på turen
fred 8.9.
formn. Ib

Billeder fra det indsamlede materiale forstørres og males

mand 11.9 Analyse og bearbejdelse af torsdagens oplevelser i København
1) Grupperne vælger hvert et revynummer, der skal opføres på 

eng. o/el. tysk. Nummeret skal illustrere, hvordan turister 
oplever København

2) Hver gruppe bestemmer det nøjagtige indhold af sit revynummer 
(tema) og fordeler roller og skriver replikker.

tirsd 12.9 
form la
engelsk

Billeder fra det indsamlede materiale forstørres og males

Færdiggørelse af revynummeret, så der kan holdes generalprøve
onsd 13.9
d-h
e-t Hver gruppe holder generalprøve på sit nummer
eft.skole
tid

En gruppe laver spritdupl. program til torsdagens forestilling

torsd 14.9 
d-h

e-t

HA præsenterer kvarteranalyseskema og giver introduktion til 
kvarterbeskrivelse

Den færdige revy opføres

mand 18.9 
d-h-e-t

II "DAGLIGDAGENS KØBENHAVN"
Analyse af tekster om København

onsd 20.9
fra kl. 10 
torsd 21.9 
fra kl. 11

Oplevelse af livet i forskellige københavnske kvarterer

mand 25.9 
d-h

t

e

Biblioteksorientering
Skr. opgave om "skolen” tilbage

Introduktion til kvarterbeskrivelse og fremstilling af brochu
rer på eng. og tysk
Fremstilling af vægkort over gruppernes kvarterer til indteg
ning af observationer gjort på ekskursionerne

HJEMMEOPGA
VE afl.25.9

Tyskopgave om tekst om Nørrebro fra "Merian Kopenhagen" som 
optakt til brochurefremstillingen.

tirsd 26.9 
e

Fortsat kortfremstilling. Arbejdet afsluttes

HJEMMEOPGA
VE afl. 27.9

Hver elev skriver et oplæg på eng. og tysk om oplevelserne på 
ekskursionen 20.9/21.9 i tilknytning til de 11 pkt. i kvarter
synopserne .
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onsd 27.9 
d-h

e-t

1) Diskussion af kvarterbeskrivelsen på kortene
2) Evaluering af gruppernes hidtidige arbejdsproces ud fra 

spørgeseddel
3) Arbejdet med fremstilling af turistbrochurer på engelsk og 

tysk påbegyndes

torsd 28.9 
d-h-e-t

Arbejdet med brochurerne fortsættes

fred 29.9 
formn. Ib Sætning af brochureLverskrifter og montering af forsiden

mand 2.10 
d-h-e-t

Arbejdet med fremstillingen af brochuren fortsættes

tirsd 3.10 
e

Sætning af brochureoverskrifter og montering af forsider
Arbejdet med brochurerne afsluttes

onsd 4.10 
d-h
e-t

Opgavetilbagelevering (skr. opgaver omkring tekstanalyse), 
jvf. 18.9. (Ka/MM)

1) Tilbagelevering af rettede brochurer med kommentarer 
Tilbagelevering af opgaver fra 25.9 og 27.9

2) Spontanevaluering af arbejdsprocessens problemer
3) Fremlæggelse af kommentarer til arbejdsprocessen

torsd 5.10 
d-h-e-t 

(alle 4 tim.
v.BS,GO,HA)

Evaluering af brochurer med grupperne
De grupper, der ikke umiddelbart vejledes, skriver ty/eng op
gaver

fred 6.10 
formn. Ib

Færdiggørelse af brochureforsider

mand 9.10 Evaluering af København-forløbet ud fra HA’s spørgeskema 
(arbejdsprocessen).
De grupper, der ikke umiddelbart taler med vejleder, skriver 
sang om deres kvarter (evalueret).

tirsd 10.10 formn. lae
1) Færdiggørelse af brochureforsider 
2) Retteark tilbage (fra 5.1U;

onsd 11.10 
d-h

(MM,HA,BS,
GO,JN)

e-t

Beslutning om forløbet indtil 1.12.

Tilbagelevering af opgaver fra 5.10
Fastlæggelse af indholdet i fagene i henhold til beslutning 
af 11.10.
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Et samarbejde i 3.g. på nysproglig gren mellem engelsk/tysk/aeo- 
graf i■
I starten af 3.g. forestillede grenfagslærerne nogle samarbejds
muligheder, hvor geografi skiftevis samarbejdede med engelsk og 
tysk. En total integration hele årert igennem mellem alle tre faer, 
mente lærerne ville blive meget kunstig. Umiddelbart før efter
årsferien blev der på et fælles planlægningsmøde med elever og 
lærere vedtaget rammer og hovedindhold for resten af skoleåret. 
Resultatet ses herunder.

1980/81 ENGELSK GEOGRAFI TYSK

UGE 33-42

UGE 43

UGE 44-51

UGE 52-1

UGE 2-7

UGE 8

UGE 9-15

UGE 16

USA i 
3o'erne og 6o'erne

Cases:
Landbrugstyper i

Nordamerika
Storbyer i

USA

30'erne

Efterårsferie
Etniske minorite
ter 
i USA RUHR-OMRÅDET
Vestafrika

Juleferie

VESTAFRIKA 
(U-lande/I-lande)

Vesttysklands 
stilling som I-land
(BRD-Sydafrika)

Vinterferie

USA som stormagt 1
i forhold til 1 DDR (Østeuropa)
Østblokken

1
Påskeferie

I forlængelse af den daglige undervisning, der havde været tvær
faglig og delvis projektorganiseret, ønskede lærergruppen en række 
eksamensformer, der mere end de traditionelle kunne tilaodese de 
kvalifikationer, eleverne havde erhvervet sig gennem denne under
visning .
Hvad angik de skriftlige eksaminer ønskede man, at der kunne stil
les lokalt udarbejdede opgaver, som lå i forlængelse af stof, der

Eksamen
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var blevet arbejdet med i undervisningen. Dette blev godkendt for 
dansk's vedkommende - senere ønskede eleverne dog at komme op i 
den traditionelle opgave, så det blev ikke afprøvet. I samfunds
fag var man også positivt indstillet, medens sprogfagene klart 
fik afvist ønsket om lokalt stillede opgaver. Resultatet blev, at 
eleverne fik de traditionelle skriftlige opgaver.
Angående de mundtlige eksaminer ønskede lærergruppen generelt, at 
disse blev tværfaglige gruppeeksaminer. Dette blev godkendt, men 
desværre kom eleverne ikke op i grenfagene, men kun i fællesfag/ 
valgfag, og derved blev nogle eksamensformer i engelsk-tysk-geo- 
grafi og geografi-samfundsfag-engelsk/tysk ikke afprøvet.

Slutkommentar.
"Splinje" var, som nævnt under formålet, et forsøg på at afprøve 
mulighederne for tværfaglig undervisning inden for de nugældende 
gymnasierammer. Og det har nok været det forsøg, som mest tydeligt 
har vist svagheden ved grendelingen. Mange gange lykkedes det ik
ke - til både elevers og læreres store utilfredshed - at få koor
dineret arbejdet rimeligt, dels på grund af grenopsplitninaen oa 
dels fordi lærergruppen var for stor p.g.a. grenene, til at kunne 
lave en fælles koordinering. Der har dog været mange gode oplevel
ser, og både de gode og dårlige erfaringer med det faglige, ar
bejdsformer og rammerne har været givtige i forhold til det efter
følgende arbejde med strukturforsøg.

Rapport udsendes foråret 1983.
Der er i 198o-82 udkommet en række artikler om delaspekter af Splinjeforsøget: 
Gorm Christensen: Sprogfagenes rolle i tværfaglig undervisning 1. (tysk) 
Birgitte Riskær Svane: Sprogfagenes rolle i tværfaglig undervisning 11 (engelsk) 

begge i Ud med Sproget!, Debathæfte om sprogundervisningen i gymnasiet og HF 
udgivet af gymnasiets sproglærerforeninger 198o.

Birgitte Riskær Svane: Det autentiske indslag i engelskundervisningen, 
i Ekstrameddelelser fra Gymnasieskolernes Engelsklærerforening, 13, 1981.

Mette Løndahl og Birgitte Riskær Svane: Splinje, tværfagligt samarbejde på 
sproglig linie, Herlev Statsskoles årsskrift 1978-8o.

Jens Kromann og Helga Lassen: Forsøg med ændret indhold i latinundervisningen, 
rapport nr. 19. nov. 1981, Herlev Statsskole.

Mette Mortensen: Erfaringspædagogik og elever, Særnummer nr. 5, Dansknoter 1982. 
Mette Mortensen: Man sidder og hører så meget... (pige 2g). Forskningsrapport 

fra Gymnasieundersøgelsén, sfsnittet. Det nære og det fjerne.
Jan Nielsen og Søren Schmidt: De kreative fag - nødvendige redskaber i projekt

arbejde, Herlev Statsskoles årsskrift 1978-8o.
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SAMARBEJDE MELLEM GRENFAGENES FREMMEDSPROG OG SAMFUNDSFAG SAMT 
FÆLLESFAGENE DANSK OG HISTORIE

Leif Christophersen, Marion Obel, Susanne Carsten Pedersen, Jan 
Smerup / Lars Færch Knudsen.

Dette forsøg var et tværfagligt udviklingsarbejde inden for ram
merne af den normale bekendtgørelse, og det strakte sig over klas
sens 2. og 3.g med deltagelse af fællesfagene dansk og historie 
og af grenfagene engelsk (på N- og S-gren), tysk (på N- og S-gren) 
og samfundsfag.
Efter l.g havde eleverne delt sig i 2 nogenlunde lige store gren
hold, et nysprogligt og et samfundssprogligt, og størstedelen af 
det egentlige forsøgsarbejde gik ud på at udvikle emner, materia
letyper og arbejdsformer til brug for tværfagligt samarbejde inden 
for klassen som helhed, dvs. hen over de eksisterende grenskel. 
Desuden ville vi prøve at udbygge elevernes mulighed for medbe
stemmelse til at gælde emner og arbejdsformer i alle 5 implicerede 
fag samtidig, idet de naturligvis var underkastet de bestemmelser 
m.h.t. timetal og fagbestemmelser, som bekendtgørelsen fastlægger. 
En stor del af undervisningen formede sig som parallellæsning og/ 
eller projektorganiserede forløb inden for emner, der var sådan 
opbygget, at helst alle 5 fag kunne få opfyldt vigtige fagliae 
behov. (F.eks. "Skole-klasse-sprog" eller "Racisme").
En typisk arbejdsform i disse forløb var at lade grupper, der var 
sammensat af elever fra begge grene, arbejde med samme materiale 
og spørgsmål, således at løsning af spørgsmålene forudsatte, at 
gruppen gjorde brug af alle sine forskellige ressourcer, og vi nåe
de derved så tæt på en "grenudjævning", som man overhovedet kan 
med den nuværende bekendtgørelse.
En hel del af undervisningen bestod af forskellige former for min
dre integrerede forløb, der var organiseret enten som emne- eller 
pro jektarbejder mellem kun nogle fag (f.eks. "Danmark 1900 — 14 eller 

"Teater", eller som forløb, hvor enkelte fag på skift var styrende 
(f.eks. "Socialisation" eller "Kold krig").
En meget vigtig bestanddel af de nævnte arbejdsformer udgjorde 
forskellige opsøgende og udadrettede elevaktiviteter. I forbindel
se med emnet "Familie og socialisation" gennemførte eleverne f.eks. 
en spørgeskemaundersøgelse om familieformer og -normer i Herlev, 
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og projektet "Teater" kulminerede med, at klassen selv instruerede 
og opførte (dele af) "Gris på gaflen" ved en aftenforestilling på 
skolen.
Under en studierejse til Berlin var vi på besøg hos de amerikanske 
styrker i Vest-Berlin og diskuterede strategi og politik med nogle 
af informationsofficererne som en del af emnet "Kold krig", og i 
bydelen Kreuzberg opsøgte og interviewede eleverne på egen hånd 
folk fra den tyrkiske og den tyske befolkning for at klarlægge 
disse gruppers forhold til hinanden som en side af emnet "Racisme".
På eleverne havde forsøgsarbejdet nogle klare positive virkninger, 
der gik ud over det rent faglige.
I perioder, og navnlig i forbindelse med de integrerede forløb, 
arbejdede de med en energi og motivation, som ellers er sjælden 
på tilsvarende klassetrin, og deres lyst og evne til at behandle 
tværfaglige spørgsmål førte tit til en meget engageret indsats, 
men også nogle gange til et noget ujævnt arbejde med det, som de 
opfattede som de mindre spændende sider af fagene.
Allerede tidligt i 2.g steg også aktivitetsniveauet udadtil mærk
bart, og på et tidspunkt var både elevrådsforkvinden og det meste 
af skolebladets redaktion at finde blandt klassens elever. Samti
dig hermed udviklede klassen et loyalt og fint sammenhold, som 
bl.a. gav sig udslag i, at samarbejdet inden for grupperne kunne 
modvirke de værste følger af en tydelig faglig spredning.

Projekt skole-klasse-sprog
Vi kan illustrere en fase af et af de integrerede projekter ved 
at tage udgangspunkt i en arbejdsseddel fra "Skole-klasse-sprog". 
(Se bilag).
Dette projekt var egentlig en del af overemnet "Socialisation" og 
var startet med, at eleverne ud fra tekster på dansk, engelsk og 
tysk havde opstillet nogle sprogkodeteorier, som så var blevet 
sat i relation til Bernsteins og Ammons.

Efter diskussioner om sprogkodernes eventuelle determinerende 
virkning fik eleverne udleveret ca. 100 sider tekstmateriale på 
dansk, norsk, engelsk og tysk, som de skulle arbejde med i 3 uger 
inden for den tidsramme på 14 ugentlige timer, som forsøgsfagene 
havde tilsammen og som stort set var skemalagt i timeblokke.
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Denne projektfase skulle resultere i en opgave på engelsk og en 
større rapport på dansk og tysk, og de nærmere krav til arbejds
form og produkter kan aflæses af arbejdssedlen.
Studentereksamen
Vi har ikke nogen samlet, ensartet vurdering af forsøgets resulta
ter, for selvom vi lærere opfordrede eleverne indtrængende til, 
at de skulle drage fordel af de erfaringer, de havde fra det dag
lige arbejde og også gå op i grupper til mundtlig eksamen, valgte 
de meget forskelligt fra fag til fag.

Den samfundssproglige gren valgte mundtlig gruppeeksamen i encelsk 
og samfundsfag, den nysproglige gren valgte individuel mundtlig 
eksamen i engelsk og i tysk, og i fællesfagene valgte klassen at 
gå til individuel mundtlig eksamen i dansk og til mundtlig gruppe
eksamen i historie.
Skriftlig studentereksamen fulgte de normale regler, undtagen i 
samfundsfag, hvor de samfundssproglige i februar havde besvaret . 
en 1-uges opgave til afløsning for den ene af de normale skrift
lige eksamensopgaver.

Eksamensresultaterne i de ' 5 fag var tilfredsstillende. Karakterer
ne lå spredt fra det jævne til det meget fine, og med den største 
gruppe midt i karakterskalaen. Ingen dumpede.
Nogle foreløbige konklusioner fra fremmedsprogslærerne på 3c. 
Engelsk og tysk havde i flere integrationsforløb en god og central 
placering. Dette gjaldt især for forløbet om "Socialisation" (auc- 
dec 79), hvor begge fag bidrog med væsentlige vidensområder såvel 
inden for psykologi, som kønsroller, sprogkodeteorier og uddannel
se. Her kunne sprogfagene både deltage på teorisiden og -illustra
tionssiden. Skønt vægten ikke inden for nogen af de nævnte områ
der specielt var lagt på en af de fremmedsproglige kulturer, fik 
vi alligevel indpasset den nødvendigste viden om engelske og ty
ske skoleforhold. Det skal lige nævnes, at sprogfagene havde væ
ret meget aktive i planlægningsfasen til dette forløb.
Allerede under dette første semester blev det dog klart, at frem
medsprogene arbejder "langsommere" end de dansksprogede fag; der 
blev sjældent mulighed for at læse længere eller sprogligt vanske
lige tekster, og vi havde ofte vanskeligheder med at holde trit 
med vores kolleger, med vores’henholdsvis 4 og 5 timer over for 
de andre fags 9 timer, der ofte blev slået sammen i integrations
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faserne. Problemet søgtes løst ved, at vi lavede et udskiftnings
system, således at et af fagene fik næsten alle de 16 timer i en 
kortere periode. Dette system var fordelagtigt, hvis et faas vi
densområde lige passede i en bestemt fase af progressionen. Men 
at gøre systemet gennemgående, følte vi, ville hæmme integratio
nen .
Mange af de vanskeligheder, vi mødte, skyldtes, at vi forestille
de os, at alle de 5 fag skulle integrere samtidigt. Det gjorde 
det ofte vanskeligt at udtænke emner, der var "snævre og dybe", 
for ikke at tale om de problemer, eleverne havde med det. Vores 
emner blev i flere tilfælde så brede, at der i. projektfaserne nok 
blev tale om fagintegration, men til gengæld blev der indholdsmæs
sigt meget langt imellem de under-emner, eleverne beskæftigede 
sig med. (Et eksempel: Vores racisme-forløb i 3.g, som spændte 
fra Sydafrika, til immigranter i England og til Nazi-Tyskland).
Vi mener, at sprogfagene ville have større glæde af færre samar
bejdspartnere. Vi indså først sent, at vor bestræbelse under det
te forsøg på at repræsentere begge sprogfag lige meget i de fleste 
emner ofte var medvirkende til at gøre emnet for udflydende.

I flere forløb nød fremmedsprogene godt af, at eleverne havde et 
grundigt kendskab til emnet fra undervisningen i de andre fag, og 
ved nogle emner, som f.eks. "Arbejdsmarkedet",var det direkte nød
vendigt. I projektperioden arbejdede eleverne flinkt med de ofte 
svære sagprosatekster om forholdene i England, USA og Tyskland, 
men vi oplevede også en svag modvilje hen imod slutningen mod den 
ophobning af sagprosatekster, der blev tale om. Sprogfagenes pla
cering i dette forløb blev først central i projektfasen, og da på 
den måde at én gruppe samlede og bearbejdede engelske, én tyske, 
og én danske tekster om emnet. Det var udviklende for eleverne, 
at de selv skulle finde materiale i aviser, men 2/3 af klassen 
havde så ikke det ene eller det andet sprogfag, udover hvad de 
fik præsenteret på et par dage af de andres produkter.

Et savn for sprogfagene under det meste af det 2-årige forløb var, 
at der ikke i særlig vid udstrækning foregik samarbejde i integra
tionsfaserne med historie. Fremmedsprogene havde gerne ønsket at 
arbejde mere med historiske emner. Ganske vist udgjorde "Industri
alisering" den sidste del af 2.g., men tidsrummet blev for kort 
og emnet for dansk-orienteret til at sprogene mente at kunne give
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2 c Projekt - Skole - Klasse - Sprog 1979 uge 47 48 49

Emne : HVAD LÆRER VI I SKOLEN OG HVAD SKAL VI LÆRE?
derunder: Skolens værdisystem og sprogkode

Hemmelig / skjult læreplan
Klasse og sprog som bestemmende for skolesucces
Samfundet afspejlet i skolen
Alternative skoleformer

Opgave : BESKRIV og DEBATTER
på grundlag af uddelte tekster på eng., ty og da ovenstående. 
Der kan inddrages andet erfaringsmateriale, såsom inter
views, andre tekster, observationsmateriale.

Produkter : 24.11.79 dvs. efter en uge afleveres en engelsk individuel
hjemmeopgave over 2 af de eng. tekster der indgår 
i materialet, gennemgang af teksterne og diskussion 
af deres indhold foregår i grupperne på skolen, men 
udformningen af opgavebesvarelsen foregår hjemme.

7.12.79 dvs. efter tredie uge afleveres den endelige rap
port på dansk og tysk. Det er op til grupperne selv 
at afgøre, på hvilken måde det tyske skal indgå, 
nien mindst 300 ord skal være på tysk. Det kan være 
en del af rapporten f.eks. særbehandling af et af 
områderne, behandling af særlige eksempler, eller 
en anden version af rapportens danske ordlyd.

dagbøger der føres fra dag til dag under gruppearbejdet. 
Sådanne rummer i stikordsform:
Hvad der er arbejdet med hver dag 
Hvilke aftaler der er om hjemmearbejde til den flg. 
dag og fordeling af arbejdsbyrder længere frem i tid 
Tilfredshed/utilfredshed med faser i arbejdet. 
Referater af de debatter, der har været i gruppen, 
så man har noget at samle op i den endelige rapport.

Grupper : 3x3 + 3x4 pers. I hver gruppe mindst en tyskkyndig
mindst en eng.kyndig 
mindst en sam.kyndig

Arbejdsformer : Gruppearbejde med skemalagte lærerkonsultationstimer i
3 x 14 timer.
De fremmedspr.tekster bearbejdes, så de forstås.
Der udarbejdes resumeer i kort telegramstil af de enkelte 
tekster, og de forelægges for dem, der ikke har eng. eller 
tysk, så alle kender materialets indhold.

Man gør sig bekendt med de danskspr. teksters påstande og 
argumentation.

Man skaffer sig overblik over materialets indhold, mod
sætninger, emnesammenhænge, konsekvenser etc.

Der planlægges fremad konstant i grupperne:
Hvad kan vi nå, hvordan, på hvor meget tid, hvad læses 
hjemme? Tid til debat afsættes, lærerkonsultationer aftales 
(å 1 time).
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et ordentligt indblik i engelsk og tysk industrialisering. End
videre kunne eleverne ikke kapere flere sagprosatekster på dette 
tidspunkt. En mere forudseende planlægning kunne muligvis have af
hjulpet dette.
I 3.g. blev det nødvendigt at begrænse antallet af projekter 
stærkt, da sprogfagene i integrationsfaserne, som nævnt, havde 
svært ved at gennemgå længere tekster f.eks. romaner og længere 
ræsonnerende tekster. Samtidig kom der fra flere elever ønsker om 
en mere jævn sproglig stimulation, skriftligt såvel som mundtligt. 
Denne var ofte i 2.g. blevet afbrudt af projektfaser, evaluerin
ger o.lign. Det betød dog ikke, at eleverne ikke havde oplevet 2.g. 
som positiv; tværtimod, de følte selv at forsøget omkring dem med 
den megen planlægning og evaluering, som de deltog begejstret i, 
havde udviklet dem og taget brodden af den seje 2.g-tid.
Generelt må vi sproglærere sige, at vi i forsøget fik afprøvet 
mange af sprogfagenes mulige placeringer, og vi følte det som en 
befrielse at have mulighed for at samarbejde med fællesfagene. 
Vi mener, det kan anbefales, selv om sprogfagene nok skal begræn
se antallet af samarbejdspartnere og variere dem, for at alle si
der af vores fag skal få lige stort udbytte.

SPECIALESKRIVNING I ENGELSK - NYSPROGLIG GREN

Susanne Carsten Pedersen.

I en sproglig klasse som i 2g og 3g deltog i et tværfagligt for
søg med da/hi/samf/eng/ty, fik jeg i foråret 1981 lejlighed til 
at lade de nysproglige skrive speciale.
Jeg havde i efteråret 1980 søgt direktoratet om tilladelse til 
(blandt andre ting) at få mulighed for specialeskrivning. Den del 
af ansøgningen der vedrørte specialet lød som følger:

"For de nysproglige ønskes mulighed for i stedet for Shake- 
speare/ræsonnerende tekst at vælge et specialområde, hvor
under klassen individuelt eller i grupper (alt efter ele
vernes afgørelse) dels arbejder laboratoriemæssigt med tek
ster omkring et emne og dels udarbejder skriftlige rappor- 
ter/specialer på engelsk af et omfang på 6-10 A-4 pr. elev. 
Disse specialområder tænkes liggende indenfor et tværfag
ligt behandlet område.
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Teksternes sværhedsgrad bør være som det almindeligvis 
forventes af "en ræsonnerende tekst". Omfanget skal svare 
til de 40 sider ræsonnerende tekstmateriale......
Eksamen: hvis gruppeeksamen, gives ekstemporalen i special

området, hvis individuel eksamen, trækkes spørgs
mål i specialområder ligestillet med spørgsmål 
i andre kendte tekster, men de skal udgøre ca. 
10% af spørgsmålene."

Som det fremgår af det følgende var denne formulering alt for 
stram og blev i flere tilfælde ikke efterlevet i praksis.
De ydre rammer blev uventet fordelagtige: De samf.sproglige skul
le i uge 7 1981 aflægge en særeksamen i samfundsfag, og de ny
sproglige havde følgelig ikke mange normale timer tilbage i den 
uge, så vi fik mulighed for at bruge hele ugen til specialeskriv
ning. Under den senere evaluering udtrykte eleverne glæde over 
den mulighed for koncentration vi her fik.
Der blev ialt anvendt 42 timer, når 5 timers planlægning og 5-6 
timers fælles gennemgang og evaluering medtages.
Planlægningsfasen
Ca. 5 uger før start anvendte vi en time til fastsættelse af hvil
ke begrænsninger der skulle være for valg af emne, samt til en 
"brainstorming" for at lodde hvor interesserne lå.
Vi blev enige om at opgive de snævre krav om en fælles emnekreds, 
da der i vort tilfælde var stærke individuelle interesser, der her 
kunne tilgodeses. Det gjaldt bl.a. interesser for kvindesag og 
Doris Lessing, som vi flere gange tidligere havde måttet droppe.
Det blev ydermere diskuteret, om specialet skulle hænge sammen 
med nogle af de tværfaglige aktiviteter, vi havde været eller 
skulle i gang med, men vi mente, at når der skulle skrives så man
ge sider på engelsk, ville det være bedst, at der ikke forelå no
get dansksproget litteratur, da det ville bryde den gode lange 
eng.sprogede sammenhæng. Så den endelige beslutning blev, at det 
ville være fordelagtigt, men ikke et krav, at nogen skrev specia
ler som de andre i klassen kunne bruge til at uddybe deres viden 
indenfor et område, vi opgav til eksamen i engelsk.
Vi fastlagde, at der skulle bruges 6 timer + hjemmeforberedelse 
hver af de 5 dage, og hvilke timer jeg kunne konsulteres(9).
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4 uger før specialeugen opstillede vi en liste over ønskede emner, 
som man fik 2 uger til at tænke over. 2 uger før start blev det 
nogenlunde klart, hvad de forskellige ville beskæftige sig med, 
således at jeg sammen med eleverne havde mulighed for at finde 
materialet frem.
Nogle af de andre fags lærere undrede sig over, at jeg. i flere 
tilfælde fremskaffede enten de 40 siders tekst eller bøger hvor
fra de kunne vælges. Det skyldtes min forestilling omat materia
lesøgning ville stjæle meget af den tid som tekstbehandlingen, 
gruppediskussionen og skriveprocessen rettelig burde have.
Produkternes nøjagtige titel og tekstbaggrund blev først fastlagt 
i specialeugens første dag, da eleverne var kommet godt ind i bø
ger og tekster.
Der blev endvidere ydet noget orientering, om hvorledes de formel
le sider ved opgaven skulle være (a la HF-opgave).
Specialeugen
Her vil jeg blot kort beskrive hvad de enkelte beskæftigede sig 
med samt nævne enkelte problemer, da planlægningen ellers stort 
set blev fulgt.
Emnerne var følgende:
1. Doris Lessing: The suppression and liberation of women, as de- 

4 elever scribed in "Between Men", "Notes for a Case Hi
story" , ("He") and parts of "The Summer before 
Dark" (p208—216)

2. Me Carthyism: A treatment of particular hearings and their 
3 elever background, from Eric Bentley, "Thirty Years of 

Treason" and a discussion of Arthur Miller's 
"The Crucible" in this context.

3. Laing/antipsychiatry: "Family, Sanity, and Madness", the in- 
1 elev troduction + "the Abbotts", a discussion of 

Lain§s Theories and the case story.
4. Two personal views on British Colonialism. Kipling and Orwell 

compared. Texts dealt with: Kipling, The White 
<Man's Burden, Orwell:"A Hanging","Shooting an 
Elephant", Orwell's essay on Kipling.
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5. Attitudes in American and English Newspapers to the Cold War 
especially with relevance to the Afghanistan- 
occupation.
Texts: cuttings from the Guardian, Newsweek, 
Socialist Worker a.o.

Kommentarer til de enkelte gruppers arbejde
1 . Denne pigegruppe var præget af entusiasme og et pænt tæt ar
bejde omkring især novellerne. De fik fordelt forskellige under
emner imellem sig og fik også samarbejdet det de havde skrevet 
rimeligt. Men kun en enkelt elev havde læst hele romanen, og hen
des behandling af den blev aldrig integreret med de andres. 
Arbejdet blev dog af mig (og Mette Løndahl uformelt inddraget) 
bedømt til 9 (ML 10) .
2. Her behandledes et emne som vi tidligere havde læst om i klas
sen. Gruppen valgte selv nogle flere forhør (Robeson og Miller), 
de fandt et velargumenteret engelsktalende "øjenvidne" til, der 
havde været skoledreng i USA, mens forhørene foregik.
Inddragelsen af "the Crucible", som tidligere var læst på klassen, 
blev noget sporadisk, men det overskred jo langt kravet om 40 si
der. (Karakteren blev 10 (ML 9)J.
3. Laing-opgaven var inspireret af, at pågældende elev, der også 
havde psykologi, mente at kunne give andre noget mere viden, som 
de kunne bruge i forbindelse med de Laing tekster, alle opgav. 
Opgaven blev præget af god viden, pænt sprog, men ringe tekst
nærhed. Vi gav 8.
4. Emnet var godt og snævert, storebror skrev opgaven på eng. 
institut, karakter 8.

5. Jeg gjorde eleven opmærksom på, at her var vi for langt ovre 
mod historie, men han insisterede og jeg gav mig. Der gik, som 
jeg havde forudset, alt for lang tid med besøg på ambassader og 
valg af artikler, der kom ikke noget helt klart sigte i tekstud
valget, men produktet var præget af en stor indsats, pænt sprog, 
god historisk paratviden, skønt ikke nær nok tekstbehandling. Jeg 
og en historielærer gav 9.

Min rolle: Da jeg også plejede at have de samf.spr., havde jeg 
9 timer til at yde vejledning, men det var mest de elever, der 
ikke var i grupper der havde brug for hjælp.
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Efterbehandlingen
De ofte omfangsrige specialer blev kopieret og delt ud til alle.
De blev givet for i omgange over 5 timer, man diskuterede sprog 
og indhold med stort engagement, og alle var forberedt.
I de tilfælde hvor emnerne var kendt af klassen var diskussionen 
særlig god.
Siden blev der udfyldt et evalueringsskema. Det fortalte i kort
hed om jævn tilfredshed med planlægningsfase og de ydre rammer 
(sidekrav, produktionskrav). Men flere ønskede sig mere tid til 
selve arbejdet og en placering tidligere i gymnasieforløbet. Man
ge havde nydt den helt frie arbejdsform, og 9 ud af 10 syntes at 
specialet havde været en god ide.
Afsluttende: Specialet fungerede som en meget populær ventil, hvor 
man kunne vælge emne og arbejdsform stort set frit. Det viste sig 
at nok var de tværfaglige projekter populære, men det "snævre og 
dybe" arbejde, der foregik med engelskkundskaber forenet med in
teressefelter i en lang uforstyrret arbejdsproces gav ligeså me
get tilfredshed.
Efter min mening hang tilfredsheden også sammen med overskuelig
heden i opgaven, samt muligheden for at have både tid og "sider" 
til at varme sig op til en god formuleringsevne. Jeg tror succe
sen ville have været betydeligt reduceret ved en opsplitning i 
7-8 uger og vil anbefale en parellelplacering af samfundsfags og 
engelskfagets specialer.

UDVIKLINGSARBEJDE I SAMFUNDSFAG OG GEOGRAFI I 3yzæøS 198o-81

Ida Munk, Tine Ottesen.
Samarbejdet mellem geografi og samfundsfag har fundet sted adskil
lige gange på Herlev Statsskole. Dette udviklingsarbejde forløb 
som integreret undervisning, hvor begge lærere havde skemamæssige 
muligheder for at overvære hinandens timer. Desuden var der skema
lagt en ugentlig planlægningstime til koordinering af stoffet, sam
mensætning af grupper m.v.
Det faglige indhold var ikke ændret, bl.a. fordi begge fags fagbe
skrivelser give gode muligheder for et tværfagligt samarbejde.
Den daglige arbejdsform var gruppearbejde.



222

Eksamensopgivelserne var integreret for de to fag og svarede til 
summen af geografi og samfundsfags sædvanlige pensumkrav. I opgi
velserne indgik udvalgte elevrapporter. Samfundsfags opgivelser 
placeredes dog i 3g stoffet, da geografi her på skolen er et et-å- 
rigt fag placeret i 3g. Det betød også, at der blev givet dispen
sation for det ene af samfundsfags fire hovedområder, sociologi.
Klassen havde allerede i forbindelse med studentereksamen i 2g 
været til tværfaglig gruppeeksamen i biologi og fysik, idet under
visningen i 2g havde været integreret mellem fagene biologi, fysik, 
samfundsfag og matematik. På baggrund af de gode erfaringer derfra, 
og fordi det ville afspejle den daglige undervisning bedst, ønskede 
klassen og lærerne at søge om tværfaglig gruppeeksamen ved den 
mundtlige studentereksamen i geografi og samfundsfag i 1981.
Gruppestørrelsen var på 3 - 4 personer, og grupperne blev nedsat 
af elever og lærere i fællesskab; grundlaget var elevtil- og fra
valg af kammerater.

Forberedelsestiden var 3 dage og eksaminationstiden J time pr. del
tager. Der skulle indledes med en kort redegørelse fra hvert grup
pemedlem, gerne indeholdende et diskussionsoplæg til den efterføl
gende samtale med eksaminatorer og censorer. Der blev givet indi
viduelle karakterer.

Eksamensspørgsmålene, var alle tilrettelagt således,at det var et 
væsentligt krav til eleverne, at de selv skulle søge materiale til 
besvarelsen og tilrettelægge fremlæggelsen. For at sikre overens
stemmelse mellem undervisning og eksamen indgik der i de 6 eksamens
spørgsmål to spørgsmål, der involverede besøg på en virksomhed, 
et på Carlsberg og et på en gård i Viby Sj. Disse besøg var på for
hånd aftalt, dog med det forbehold, at spørgsmålene ikke blev ud
trukket til eksamen. De øvrige fire spørgsmål havde som overskrift 
udviklingsstrategier, arbejdsløshed og krise, forholdet mellem 
landbrugs- og industrisektorerne i I- og U-lande samt tekstil- og 
beklædningsbranchen. - Begge ekskursionsspørgsmål blev udtrukket, 
og eleverne var absolut i stand til at klare denne usædvanlige ud
fordring.

Censorerne havde i deres indberetning ingen kommentarer til den 
ekskursionsprægede del af eksamen; men de skrev, at det er et for
trin at eksamensforberedelserne og evalueringen ligner den daglige 
undervisning, og at der med hensyn til karakterer "nok var en ten
dens til, at spredningen blev mindre end ved traditionel eksamina- 
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tion". Mere generelt skriver de, at "det er nemmere at vurdere de 
enkelte gruppemedlemmers indbyrdes niveau, fordi de er oppe sam
tidigt." Desuden mente de, "at eleverne oplever selve eksamen som 
mindre stressende end den traditionelle, så evalueringen lettes, 
hvorimod forberedelsesdagene bliver hårdere." - Karaktererne blev 
3 lo-ere, 9 ni-ere, 1 8-tal, 4 7-taller og 2 6-taller.
Samlet må vurderingen blive, at det var en udmærket variant af ek
samensspørgsmålene at indlægge en ekskursion, når disse også til 
daglig indgik som vigtige dele af undervisningen.

EKSAMENSSPØRGSMÅL nr. 5
DANSK LANDBRUG

I forbindelse med et besøg på en gård (se nedenfor) skal I:
1. Give en redegørelse for produktionen på gården i dag og for, hvordan den 

har været tidligere.
2. Sammenhold dette med den almindelige udvikling i dansk landbrug, og forklar 

hvad der menes med krisen i dansk landbrug.
3. Vurdér dansk landbrugs internationale stilling m. hensyn til produktivitet 

og konkurrenceevne.
4. Diskutér fremtidsudsigterne for dansk landbrug.

(Inddrag herunder f.eks. statens og EF's landbrugspolitik)
Gården I skal besøge FREDAG D. 12/6 kl. ca. 9 - 11 er:

I kommer derned ved at tage toget fra Kbh. kl. 8.34 (Toget mod Korsør over 
Roskilde). Ankomst i Viby S j. kl. 9.lo. Landmanden vil hente jer på stationen 
og køre jer de sidste ca. 4 km.
Ang. hjemtransport: Der går tog fra Viby mod Kbh. hver time på minuttallene 
59.

Supplerende materialeforslag:
Danmarks Statistik: Landbrugsstatistik.
Tal om EF (som I alle har fået udleveret)
S. T. 79
Danø & Rohde: Landbrugspolitiken - en politisk slagmark.
Hundrede ord om EFs landbrugspolitik
Einar Jensen: Dansk landbrug skal overleve - men hvordan?
Diverse statistik-materiale fra Landbrugsrådet m.v.
(En del af dette materiale vil være opstillet oppe hos Astrid (biblioteket)).
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PSYKOLOGI SOM TILVALGSFAG - 3g

Ib Lunau.

Formelle oplysninger
Udviklingsarbejdet omkring tilvalgsfaget psykologi er blevet god
kendt af Direktoratet for gymnasieskolerne og HF i en skrivelse 
dateret 24/3-80. I skrivelsen anføres bl.a., "at den givne tilla
delse ikke kan tages som indtægt for en bestemt holdning fra di
rektoratets side i en evt. debat om fagets status i gymnasiet." 
sign. Ib Fischer Hansen.

Som grundlag for skolens ansøgning var der i skoleåret 79-80 ud
arbejdet en redegørelse for dette udviklingsarbejde: "Faglige oa 
fagdidaktiske overvejelser samt temaoversigt og målbeskrivelse 
for forsøg med psykologi som tilvalgsfag på HS". I disse "over
vejelser" skal særligt nævnes:

a) Psykologiens genstandsområde og den psykologiske forskning 
og skoledannelse i relation til disse "skolers" menneskesyn

b) Formidling af psykologi til de 16-19 årige, deres psykiske 
konstitution, deres identitetsdannelse og bevidsthed 1) .

c) Videnskabsteoretiske og erkendelsesteoretiske overvejelser 
i relation til skolefagets indholdsside, struktur og ar
bejdsmetoder.

d) Beskrivelse af det obligatoriske stof, der hovedsagelig 
skulle indeholde individudviklingens vigtigste problem
stillinger, hvor der særligt skulle lægges vægt på menne
skelige udviklingsforløb, der skulle analyseres i såvel 
deres individorienterede som deres socialt orienterede a- 
spekter - herunder en historisk og videnskabshistorisk 
perspektivering - se endvidere omtale af specialer punkt 4.

e) Målbeskrivelse for såvel det obligatoriske stof som til
valgsstoffet samt

f) Evalueringsmetoder og procesbeskrivelse.
(Ovenstående "overvejelser" findes samlet i et hæfte, som kan re
kvireres ved henvendelse til Skolen).
Undervisningen påbegyndes i skoleåret 80-81 med to 3. G klasser. 
Den 4/2-81 vedtog et enstemmigt lærerråd at indsende endnu en an
søgning om fortsættelse af arbejdet med to klasser for skoleåret 
81-82. I ansøgningen anføres det bl.a., at det er "et stort elev
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ønske" om fortsættelse. Direktoratet godkender det den 17/2-82 
med klausul om, at godkendelse ikke kan forventes fornyet. Sign. 
Ib Fischer Hanser.

Om elevsammensætningen - gæstelærere og lærerkandikater.
De ialt 4 klasser har bestået af 40 mandlige og 56 kvindelige e- 
lever, hvoraf 8% var fra mF, 23% fra mN, 24% fra mS, 16% fra sN 
og 28% fra sS. I forbindelse med undervisningen har der i enkelte 
timer været tilknyttet nogle gæstelærere (Helle Haagensen: Om 
vold og voldtægt, J.p. Jensen: Om autoriteter og militarisme, Chr. 
Braad Thomsen: Om incest og J. Lumbye: Om kritisk psykoterapi). 
Yderligere har lærerkandidaterne Michael Rantzau-Meyer og Morten 
Tang medvirket i undervisningen. Om Michael Rantzau-Meyers under
visning se 2) .

Om udviklingsarbejdets overordnede målformulering og holdnings- 
analyse
De faglige og pædagogiske overvejelser har dels været at overføre 
de hidtidige erfaringer fra hf-psykologien på gymnasieeleverne og 
dels gennem en faglig-pædagogisk nytænkning omkring formidling af 
psykologiske problemstillinger at kunne perspektivere dem i rela
tion til et historisk og videnskabshistorisk sammenhæng.

Overordnet målbeskrivelse
Gennem det daglige undervisningsarbejde skal eleverne lære at 
skelne mellem dagligdags-psykologi (common-sense-psykologi) og 
videnskabelig psykologi for herigennem

1) at kunne anvende denne viden og forståelse i såvel samar
bejde med andre som ved det mere individuelle arbejde og 
egl. studiearbejde,

2) at kunne anvende denne viden og forståelse i tværfaglige 
sammenhænge og i en historisk og videnskabshistorisk per
spektivering ,

3) at kunne anvende de psykologiske teoridannelser og den 
psykologiske beskrivelsesmåde til analyse af litterære 
og egl. faglige tekster, selv om disse ikke direkte frem
står med et psykologisk indhold eller psykologisk termi
nologi,

4) at kunne erkende at mange individuelle problemer såvel som 
mange samfundsproblemer hverken kan forstås eller løses 
uden viden og indsigt fra forskellige fagområder, herunder 
psykologi, og
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5) gennem de indarbejdede psykologiske problemstillinger og 
teoridannelser at kunne skelne mellem forskellige "psyko
logiske skolers" videnskabssyn og menneskesyn og gennem 
tekster og psykologiske konklusioner at kunne analysere 
disse i relation til såvel begrebet videnskabelig objek
tivitet som til det erkendelsesteoretiske begreb reduk
tionisme.

I tilknytning til de ovenfor 5 omtalte delmål har eleverne selv
stændigt formuleret yderligere to delmål, der har præget såvel 
det daglige undervisningsarbejde som specialeskrivningen:

6) at få indsigt i og forståelse for, hvorfor emotionelle og 
psykoseksuelle problemstillinger ikke kan adskilles fra 
andre alment menneskelige problemstillinger af intellek
tuel og værdimæssig karakter og

7) gennem undervisningens mere teoretiske indhold og gennem 
den dertil knyttede samarbejdsproces at kunne erkende og 
anvende denne indsigt i nye sammenhænge f.eks. studie- og 
arbejdslivet og familie- og fritidslivet (lettere omfor
muleret) .

En nøjere redegørelse for undervisningens forløb og produkt skal 
i dette korte indlæg udelades her. Kort kan konkluderes, at ele
verne har kunnet leve op til de fleste delmål. I relation til 
dette skal endvidere anføres, at i planlægningsfasen er der ble
vet udarbejdet forskellige "grundbøger" og antologiprægede kom
pendier til brug for den obligatoriske undervisning.

Udover den daglige undervisning har udviklingsarbejdet drejet sig 
om en kontinuerlig holdningsanalyse, der har koncentreret sig om
kring elevernes holdning og indstilling til

1) Indholdssiden af de gennemarbejdede psykologiske problem
stillinger - herunder sværhedsgrad og abstraktionsniveau.

2) Samarbejdsforhold - dels i gruppearbejdet og dels under 
specialeskrivningen, hvor man kunne vælge mellem gruppe
arbejde og individuelt arbejde.

3) Forhold omkring det daglige undervisningsarbejde (proces/ 
produkt) og til selve evalueringsproblematikken - herunder 
termins- og årskarakterer.

4) Forhold omkring elev-lærersamarbejde - elevmedindflydelse 
og "det faglige niveau".
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5) Anvendelse af "det lærte stof" i relation til andre fag 
f.eks. dansk stil og forskellige projektarbejder.

Under dette arbejde er der pr. klasse blevet gennemført 2 spørge
skemaundersøgelser (anonym besvarelse) og 2 interviewundersøgel
ser - desuden er de enkelte specialer blevet skriftligt evalueret 
og gennemgået for klassen. Interessen for den del af undervisnin
gen var fra starten præget af stor skepsis, men henad vejen ændre
des indstillingen, således, at eleverne i forårssemestret døbte 
analysen med navnet:

Ethvert samarbejde kræver indsigt og forståelse hos alle parter.
Spørgeskemaundersøgelsen er blevet databehandlet og vil i sammen
hæng med de mere individuelle svar foreligge færdig august 1983.
I denne sammenhæng skal dog her anføres et enkelt punkt om elever
nes arbejdsindsats:
Ved "spørgsmålet": Faget er nyt for gymnasieeleverne - medens det 
for hf'erne har været tilvalgsfag gennem de sidste 11 år. Prøv 
på - så godt som muligt - at vurdere din indsats i psykologi i 
relation til andre fag! Elev svarene var
Over det normale for mig: 59%, normalt som i andre fag: 36%, un
der det normale for min daglige indsats: 9%, ved ikke: 0%.
Til ovenstående skal anføres, at det samlede undervisningsmateria
le har udgjort ca. 400 sider - hertil skal så lægges det undervis
ningsmateriale, som eleverne har arbejdet med under specialeskriv
ningen .
Specialeskrivningen
I relation til specialeskrivningen skal anføres, at 37% af elever
ne har arbejdet individuelt, 63% har arbejdet i grupper. Under 
dette arbejde, der strakte sig over 2 mdr., har 5% af eleverne fra 
det gruppeorienterede arbejde skiftet gruppe. 55% af eleverne har 
selvstændigt udarbejdet arbejdstitel med problemformulering og 
procesbeskrivelse og 68% af eleverne har haft personlig kontakt 
med offentlige og private institutioner som f.eks. Grevinde Dan
ner Stiftelsen, Fængselsvæsenet, narkocenter, Foreningen af 1948, 
børnehave, statshospital, alderdomshjem samt RUC og DLH.
Nedenfor er angivet nogle specialetitler med angivelse af 1) om 
de er udarbejdet i gruppe (gr) eller individuelt (indv), 2) antal 
maskinskrevne sider, 3) kort indholdsbeskrivelse og 4) karakter:



228

1) "Kønsroller med særligt henblik på manderollen", 35 sider. Ind
hold: Socialisation, præstations- og konkurrenceprincippet, mænds 
opfattelse af kvinder samt forhold omkring "Madonna-luder-komplek- 
set, aggression og "Moder-jord". Karakter 10, indv.
2) "Den kvindelige personlighed set ud fra bl.a. Freuds psykoana
lyse og andres kritik her,af", 30 sider. Indhold: Freuds kvindesyn 
analyseret i relation til bl.a. Kate Millett, Signe Arnfred og 
Karen Horney. Karakter 13, indv.

3) "Den normale aldring med specielt henblik på institutionalise
ringsproblematikken", 37 sider. Indhold: Kontaktforhold, seksuel
le forhold og forhold omkring fysisk og psykisk handicap. Karak
ter 10, indv.
4) "Kreativitet - med særlig henblik på forståelse af - den pri
mære socialisations indflydelse". 62 sider. Indhold: Såvel teore
tisk som empirisk afsnit relateret til udviklingspsykologiske 
teorier. Karakter 11 , gr.

5) "En analyse af Kübler-Ross, Grof og Janov's teoridannelser til 
forståelse af bl.a. forhold omkring dødsproblematikken og "død
genfødsel". 42 sider. Karakter 9, gr.
6) "Kvindeseksualitet". 54 sider. Indhold: Historisk og analytisk 
perspektivering af Freud, Reich, Horney, Nynne Kock, Auken og 
Shere Hite - herunder kritisk analyse af "kvindefrigørelsen i 
70'erne m.m. 54 sider. Karakter 11, indv.

7) "En analyse af ungdomskulturens konsum af volds- og skrækfilm".
58 sider. Indhold: Teoretiske betragtninger omkring frygt, angst, 
aggression og vold relateret til forskellige videoindspilninger. 
Karakter 10, gr.
8) "Angst" 75 sider. Indhold: En historisk og erkendelsesteoretisk 
analyse af angstbegrebet relateret til en behavioristisk, freudo- 
marxistisk og eksistentialistisk opfattelse. Herunder en nærmere 
gennemgang af angst i forhold til neuroser og psykoser. Karakter 
13, gr.

9) "Til livet os skiller". 98 sider. Indhold: En psykologisk oa 
sociologisk analyse af skilsmisseproblematikken med spørgeskema
analyse og interviewundersøgelse. Flg. forfattere og forskere er 
bearbejdet: Freud, Duhm, Holmegaard/Aagaard, Marcuse,' Reiche, Her
tel, Lenner-Axelsson og Laing samt artikler fra "Pigeopdragelse" 
- Emmeline. Karakter 11, gr.
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10) "Isolationsfængsling - om de psykiske konsekvenser". 23 sider. 
Indhold: Om sensorisk deprivation, PAS-systemet, brain-wash, symp
tomforklaring - herunder interview med Finn Jørgensen, J. Pauli 
Jensen og G. Stuip. Karakter 8, indv.
11) "Samfundsstrukturens indflydelse på identitet- og kønsrolle
udviklingen". 38 sider. Indhold: Forhold omkring pr. og sek. socia
lisation, ødipuskomplekset og narcissisme (Freud, Horney, Chasse- 
quel-Smirgel, Kate Millett, Simone Beauvoir og Kohut). Karakter 
13, gr.
12) "Undskyld jeg er født kvinde". 67 sider. En historisk oa psy
kologisk analyse af problematikken omkring voldtægt, "hustrumis
handling m.v. - samt teoretiske betragtninger omkring arv oa mil
jø i relation til aggression. Karakter 9, gr.
Eksamen og eksamensspørgsmål
Desværre kom kun een af de 4 klasser til afsluttende studenterek
samen i psykologi. Eksamenstiden var planlaat til J time, der af 
den enkelte elev selvstændigt skulle "fordeles" på det obligato
riske stof A (se nedenfor) og B, som var specialet. Efter afslut
ningen var der endvidere afsat 5 min. til en samtale med den en
kelte elev om eksaminationens udfald og begrundelse for den givne 
karakter. Der var fra direktoratets side givet afslag på en kombi
neret individuel og gruppeorienteret eksamen.
Fra indberetningen om mundtlig censur kan føres fig. karakterer:
Af ialt 27 eksaminander opnåede 2/13, 4/11, 6/10, 9/9, 4/8, 1/7, 
1/6. Ingen herunder. Censor har endvidere anført fig.:

"Eksaminationen har vist, at eleverne gennem undervisningen 
har nået såvel en meget grundig faglig indsigt som et højt 
abstraktionsniveau, hvor videnskabsteoretiske betragtninger 
har sat "de psykologiske skoledannelser (ligefra biologiske 
orienterede, psykodynamiske, fænomenologiske, til sociolo
giske orienterede) .i et nuanceret perspektiv. De udarbejdede 
elevspecialer har ligeledes ligget på et meget højt niveau 
som følge af elevernes store arbejdsmæssige indsats og enga- 
gement samt deres grundige faglige indsigt." Sian. Leif Mousten. 

Noter: 1) "Gymnasieelevers identitetsdannelse" af Birthe Engelbrecht og 
Pierre Topaz. Dansk Psykolog Nyt, nov. 74.

2) "Et projekt om hverdagsangst" af Michael Rantzau-Meyer. I "Psyko
logi som samarbejdspartner i de kommende ungdomsuddannelser?". 
Redaktion Ib Lunau.

Samlet rapport over mit udviklingsarbejde vil blive færdiggjort august 83.
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Eksamensspørgsmål:
Det vil her føre for vidt at omtale de pædagogiske overvejelser omkring ud
formningen af eksamensspørgsmål. Der skal til sidst kun anføres nogle eksem
pler. Om obligatorisk stof (A) og speciale (B) se ovenfor.
Spørgsmål 5:
A. Der ønskes en diskussion om en eventuel sammenhæng mellem "den intellek

tuelle begavelse" og forhold omkring begreberne "BEREDSKAB" og "DEN ONDE 
CIRKEL AF ANGST OG FJENDTLIGHED".
1) Gennemlæs nedenstående citat fra "Det nye gymnasium", betænknina nr. 

269, 1960 p. 18.
"Endelig må eleverne lære at den intellektuelle begavelse, de har 
fået i arv, og som har givet dem adgang til en videregående uddannel
se, ikke giver dem nogen grund til at føle sig mereværdige over for 
andre medlemmer af samfundet, men tværtimod betyder en forpligtelse 
til at anvende denne begavelse til gavn også for intellektuelt min
dre veludrustede medmennesker, og at intellektuel begavelse er uaf
hængig af de rent medmenneskelige egenskaber, karaktertræk og følel
ser, som er nødvendige for, at et menneske i et samfund - det være 
sig stort eller lille - kan skabe et godt forhold til sine omgivelser"
Kommenter dernæst citatet og sæt det i relation til den foreliggende 
forskning omkring INTELLIGENSBEGREBET (div. udregninger af IK, intel
ligensudvikling, arv/miljø, socialgrupper, mænd/kvinder samt forskel
lig definitioner på intelligens.
Selvom du evt. skulle være uenig i ovenstående problemstillinger skal 
de fremlægges og kommenteres før de evt. kritiseres.

2) I Dieter Duhms bog "Angst og kapitalisme", omtales begreberne "Fysisk 
og psykisk distance", samt "Beredskab". Gennemlæs og kommenter neden
stående citat og inddrag herunder fig. a.
"Vi har flere gange talt om distancen mellem mennesker og om den angst 
og fjendtlighed, som denne distance får frem i mennesker. Angst og 
fjendtlighed kan ikke skilles ad. De opstår allerede i den tidlige 
barndom som et beredskab til at reagere på en bestemt måde, og dette 
beredskab er igen en reaktion på den undertrykkende og truende omver
den. Også fjendtlighed må undertrykkes; hvis barnet reagerer fjendt
ligt bliver det ramt af omverdenes hårde straf. At ens fjendtlighed 
må undertrykkes har vidtrækkende psykiske konsekvenser, som den ame
rikanske psykolog Karen Horney beskriver således:
"Når fjendtlighed undertrykkes kan vi ikke længere bevidst iagttage 
den, hvad der ikke forhindrer den i at være til stede. I stedet for 
fjendtlighed skulle vi måske hellere bruge udtrykket raseri, som 
bedre fastholder fjendtlighedens dynamiske karakter. Fjendtligheden 
bliver løsrevet fra personen og kommer herved uden for hans kontrol; 
den murer rundt inde i ham/hende som en højeksplosiv impuls, der pres
ser på for at komme ud. Den undertrykte affekt er særlig eksplosiv, 
fordi den netop på grund af sin isolation har antaget stadig større 
og ofte fantastiske dimensioner...."

( Beredskab ) 
og F ’

xy Psykisk og fysisk
n 4------------------------- 

distance

4fig. a. (F = Følelser, forestillinger, forventninger og fornemmelser)
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3) Prøv at sammenkæde punkterne 1 oq 2 og opstil en hypotese/nogle teo
rier omkring intelligens og "beredskab", dels i relation til
a) forhold vedr. socialgrupper
b) forhold vedr. piger og drenge/kvinder og mænd, inddrag evt. 

også "konkurrenceprincippet og præstationsprincippet" i dine 
overvejelser.

B. Specialet.
Efter eget valg skal nogle af flg. punkter og problemstillinqer inddrages 
i din fremstilling/redegørelse omkring dit arbejde med specialet:
1) Kort indholdsmæssig referat, hvor forskellige psykologiske og social

psykologiske problemstillinger og teorier fremlægges.
2) Dyberegående betragtninger over selvvalgt delemne f.eks. drøftelse 

af forskellige teorier, undersøgelser eller anden "litteratur", der 
kan belyse den pågældende psykologiske problemstilling.

3) Fejl eller mangler ved specialet - herunder også om den anvendte lit
teraturs brugbarhed. Hvis der har været inddraget forskellige under
søgelser (spørgeskemaer, interviews, besøg på institution m.v.) kan 
forhold vedr. disse også inddrages.

4) Hvis specialet er et gruppearbejde, må man endv. forvente, at man og
så skal kunne inddrage de andre gruppemedlemmers arbejde.

5) Andet der specielt karakteriserer dit speciale.

Spørgsmål 10:
A. Om behandlerne - samt noget statistik om børn og studerende.

1) Gennemlæs og referer kort uddrag af nedenstående leder fra "Dansk 
industri" juni 80. Prøv her at inddrage flg. spørgsmål:
a) Hvad mener lederskribenten - når han omtaler velfærdssamfundet og 

behandlersamfundet?
b) Hvad forstår han/hun ved en behandler?
c) Hvad menes med, at behandlernes ambitioner må begrænses til et 

niveau, der svarer til hvad produktionen kan bære?
BEHANDLERNE:
"Hvis et samfund skal bestå, må det bygge på den arbejdshypotese, at 
dets borgere helst skal klare sig selv. Nogle kan slet ikke klare sig 
selv, og de må hjælpes - på en sådan måde, at de igen kan blive i 
stand til at klare sig selv.-Et sådant samfund kaldes en velfærdsstat. 
I det omfang, man i bestræbelserne for at finde de svagest stillede 
og gøre noget for dem mister sansen for proportioner, risikerer man, 
at velfærdssamfundet udvikler sig til et behandlersamfund. Det er rig
tig udmærket for behandlerne, mindre pragtfuldt for dem, der skal 
hjælpes, og helt sygt for dem, der skal betale. For det eneste sikre 
resultat er enorme offentlige udgifter.
På nogle områder er Danmark allerede et behandlersamfund, og fornuf
tige folk bl.a. inden for kommuner og amtskommuner er forlængst klar 
over, at behandlernes ambitioner må begrænses til et niveau, der sva
rer til, hvad produktionen kan bære........... "

2) Sammenhold nedenstående statistik fra a) Studenterrådgivningen, Køben
havns Universitet og b) Rapport fra Børneringens institutioner 78-80 
med ovenstående citat fra "Dansk Industri". Giv en rimelig psykologisk 
og socialpsykologisk redegørelse for nogle af de "psykiske forstyrrel
ser" hos børn og studerende!
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1971 :
a) Antal henvendelser: 299 b) Problemer i personlige forhold:

Heraf mænd 156 Ingen 89
Heraf kvinder 143 Problemer med forældre

el. søskende 52
Problemer med ægtefælle

c) Psykologiske problemer,, der el. partner 91
har ført til henvendelsen: Problemer i forhold til
Ingen 61 andre end de nævnte 40
Ensomhedsfølelse 14 Sociale tilpasningsvan-
Angsttilstande 34 skeligheder 10
Depressionstilstande 72
Humørsvingninger 18
Ratsløshed 12
Træthed 6
Selvusikkerhed 27
Andre 55 Fra "Uddannelse" 4/5-73.

b) Børnene har været henvist af flq. grunde:
Adfærdsvanskelige, forstyrrende 28
Passive 17
Udviklingshæmmede 14
Taleproblemer 9
Ufrivillig vandladning 7
Henvendelse fra forældre uden tegn 
på problemer hos børnene 6
Af de 81 børn, der blev henvist 78-79, var 47 drenge og 34 piger. Ca. 
halvdelen af børnene havde enlig moder som forældre. 75% af børnene 
kom fra socialgruppe III, IV og V.

B. Specialet (samme tekst under alle spørgsmål - se opgave 5)

**************************************************

I gymnasiet har vi desuden arbejdet med de traditionelle forsøgs 
fag, filmkundskab og datalære. Sidstnævnte er placeret i 3g som 
et tre-timers fag og kan vælges parallelt med oldtidskundskab og 
psykologi.Ligesom tidligere år sluttede matematik for sproglige 
af med en skriftlig prøve med lokalt stillede opgaver.
Skolens normalklasser arbejder fortsat efter den såkaldte 
"direktoratstimeplan" .
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PÆDAGOGISK-FAGLIGT OG SOCIALPÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE PÅ HF

Walter Boss, Ole Colstrup, Inger Frimodt-Møller, Inge Heise, Bir
git Smedegaard Olesen, Asger Juul Pedersen, Helene Poulsen og Jan 
Smerup.

Dette to-årige forsøg eller udviklingsarbejde havde til hensigt 
at udbedre nogle af de mangler, der sædvanligvis findes på HF-ud- 
dannelsen. Disse mangler er af såvel faglig som af social karak
ter og resulterer mange steder i stort frafald under uddannelsen 
og i mange fraværsproblemer undervejs.
Årsagerne til manglerne er mange: dels stor spredning i de stude
rendes startniveau, manglende viden hos lærerne og deres forud
sætninger og niveau, manglende mulighed for kompensatorisk og dif
ferentieret undervisning, og - ikke mindst - manglende sammenhæng 
mellem uddannelsens enkelte dele, manglende kommunikation fag og 
lærere imellem og endelig er der meget sjældent tale om en bevidst 
og systematisk indlæring af arbejdsformer.
Vi var otte lærere, der startede dette udviklingsarbejde i HF. I 
1. HF arbejdede fig. fag mere eller mindre tæt sammen: historie, 
dansk, engelsk og tysk. I 2. HF arbejdede historie, dansk og re
ligion sammen. Studievejlederen i begge klasser var også religi
onslærer for begge klasser ( i 2. HF) og dansklærer for den ene 
klasse (begge år). *

* Engelsk havde fået dispensation til at arbejde hele 1. år som 
fællesfag med 4 timer ugentlig.

Vi lærere havde flg. fælles mål, da vi startede arbejdet: vi ville 
fra Starten danne os et billede af elevernes startniveau, deres 
forudsætninger og forsøge gennem differentieret undervisning og 
specialundervisning at opnå en vis homogenitet i den enkelte klas
se. Vi ville gennem ugentlige møder koordinere vores undervisning, 
vores viden om de studerende - fagligt og socialt - og koordinere 
studievejlederens arbejde med lærernes.
Men det væsentligste mål for os var, at vi ville opprioritere 
elevcentreret undervisning og sammenhængen mellem fagene. Vi ville 
arbejde emne- og projektorienteret i efterhånden større og større 
tværfaglige gruppearbejder.
Vi ville fra starten specielt indarbejde og bevidstgøre gruppear
bejdsformen fordi denne pædagogiske arbejdsform netop giver mulig
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hed for at styrke den sociale integration i klasserne, samtidig 
med at den gør det faglige indhold meningsfuldt for de studerende, 
da de i så høj grad styrer de enkelte timers indhold og forløb (Vi 
byggede ikke mindst på erfaringer fra Rap. om Udvikl, arb. med ar
be jdsformer,81). Vi ville gennem indlæringsfasen kæde indlæringen af 
den faglige side sammen med indlæringen og bevidstgørelsen omkring 
gruppesamarbejdet. Den langsomme indlæring, mener vi, er en vig
tig forudsætning for et selvstændigt arbejde, for evne til medbe
stemmelse og deltagelse i styring af et samarbejde. Indlærings
metoden og progressionen i indlæringen og videre frem i større 
gruppearbejder skulle være en væsentlig del af vores indbyrdes 
kommunikation på vores ugentlig lærermøde.

Om de konkrete forløb gennem de to HF-år (i begge klasser) 
Det første HF-år arbejdede dansk og historie tæt sammen i stadig 
større projektarbejder - som regel afsluttende med grupperappor
ter, som hele klassen gennemgik og kritiserede. Engelsk og tysk 
arbejdede indholdsmæssigt parallelt med dansk og historie og med 
udpræget differentieret undervisning. Den obligatoriske historie
opgave sidst i 1. HF blev suppleret med et mindre krav om gennem
gang af fiktionstekster, der kunne tjene som illustration af be
vidsthedsdannelsen i forbindelse med det historiske emne, man nu 
havde valgt. Det samme gjaldt for danskopgaven i 2. HF. Det lit
terære emne, man valgte, skulle perspektiveres gennem en kort hi
storisk baggrunds-behandling. Både historie- og danskopgaven blev 
i de fleste tilfælde udarbejdet som gruppeopgaver.
I 2. HF gled engelsk og tysk ud af samarbejdet - bliver jo valg
fag - og religion trådte ind. Vi arbejde det meste af året i tvær
fagligt samarbejde gennem mindre og større projektarbejder i 
dansk-historie-religion - i et enkelt tilfælde dog kun religion 
og dansk. Således arbejdede alle tre fag sammen hele foråret af
sluttende med større grupperapporter. Forløbet blev afsluttet med 
ansøgning om og realisering af gruppeeksamen i alle tre fag - alt
så uden faglig integration, men i alle tre fag eksamination på 
baggrund af forårets projekt. I alle tre fag omfattede det ene 
af to spørgsmål forårsprojektet (altså spørgsmål i ulæst tekst, 
der angik projektarbejdet eller væsentlige problemstillinger i 
dette).
Vurdering
I 2. HF besvarede de studerende i de to klasser to forholdsvis 
omfattende trivselsskemaer med knapt et halvt års mellemrum (om
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fattende alle fag og skoleforhold). Der var ikke så stor forskel 
i tendenserne i de to sæt besvarelser, og de faldt stort set ret 
ens ud for de to klasser.

De studerende var tilfredse med både de sociale og de fagligt/pæ- 
dagogiske forhold. De deltog ikke meget i skolens øvrige liv, men 
følte sig trygge på skolen i forhold til klassekammerater og også 
parallelklassekammarater (som boede lige ved siden af - begge 
klasser havde stamklasse begge år) og til deres lærere. De to 
klasser havde i vidt omfang identiske forløb og jo tæt lærer
samarbejde.
De studerende foretrak gruppearbejdsformen fremfor klassundervis
ning og følte de kunne bruge gruppearbejdet. De følte kun i få 
fag, at deres faglige udbytte ikkke var tilfredsstillende, og 
følte stort set at de kunne leve op til de faglige krav.
Vi lærere oplevede også den sociale positive atmosfære, og ikke 
mindst oplevede vi en stor arbejdsindsats fra begge klassers side 
og megen solidaritet og ansvarlighed i samarbejdet.
Dette viste sig også ved, at der kun for enkelte elevers vedkom
mende var problemer med mødepligt og fravær, og ved at der ikke 
var tale om noget egentligt frafald fra klasserne undervejs.
Vi mener, at de studerendes positive opfattelse af deres situa
tion og forhold og deres vitterlige gode trivsel har flere årsa
ger. En årsag er den systematiske træning i samarbejde og bevidst
gørelse om dette - normer, der blev "håndhævet" og brugt i faglig 
sammenhæng fra starten af 1. HF og i mange fag på samme tid, og 
som fik sin naturlige og vellykkede afslutning i den tredelte 
gruppeeksamen. En anden årsag er lærernes tætte kommunikation om
kring både faglige og sociale forhold - hvad først og fremmest 
vores ugentlige møde gav os mulighed for - og så ikke mindst: 
lærernes enighed om mål og metoder!
Og endelig - ikke at forglemme - bestod vores to klasser af over
ordentlig tiltalende og positive folk!

Rapport udsendes i 1983..
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OVERSIGT OVER UDSENDTE RAPPORTER OVER FORSØGS- OG UDVIKLINGS
ARBEJDE PÅ HERLEV STATSSKOLE

1. Leif Andersen: Forsøg med ændret pensum og eksamensform i 
matematik for sproglig linje i skoleårene 1975-76 og 1976-77, 
januar 1978.

2. Birgitte Riskær Svane: Curriculumundersøgelser i engelsk, 
beskrivelse af 24 curricula for 1g matematisk linje, årgang 
1975-76, februar 1978.

3. Per Helmer Hansen: Forsøg med at inddrage film i engelsk
undervisningen i 3aN 1976-77, februar 1978.

4. Niels Erik Foldberg: Forsøg med ændrede undervisningsformer 
og undervisningsdifferentiering i fysik i 1gm 1976-77, 
februar 1978.

5. Gorm Christensen, Erik Hansen, Bente Holmblad, Kirsten 
Haaning, Jens Kromann, Ole Meyer: Grammatik på tværs, 
september 1978.

6. Carl P. Knudsen og Elisabeth Rischel: Fagsamarbejde mellem 
matematik, fysik og kemi i 1gm i skoleåret 1977-78, juni 1979.

7. Flemming Clausen: Tværfagligt samarbejde omkring skriftlig 
fremstilling, juni 1979.

8. Birgitte Riskær Svane: Tværfagligt samarbejde omkring skrift
lig fremstilling, delrapport for engelsk 1977-78, juni 1979.

9. Jens Bjørneboe og Jette Reich: Tværfagligt samarbejde mellem 
matematik og fysik på gymnasiets matematisk-fysiske gren 
1976-78, juni 1979.

10. Kirsten Kristoffersen og Lis Levinsen: Samarbejde mellem 
dansk og historie igennem et tre-årigt gymnasieforløb 
1975-78, juni 1979.
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11. Henrik Adrian og Mette Mortensen: Fagintegration i dansk, 
historie og samfundsfag på HF med deltagerstyret projekt
arbejde, december 1979.

12. Karen Cleemann, Søren Poulsen, Poul Printz og Elisabeth 
Rischel: Fagsamarbejde mellem biologi, fysik, geografi, 
kemi og matematik i 2mF i skoleåret 1978-79, december 1979.

13. Lavst Riemann Hansen, Kristian Lauridsen og Søren Poulsen: 
BIGASA - et udviklingsarbejde i 1HF mellem biologi, geografi 
og samfundsfag 1977-78, oktober 1979.

14. Ulla Bondebjerg og Lis Levinsen: Tværfagligt samarbejde 
omkring skriftlig fremstilling, delrapport for dansk og 
historie 1977-79, juni 1980.

15. Elisabeth Rischel og Jette Reich: Pædagogisk udviklingsar
bejde i matematik i 1gM, marts 1981.

16. Børge Spang-Thomsen: Fonetik på tværs, april 1981.

17. Bente Holmblad, Helga Lassen og Lars Heide Olsen: Begynder
undervisning i fransk - et udviklingsarbejde i Ig -, 
juni 1981.

18. Inger Frimodt-Møller, Per Helmer Hansen, Inge Heise, Merete 
Munk og Børge Spang-Thomsen: Pædagogisk udviklingsarbejde 
omkring arbejdsformer, november 1981.

19. Jens Kromann og Helga Harde Lassen: Forsøg med ændret time
tal og ændret indhold i latinundervisningen, november 1981.

20. Per Helmer Hansen og Marianne Ravn: Gruppearbejde i engelsk
undervisningen 1979-1980, juni 1982.
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ARTIKLER OG BØGER SKREVET AF SKOLENS LÆRERE I FORLÆNGELSE AF FOR
SØGS- OG UDVIKLINGSARBEJDET

Adrian, Henrik: Emneorienteret undervisning i gymnasiet og HF, 
DPT nr. 1, 1977.
Væk fra det splittede gymnasium, Gad 1979.
Vi vil have en levende historieundervisning, 
Den jyske Historiker nr. 21.

Adrian, Henrik og Mortensen, Mette: Omkring materialer til en pro
jektorienteret undervisning, Historievidenskab nr. 2o.

Andersen, Leif: Kan en reform af gymnasiet vente?, Uddannelse 1978.
Matematik - et fag i krise, MFK 9o, 1978.
Nogle kommentarer til fagbeskrivelsen i matematik i 
strukturforsøg B, LMFK 3, 198o.
En standard normalfordelt talmængde, LMFK 4, 1982.
m.fl. Nye former for skriftlige opgaver, 198o. 

Andersen, Leif og Lunau, Ib: Anvendelse af matematik inden for 
andre fag, lo. nord, kongres for lærere i matematik, 
fysik og kemi, 1978.

Bach, Jens Ole og Clausen, Flemming: Geometri i idehistorisk belys
ning, LMFK 8, 198o.
Ankomstprocesser - et undervisningsforløb i Ig, 
LMFK 7, 198o.

Bülow-Hansen, Steen: Integration med de kreative fag, Dansknoter, 
særnummer 1981.

Bülow-Hansen, Steen og Keiding, Susanne: Musikalsk jomfrutur i A, 
Herlev Statsskole, Gymnasieskolernes Musiklærerfor
enings medlemsblad nr. 4, 1981
Midtvejsopgaven - Herlev Statsskole, Musik 9o, 1982. 

Bülow-Hansen, Steen, Keiding, Susanne og Schmidt, Søren: Hvad går de 
dog og laver derude, Gymnasieskolernes Musiklærer
forenings medlemsblad nr. 3, 198o.

Christensen, Gorm: Sprogfagenes rolle i tværfaglig undervisning, 
Ud med sproget?!, 198o

Christensen,Gorm og Wessel, Kaj: Idræt og Herlevforsøgene, Gymnasie
skolernes Idrætslærerforenings sær Post, 198o sept.
Idræt og forsøg. Gymnasieskolernes Idrætslærerfor
enings sær Post, juni 1981.

Christophersen, Leif: Om nogle af fejlene ved det såkaldte "konfe
rencenummer", Ekstrameddelelser fra Gymnasieskoler
nes Tysklærerforening, marts 1982.

Clausen, Flemming: En kommentar til beskrivelsen af område 4b (ma
tematik) i struktur A, LMFK 3, 198o.
Skriftlig fremstilling i de naturvidenskabelige fag, 
Dansk Noter, særnummer juli 1981.

Clausen, Flemming og Lauridsen, Kristian: Matematik og tværfagligt 
samarbejde, LMFK 2, 1981.
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Foldberg, Niels Erik: Det naturvidenskabelige område i strukturfor
søg B, LMFK 3, 198o.

Foldberg, Niels Erik, Lenskjær, Torben og Svenningsen, Bjørn: Om 
forsøgsarbejdet på HS i de nærmeste år, LMFK 3, 1979.
Udviklingsarbejde med fysik på B-niveau, LMFK 1, 1979.

Frimodt-Møller, Inger og Heise, Inge: Gymnasielærernes jammerlige 
pædagogiske uddannelse, Gymnasieskolen 3, 1981

Frimodt-Møller, Inger, Heise, Inge, Hansen, Per Helmer, Munk, Merete 
og Spang-Thomsen, Børge: Gruppearbejde i gymnasiet, 
DPT 3, 1979.

Gymnasieundersøgelsen v. Adrian, Henrik, Dideriksen,Marianne, Mor
tensen, Mette og Walter, Jens:. Noget der bare ikke 
minder om bøger... Metoder til undersøgelse af gym
nasieelevers hverdagsliv, 198o.
2. Tretten års erfaring... Gymnasieelevers lektielæs
ning og fremtidshåb, 1981.
3. Man sidder og hører så meget... Elevernes erfarin
ger og interesse i gymnasieundervisningen, 1982.

Hansen, Lavst Riemann: Herlevundersøgelsen 1977, Bevidsthedselemen
ter og bevidsthedsdeterminanter hos 16 - 19 årige 
gymnasieelever, NU B 1978: 19.

Kaspersen, Peter: A-forsøget. Nogle danskfaglige aspekter, Dansk 
Noter, særnummer febr. 1982.

Knudsen, Lars Færch og Rischel, Elisabeth: Medieprojekt - et fagsam
arbejde mellem dansk og matematik, Dansk Noter 1, 198o.

Kristoffersen, Kirsten: Tværfagligt samarbejde, Uddannelse 7, 1978.
Pædagigisk udviklingsarbejde på Herlev Statsskole, 
Uddannelse 9, 1982.

Kristoffersen, Kirsten og Levinsen, Lis: Om samarbejde mellem dansk 
og historie igennem et tre-årigt gymnasieforløb, Med
delelser fra Dansklærerforeningen, 1979.

Lauridsen, Kristian, Geckler, Per og Johnsen, Knud: Praktik i prak
sis, Uddannelse 6, 1981

Lauridsen, Kristian i Boligmiljø - et arbejdsmateriale for de 16-19 
årige om mennesket og boligen, Undervisningsministe
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Lenskjær, Torben, Jacobsen,' Kurt, Johansen, Jannik og Tarp-Johansen, 
Henrik: Fysik 85: Nye skriftlige opgaver , 1981.
Nye skriftlige opgaver? Eksempelsamling, 1982.

Levinsen, Lis:Dansk er én ting, "Svar på tiltale", Dansklærerfor
eningen 198o.

Liebing, Klaus: Hvordan går det i Herlev?, Samfundsfagsnyt 34, 1981.
Lunau, Ib red.: Psykologi som samarbejdspartner i de kommende ung

domsuddannelser, 1982.
Mortensen, Mette: Hvad skal vi dog med den hellige danske studen
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lærerforeningen 198o.
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