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1. Identitet og formål
1.1. Identitet
Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre
faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse
arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige
problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle
områder.
1.2. Formål
Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske
sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt
og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til
deres omverden og deres egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse styrke elevernes evne til at
sammenholde viden og metoder mellem fag og bidrage til at kvalificere deres valg af fag i gymnasiet og
deres valg af videregående uddannelse.
2. Faglige mål og fagligt indhold
I almen studieforberedelse arbejdes med sager, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig
er med til at kaste lys på videnskabelige, teknologiske, kunstneriske og idemæssige spørgsmål.
2.1. Faglige mål
De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne:
– tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
– foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og
behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
– perspektivere sagen
– vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete
sag
– demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske
overvejelser i forhold til den konkrete sag.

2.2. Fagligt indhold
De betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og
centrale forestillinger, der arbejdes med i almen studieforberedelse, rækker ud over det enkelte fag og
faglige hovedområde. Bredden og kompleksiteten i stoffet kræver fagligt samarbejde og refleksion på tværs
af fag og faglige hovedområder.

De enkelte forløb
Fokus i det enkelte forløb skal være klart formuleret og skal give anledning til både indholdsmæssige og
metodiske overvejelser. I arbejdet inddrages konkrete værker, personer, begivenheder, eksperimenter,
genstande og lignende. Emnet for forløbet skal have en sådan fylde, at den enkelte elev naturligt bringes i
en situation, hvor der skal foretages valg af hvilken sag, eleven vil arbejde med, samt en afgrænsning og
præcisering i arbejdet med det produkt, som det pågældende forløb skal resultere i.
I arbejdet med hver sag skal flere fag være aktive. Emnerne skal inddrage stof fra fagene og støtte fagenes
mål og den faglige progression.

Det samlede forløb
Det samlede forløb skal inddrage en bred vifte af fag og indeholde en betydelig grad af samarbejde på tværs
af de faglige hovedområder. Det skal give den enkelte elev et overblik over fagenes karakteristika og
indbyrdes sammenhæng. Det samlede forløb skal skabe forudsætninger for at vurdere skiftende tiders
tankemønstre, centrale forestillinger, samfundsmæssige problemstillinger, videnskabelige, teknologiske og
kunstneriske gennembrud.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Arbejdet med stoffet tilrettelægges i emneforløb, således at fagene arbejder sammen i skiftende
konstellationer.
Skolens leder sikrer, at der samlet set over hele gymnasieperioden er en bred dækning af emner på tværs af
fag og de faglige hovedområder, og at der er en planlagt variation og progression i arbejdsformer, elev- og
lærerroller og læringsrum. Ud over det fagligt-metodiske indhold i almen studieforberedelse skal der således
arbejdes med at udvikle elevernes studiekompetence gennem bevidst og systematisk beskæftigelse med
studiemetoder og arbejdsformer.
Skolens leder sikrer, at der i studieretningsforløbet indgår forløb, som bygger videre på de kompetencer,
eleverne har opnået i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

Skolens leder skal gennem planlægning af det samlede forløb i almen studieforberedelse fra 1.g til 3.g sikre,
at der skabes progression med hensyn til forløbenes sværhedsgrad, indholdsmæssigt og metodisk,
arbejdsform, produktkrav, formidlingsform og elevernes medbestemmelse.
3.2. Studierapport
Den enkelte elev udarbejder gennem hele forløbet en studierapport over sit arbejde i almen
studieforberedelse. Studierapporten, der har et omfang på én til tre sider, skal indeholde en oversigt over de
sager, eleven har arbejdet med, samt de fag og faglige hovedområder, der er indgået i hvert enkelt forløb.
3.3. Arbejdsformer
Almen studieforberedelse skal bidrage til opfyldelsen af klassens samlede studieplan og sikre en bred vifte af
arbejdsformer, herunder:
– forelæsninger og gæsteforelæsninger
– seminarer
– projektarbejde og projektrapporter
– individuelle studier og gruppearbejde under faglig vejledning
– udarbejdelse og præsentation af synopsis.
I den samlede tilrettelæggelse af almen studieforberedelse skal der være en progression i det skriftlige og
mundtlige arbejde, der understøtter det studieforberedende sigte.
4. Evaluering
4.1. Løbende evaluering
Elevernes opfyldelse af målene i almen studieforberedelse evalueres løbende. Evalueringen skal koordineres
med progressionen i undervisningen i fagene. I det samlede forløb i almen studieforberedelse skal eleverne
møde et bredt spektrum af evalueringsformer, der afpasses efter undervisnings- og arbejdsformer,
tidspunktet i forløbet og det konkrete emne.
4.2. Evaluering i 4. semester
I løbet af 4. semester gennemføres et forløb med udarbejdelse af en synopsis og fremlæggelse heraf under
prøvelignende former. Ved evalueringen skal der lægges vægt på, i hvor høj grad den enkelte elev er i stand
til, med udgangspunkt i afgrænsede sager inden for almen studieforberedelse, at indgå i en faglig dialog.

4.3. Prøveform
Ministeriet for Børn og Undervisning udmelder emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for
fagkombinationer, som det pågældende år skal danne udgangspunkt for den afsluttende prøve. Samtidig
hermed offentliggør ministeriet et elektronisk ressourcerum med materialer om emnet.
Eksaminanden vælger en sag og en fagkombination med to fag, hvoraf det ene skal være på mindst Bniveau. Eleven kan kun vælge blandt de fag, eleven har haft, og hvert fag skal indgå på det højeste niveau,
eleven har haft faget på. Skolens leder udpeger vejleder(e) for den enkelte eksaminand.
Eksaminanden udarbejder en synopsis af et omfang på tre til fem sider med udgangspunkt i emnet og inden
for den valgte fagkombination. Synopsen sendes til censor.
Synopsen skal indeholde:
– titel og angivelse af fagkombination
– problemformulering
– præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med
– diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene
– konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål
– en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering
af spørgsmål til videre undersøgelse
– litteraturliste
– en perspektivering til studierapporten.
Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en præsentation med udgangspunkt i synopsen og
en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i elevens
studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid.
Ved den mundtlige prøve er der en vejleder og en censor til stede. Disse skal samlet have kompetence inden
for den af eksaminanden valgte fagkombination.
4.4. Bedømmelseskriterier
Der gives én karakter på baggrund af den mundtlige præstation. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket
omfang eleven lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1.
4.5. Enkeltfagskursister og selvstuderende
Enkeltfagskursister og selvstuderende går til prøve i almen studieforberedelse efter reglerne for treårig
tilrettelæggelse.

Det påhviler skolens leder at sikre, at enkeltfagskursister inden afsluttende prøve har mulighed for at
gennemføre tre forløb med samarbejde mellem fag, som de har eller har haft, inden for og på tværs af
hovedområderne. Det sidste forløb gennemføres med udarbejdelse af en synopsis og en fremlæggelse heraf
under prøvelignende forhold.

	
  

