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Baggrund 

Med den slesvig‐holstenske gymnasiereform i 2007 opstod der behov for en konkretisering og nyfortolkning af 

de eksisterende læreplaner for den gymnasiale overbygning (”Sekundarstufe II”).  

Disse nye læreplaner for de enkelte fag i fællesskolens gymnasiale overbygning er udarbejdet ud fra de ideelle 

målsætninger, som er udtrykt i Skoleforeningens vedtægter: 

 

§ 3 Skoleforeningens formål 

(1) Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for 

de med mindretallet samarbejdende frisere. 

(2) Foreningens opgave søges løst især ved hjælp af børnehaver, almendannende skoler samt gennem 

undervisning af voksne. 

(3) Foreningens virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og dens børnehaver og skoler tjener 

den danske befolkningsdel. Skolerne og børnehaverne skal føre eleverne og børnene ind i dansk sprog og 

kultur, og det er skolens sigte at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske 

befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at 

leve og virke i det tyske samfund. 

(4) Sproget i foreningen og i dens institutioner er dansk. 

(5) Skolesystemet organiseres og skolearbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at skolerne som anerkendte 

skoler ("staatlich anerkannt") er berettiget til at give karakterer, gennemføre oprykningsbeslutninger og 

afholde eksamina efter de for tilsvarende offentlige skoler gældende bestemmelser med de samme 

kvalifikationer og retsvirkninger, som kan opnås i tilsvarende offentlige skoler i Slesvig‐Holsten. 

  

§ 5 Skolernes opgave 

I forlængelse af de i lovgivningen og i formålsparagraffen fastsatte bestemmelser gælder følgende 

retningslinjer for arbejdet i foreningens skoler: 
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(1) Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, 

færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige 

udvikling. 

(2) Skolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler 

erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage 

stilling og handle. 

(3) Skolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk og tysk kultur og bidrage til forståelse for andre kulturer og 

for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder 

og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele daglige liv må derfor bygge på 

åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 

(4) I fællesskolens gymnasiale overbygning gives en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det 

nødvendige grundlag for videregående studier.  

Formålsformuleringen i § 3 og skolernes opgave, som den er formuleret i § 5, skal realiseres under hensyntagen 

til den slesvig‐holstenske skolelov vedr. statslig anerkendelse, herunder skolens struktur og regler ved 

karaktergivning og eksamen.  

Vore elever mødes med kravet om to sprog (dansk og tysk) på modersmålsniveau og skal slutte deres 

skolegang med afgangsbeviser, der er sammenlignelige med afgangsbeviser både nord og syd for grænsen. 

Såvel læreplanernes indhold som undervisningen må derfor give udtryk for den mindretalssituation, vort 

skolevæsen befinder sig i. 

Skoleforeningen anser det for væsentligt, at eleverne oplever deres skolegang som en enhed, således at der er 

sammenhæng på tværs af fagene på en given årgang og sammenhæng igennem et helt forløb. På denne 

baggrund er der blevet truffet beslutning om enhedslæreplaner på 7.‐10. klassetrin. Her gælder fælles 

læreplaner for alle elever, men med indbygget mulighed for at differentiere indholdet af undervisningen ud fra 

forskellige målsætninger og indhold. 

Et væsentligt sigte med de foreliggende læreplaner er at skabe en sammenhæng gennem faglighed og 

tværfagligt samarbejde. Fagene skal supplere hinanden og derved bidrage til den helhed, der er et af de 

overordnede mål for undervisningen. I formålsformuleringerne, inden for de centrale kundskabs‐ og 

færdighedsområder og i læreplanerne kommer de grundlæggende principper samt læringsteorierne og den 

indre struktur til udtryk. Skoleforeningen har valgt at lade to afsnit udgøre en fælles opbygning ved 

udformningen af de enkelte fags formål og læreplaner, nemlig ”Afsnit A, fælles grundlag” og ”Afsnit B, fagets 

læreplan”.  
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Afsnit A: Fælles grundlag for alle fag i gymnasiet 
 

Skoleforeningens treårige gymnasieforløb ligger i naturlig forlængelse af grund‐ og fællesskolens 10‐årige 

forløb, og studentereksamen tages således i fællesskolens gymnasiale overbygning.  

Uddannelsen er inddelt i en etårig indføringsfase i 11. årgang (”Einführungsphase”) og en toårig 

kvalifikationsfase (”Qualifikationsphase”).  

Uddannelsens forløb reguleres af den slesvig‐holstenske gymnasiebekendtgørelse OAPVO (Landesverordnung 

über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) samt – 

for oprykningskriteriernes vedkommende – af bekendtgørelsen for fællesskolen, GemVO (Landesverordnung 

über Gemeinschaftsschulen). 

Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Den 

gennemføres med særlig fokus på det almendannende og studieforberedende. Desuden forberedes eleverne til 

at møde arbejdsmarkedet. 

Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og eleverne skal ‐ med henblik på at kunne 

gennemføre videregående uddannelse ‐ opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, 

naturvidenskab og samfundsvidenskab samt indenfor den musisk‐kreative og idrætsmæssige dimension. 

En velfunderet almendannelse 

Uddannelsen sigter mod en velfunderet almendannelse. Det vil sige, at 

 Eleverne udvikler alsidige interesser og evner, der på flest mulige måder beskæftiger sig med områder 
af det menneskelige liv.  

 Undervisningen formidler indsigt i almengyldige sammenhænge og problemstillinger, som angår alle 
mennesker  

 Uddannelsen muliggør forståelse af og deltagelse i samfundet, således at eleverne på en ansvarlig 
måde kan deltage i det offentlige liv. Til dannelse hører også indsigt i, hvorfor uddannelse er vigtig for 
samfundet. I den sammenhæng indgår erhvervsorientering og erhvervspraktik i elevernes uddannelse.  

 Undervisningen tager hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger og evner. 
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Videnskabspropædeutisk arbejde 

Det videnskabspropædeutiske arbejde har følgende mål:    

 Eleverne skal kunne erhverve sig sikker, fagligt funderet viden og anvende den også i tværfaglig 
sammenhæng.  

 De skal kunne tilegne sig metoder til selvstændig problemløsning, ligesom de skal kunne overholde 
rationelle standarder for erkendelsesbegrundelse og ‐formidling.  

 De skal udvikle evne til åbenhed, evne til at reflektere og bedømme, evne til selvkritik. 

 De skal kunne udvikle evne til at udføre pålideligt sags‐ og problemorienteret samarbejde og 
kommunikation, også under anvendelse af informationsteknologi og moderne medier. 

Studieevner og erhvervsmuligheder 

Den gymnasiale undervisning forbereder eleverne til både at studere videre og til at begynde et erhverv. Derfor 

sigtes der mod, at eleverne udover at have særlig fokus på det almendannende og studieforberedende også 

erhverver sig kompetencer, som gør dem i stand til at forholde sig reflekterende og lærende på 

arbejdsmarkedet. 

Alle fag – og i særlig grad de samfundsvidenskabelige ‐ har pligt til at formidle eleverne kendskab til forskellige 

erhverv og studier, bl.a. ved at beskæftige sig med arbejdsmarkedets struktur og udvikling, udvikling af 

relevante kvalifikationer og ved at beskæftige sig med retslige og samfundsmæssige problemstillinger, der 

peger i retning af erhvervs‐ og studievalg. Arbejdslivet integreres gennem en praktikperiode, virksomhedsbesøg 

eller – undersøgelser, erhvervsorientering, deltagelse i arrangementer på højere læreanstalter, drift af 

skolefirmaer etc.  

Læringskompetence  

Eleverne arbejder med og bedømmes på deres kompetencer. De i alt fire kompetencer skal ses som aspekter af 

en helhed kaldet læringskompetencen, forstået som det at være i stand til at lære og i løbet af gymnasietiden 

blive i stand til at overtage sin egen læringsproces. Læringen lægger vægt på evnen til at handle og evnen til at 

blive ved med at lære. Beskrivelsen af de fire områder er ikke udtømmende. 

Læringskompetencens fire områder er: 
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Faglig kompetence 

Faglig kompetence kaldes i den tyske udgave af begreberne for ”Sachkompetenz”. Med faglig kompetence 

menes det at være i stand til at sætte sig ind i og behandle et sagsområde på passende vis, til at anvende 

erhvervet viden i handlings‐ og nye læringssammenhænge, til at sætte sig ind i og bedømme nye erkendelses‐

sammenhænge. 

Stikord, faglig kompetence: 

 relevans for sagen og temaet 

 faglig fundering og korrekthed 

 sproglig og fagterminologisk præcision 

 aspektrigdom og diffenrentierethed 

 problembevidsthed og udvikling af problemstillinger 

 originalitet og selvstændighed 

 fagrelateret dømmekraft 
 

Metodekompetence 

”Methodenkompetenz”, almen / tværfaglig kompetence. Hermed menes det at være i stand til at anvende 

regler og metoder for at opnå resultater ved arbejdet med nye sagsområder, sikker omgang med 

grundlæggende arbejdsteknikker herunder informationsteknologi. 

Stikord, metodekompetence: 

 citatteknik og bibliografi 

 skelnen mellem egne og andres udsagn 

 logisk tankegang 

 planlægning og gennemførelse af arbejdet 

 overholdelse af konceptmæssige retningslinier og beslutninger 

 klarhed, strukturering, visualisering ved præsentation af information 

 brug af forskellige medier ved udarbejdelsen og præsentationen 

 brug af passende indsats og midler i forhold til en arbejdsopgave  

 metoderefleksion 
 

Personlig kompetence 

”Selbstkompetenz”. Hermed menes det at være i stand til at opfatte egen læringssituation, kunne formulere 

egne behov og interesser, kunne planlægge og gennemføre sine læringsprocesser selvstændigt, kunne 
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kontrollere, evt. korrigere og bedømme læringsresultater. Opfattelse af og respekt for særlige kønsbestemte 

mønstre nævnes både ved denne og den næste kompetence. Her til brug for egen identitetsopfattelse, ved den 

sociale kompetence som forudsætning for samarbejde. 

Stikord, personlig kompetence: 

 engagement 

 spørgelyst 

 tydeliggørelse og begrundelse af egen position 

 evne til at tage og give kritik 
 

Socialkompetence 

”Sozialkompetenz”. Hermed menes det at være i stand til at opfatte andre lærendes behov og interesser, 

kunne gå i (selv)kritisk dialog med deres opfattelser af læringssituationen og kunne samarbejde sig frem til et 

resultat. 

Stikord, socialkompetence: 

 evnen til at gå ind på andres impulser og læringsbehov 

 pålidelighed i partner‐ og gruppearbejde 

 evnen til at samtale 

 evnen til at indgå kompromisser ved fælles opgaver 

Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen af eleverne tager primært udgangspunkt i den enkelte elevs daglige indsats og i de fire 

kompetencer, som tilsammen udgør ”læringskompetencen”. I alle fag skal der foreligge dokumentation for 

lærerens bedømmelse af elevernes daglige indsats under hensyntagen til de fire kompetencer. Denne 

dokumentation danner hovedgrundlaget for karaktergivningen. Dette gælder alle tre årgangstrin. Der gives 

semesterkarakterer ved slutningen af hvert semester. I 11. årgang gives der dog i stedet en årskarakter ved 

skoleårets afslutning. 

For detaljer henvises til OAPVO og til forordningen ”Zahl und Umfang der Klassenarbeiten in der gymnasialen 

Oberstufe” samt til fagenes ”Fachanforderungen. Se også Kultusministerkonferenz’ EPA = Einheitliche 

Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung. 
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Afsnit B: Læreplan for faget dansk 
 

Forudsætning 

Danskundervisningen i gymnasiet baserer på den forudsætning, at eleven har haft undervisning i faget 
i fællesskolen på et niveau, der svarer til den gældende læreplan. Undervisningen i gymnasiet bygger 
på den viden og de færdigheder, eleven har opnået i fællesskolen. 
 
Denne læreplan er stort set identisk med „Læreplan i dansk, Dansk A stx‐juni 2010“. Der er foretaget 
ændringer under punkt 1.1, 3.2, 3.4 og 4 
 

1. Identitet og formål 

1. 1 Identitet 
Fagets kerne er dansk sprog og  litteratur.  I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede  tekster  i  forskellige 

medier  etableres  et møde med  kultur‐  og  bevidsthedsformer  i  Sydslesvig, Danmark,  Europa  og  den  øvrige 

verden  fra  oldtiden  til  i  dag.  Gennem  den  intensive  tekstlæsning,  der  forbinder  sproglige,  historiske  og 

æstetiske synsvinkler, bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. Det er karakteristisk, at de  litterære 

og de sproglige aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget. 

Det  skal  understreges,  at  der  skal  tages  hensyn  til  elevernes  baggrund  som  mindretalsborgere  ved 

planlægningen og  gennemførelsen  af  undervisningen. Referencerammen  er  speciel,  fordi  eleverne  til daglig 

bevæger sig i det tyske flertalssamfund, men samtidigt dyrker det danske sprog og den danske kultur. 

 

1.2. Formål  

Danskfaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål og bidrager til at skabe en 

fælles baggrund  for udvikling af  identitet og bevidsthed.  I arbejdet med ældre og nyere  tekster anskuet  i et 

sprogligt,  litterært og kulturelt perspektiv skærpes elevernes kritisk‐analytiske sans for at tilegne sig  litterære 

og  ikke‐litterære udtryksformer og afdække deres betydning. Dermed bidrager dansk som humanistisk fag til 

både at udvide elevernes dannelseshorisont og at styrke deres evne til at håndtere  informationer, gå bag om 

ordene og forstå disses indhold og nuancer. Kritisk‐analytisk sans og beherskelsen af et sikkert sprogligt udtryk 
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fremmer  elevens muligheder  for  at  orientere  sig  og  handle  i  et moderne,  demokratisk,  globalt  orienteret 

samfund. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Eleverne skal kunne: 

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt 
–  beherske  skriftsprogets  normer  for  korrekthed  og  anvende  grammatikkens  og  stilistikkens 
grundbegreber 
–  dokumentere  indblik  i  sprogets  funktion  og  variation,  herunder  dets  samspil med  kultur  og 
samfund 
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere 
for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed 
–  anvende  centrale  skriftlige  fremstillingsformer  (herunder  redegørelse,  diskussion,  analyse  og 
fortolkning) med formidlingsbevidsthed 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– analysere og vurdere primært ikke‐fiktive tekster i alle medier 
– analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier 
– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem 
tiderne med perspektiv til litteraturen i Sydslesvig, Norden, Europa og den øvrige verden 
–  demonstrere  viden  om  træk  af  den  danske  litteraturs  historie med  eksempler  på  samspillet 
mellem tekst, kultur og samfund 
–  demonstrere  kendskab  til  og  forholde  sig  til  det  moderne  mediebillede,  herunder  kunne 
analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen 
– navigere og udvælge information i skærmbaserede tekster med et fagligt fokus. 

 

2.2. Kernestof 

Kernestoffet  er  det  sproglige,  det  litterære  og  det mediemæssige  stofområde,  som  skønsmæssigt  vægtes  i 

forhold 2:3:1. De tre stofområder indgår i et tæt samspil i undervisningen. 

 

Det sproglige stofområde 
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Det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte 
såvel som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang. 

Her arbejdes blandt andet med: 

– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik 
– argumentationsanalyse 
– retorisk analyse 
– kommunikationsanalyse. 

 
Det litterære stofområde 
 

Det litterære stofområde har som sit genstandsfelt et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg 
af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med norske og 
svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur  i oversættelse. Teksterne  læses  i en  litteratur‐, 
kultur‐ eller bevidsthedshistorisk kontekst. 

I stofområdet indgår: 

– tekster fra tiden før 1700, herunder saga, folkeeventyr og folkevise 
– tekster fra oplysningstid, romantik, romantisme og naturalisme 
– tekster fra 1900‐tallet, herunder realistiske og modernistiske tekster 
– tekster fra 2000‐tallet, herunder fra de seneste fem år 
–  mindst  fem  værker  inden  for  kategorierne  roman,  drama,  novellesamling,  digtsamling  og 
ræsonnerende prosa. Værkerne skal have en historisk og genremæssig spredning. To af værkerne 
læses  individuelt i tilknytning til et fagligt forløb. Eleverne dokumenterer mundtligt eller skriftligt 
deres arbejde med hvert af disse værker. 
– læsning af en afgrænset periode før 2000 
– mindst en tekst fra hver af forfatterne: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, 
Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin 
Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg. 

 

Her arbejdes blandt andet med: 

‐ genrebegreber 
‐ litteraturteori og litterær metode 

‐ litteratur‐, kultur‐ og bevidsthedshistoriske fremstillinger. 
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Det mediemæssige stofområde 

Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, 

herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier. 

I stofområdet indgår: 

‐ nyhedstekster 
‐ dokumentartekster 

‐ fiktionstekster 
‐ visuelle udtryksformer 

‐ et værk i form af et større afrundet medieprodukt. 
 

Her arbejdes blandt andet med: 

‐ nyhedskriterier 
‐ fiktions‐ og faktakoder i stofområdets teksttyper. 

 

Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed 

I denne del af kernestoffet indgår: 

‐ et forløb om mundtlighed 

‐ et forløb om skriftlighed 

‐ mundtlige oplæg og tekstproduktion. 
 

Arbejdet med mundtlig og  skriftlig udtryksfærdighed  skal  sætte eleverne  i  stand  til  at udtrykke  sig præcist, 

nuanceret og formidlingsbevidst. Der arbejdes med en vifte af mundtlige og skriftlige formidlingsformer, hvoraf 

nogle rækker ind i andre fag. 
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2.3. Supplerende stof 

Eleverne  vil  ikke  kunne  opfylde  de  faglige mål  alene  ved  hjælp  af  kernestoffet.  Det  supplerende  stof  skal 

perspektivere og uddybe kernestoffets stofområder. Undervisningen i det supplerende stof optager ca. 15 pct. 

af fagets uddannelsestid. 

 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

I undervisningen indgår de faglige mål i et samspil inden for og på tværs af det sproglige, det litterære og det 

mediemæssige stofområde. Specielt  indgår det sproglige arbejde som et  integreret  led  i tekstlæsningen,  idet 

indsigt  i  sprogets  opbygning,  funktion  og  historie  udnyttes  som  et  grundlag  for  den  nuancerede  og 

veldokumenterede analyse, fortolkning og perspektivering af tekster. 

 

3.2. Arbejdsformer 

Der inddrages en bred vifte af arbejdsformer. 
 

Det  skriftlige  arbejde  spænder  fra  mindre  skriveøvelser,  som  træner  delkompetencer  og  afgrænsede 

skrivehandlinger,  til  større  genredefinerende  opgaver,  hvor  eleverne  i  en  sammenhængende  og 

formidlingsbevidst fremstilling forholder sig analyserende, diskuterende eller undersøgende til en tekst eller et 

emne. Der lægges vægt på faglig vejledning i skrivefasen. 

I  tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde  indgår endvidere  i  introduktionsfasen et  forløb om skriftlighed,  jf. 

Pkt. 2.2., hvor eleverne arbejder med grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen 

og det færdige produkt. 

Det skriftlige arbejde kan planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag. 

Sammenhængen til andre fag kan etableres på et indholdsmæssigt så vel som på et formmæssigt plan. 
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Det er intentionen, at der senest i 12. årgang udarbejdes en opgave i dansk og/eller historie, jf. bilag 4.  

 
Det  mundtlige  arbejde  fokuserer  på  elevernes  mundtlige  udtryksfærdighed  i  forbindelse  med 
formidling  i  forskellige kommunikationssituationer.  I  tilrettelæggelsen  indgår  i  introduktionsfasen et 
forløb  om  mundtlighed,  jf.  Pkt.  2.2.,  hvor  eleverne  arbejder  med  forskellige  mundtlige  genrer. 
Eleverne præsenteres her for egnede teknikker og redskaber i forbindelse med forberedelse, afvikling 
og evaluering af mundtlige fremstillinger. 
 
3.3. It 
Der lægges vægt på inddragelse af it i undervisningen i forbindelse med: 
 

‐ skriveundervisningen og i arbejdet med præsentationsstøttede mundtlige oplæg 
‐ informationssøgning 
‐ arbejdet med tekster, som ikke foreligger i trykt form. 

 
3.4. Samspil med andre fag 
Dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige 
samspil i profilen. 
 
Det er intentionen, at der gennemføres et forløb i samspil med historie med vægt på historisk overblik 
og sammenhæng. Kurset er af 8 til 10 timers varighed i hvert af de to fag og afvikles senest i starten af 
kvalifikationsfasen. 
 

4. Evaluering 

4.1. Løbende evaluering 

De gennemførte forløb evalueres løbende med henblik på at give lærer og elev viden om det faglige 
standpunkt  og  på  at  fastlægge  det  efterfølgende  arbejde.  Der  gøres  brug  af  forskellige 
evalueringsformer, herunder: 
 

‐ portfolioevaluering, eventuelt med elektroniske portfolier, hvori  indgår besvarelser af større og 
mindre skriveopgaver 
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‐ mundtlige oplæg 
‐ mindre skriftlige prøver. 

 
4.2. Prøveformer 
Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. 

Den skriftlige prøve 

Prøven har en varighed af fem timer. Eksaminanden vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et 

tekst‐/billedmateriale. Opgaverne stilles i forlængelse af fagets tre stofområder. 

Den mundtlige prøve  

Eksaminationstiden  er  ca.  30  min.  pr.  eksaminand,  og  der  gives  ca.  60  minutters  forberedelsestid. 

Prøvematerialet vælges af eksaminator. 

Eksamensspørgsmålene  fordeles  skønsmæssigt  over  det  sproglige,  det  litterære  og  det  mediemæssige 

stofområde i størrelsesordenen 2:3:1. 

Eksamensspørgsmålet har et fokus i et af stofområderne og består af en eller flere tekster samt instrukser der 

angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med  teksterne. Teksternes samlede omfang må  ikke overskride 

otte normalsider eller 12 minutters afspillet tekst. En normalside består af 1300 bogstaver. Såvel kendte som 

ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. 

Tekster må gerne genbruges, hvis de tilhørende instrukser ikke er identiske. 

Eksaminanden indleder med et mundtligt oplæg på ca. 10 minutter. Eksaminationen former sig videre som en 

faglig samtale om det trukne eksamensspørgsmål. I samtalen perspektiveres til det øvrige læste stof. 

 

Præsentationseksamen 

Præsentationseksamen afholdes efter de gældende regler fra OAPVO/undervisningsministeriet i Kiel. 
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4.3. Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af,  i hvilket omfang eksaminandens præstation  lever op til de faglige mål, som 

de er angivet i punkt 2.1. 

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på eksaminandens færdighed i: 

‐ skriftlig fremstilling, herunder genre‐ og formidlingsbevidsthed 

‐ at besvare den stillede opgave 
‐ relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode. 

 

Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på eksaminandens færdighed i: 

‐ mundtlig fremstilling 
‐ at besvare den stillede opgave 
‐ relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode. 

 
Ved begge prøver gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation. 
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Vejledning dansk stx 

(Oktober 2010) 

A.P. Møller Skolen (Slesvig) og Duborg‐Skolen (Flensborg) 

 

For  yderligere  vejledning  henvises  til  det  danske  undervisningsministeriums  vejledning,  som  kan  findes  på 

www.uvm.dk. 

 

1. Identitet 

Det  skal  understreges,  at  danskundervisningen  på A.  P. Møller  Skolen  og Duborg‐Skolen  følger  den  danske 

gymnasiebekendtgørelse. 

De tre år i gymnasieuddannelsen på A. P. Møller Skolen og Duborg‐Skolen er delt op i en introduktionsfase (11. 

årgang) og en kvalifikationsfase (12. og 13. årgang). 

På de danske gymnasier i Slesvig‐Holsten undervises dansk udelukkende på A‐niveau. 

Æstetisk bevidsthed, sproglig refleksion og sprogbeherskelse samt mødet med tekster, hvis oprindelse varierer 

tidsmæssigt og geografisk, bidrager til udviklingen af elevernes selv‐ og omverdensforståelse og udgør et vigtigt 

grundlag for den personlige identitetsdannelse og dermed for individuel og social udfoldelse. 

Mindretallet  skal  forstås  som  en  ressource,  som  kan  være  til  gavn  for  det  danske  såvel  som  for  det  tyske 

samfund. Dansk sprog og kultur styrkes  i mødet med andre sprog og kulturer. Danskfaget ved gymnasierne  i 

Sydslesvig har en særlig opgave som formidler mellem kulturerne. 

 

 

 

 

 



                          DANSK SKOLEFORENING FOR     
                      SYDSLESVIG 

Læreplan for dansk i gymnasiet 
A. P. Møller Skolen og Duborg-Skolen 
 
 

  
	 17 

 

Dansk 

2.3. Supplerende stof 

Læreplanens krav om „et sprogfilosofisk, et sprogpsykologisk eller et sprogsociologisk emne“ kan med  fordel 

være et forløb, der omhandler de særlige forhold, der gør sig gældende i Sydslesvig. Her anbefales Karoline H. 

Kühls ph.d.‐afhandling „Bilingualer Sprachgebrauch bei Jugendlichen im deutsch‐dänischen Grenzland“ (Verlag 

Dr. Kovac 2008), der er skrevet på baggrund af en række undersøgelser gennemført blandt elever på Duborg‐

Skolen. Desuden kan der nævnes Karen Margrethe Pedersen „Dansk sprog  i Sydslesvig, bd. 1‐2“  (Institut  for 

Grænseregionsforksning, Aabenraa 2000). 

Et  forløb omkring det danske  sprog  i Sydslesvig,  som  indebærer mange  tyske begreber og udtryk,  kan med 

fordel køres tværfagligt i dansk og/eller tysk. 

3.4. Samspil med andre fag 

Dansk indgår i et naturligt samspil med andre fag idet sproget og skriftbilledet også bliver anvendt i alle andre 

fag. Desuden tjener danskfaget et særligt formål som kulturformidlingsfag. 

Specielt gennemføres „et obligatorisk  forløb med vægt på historisk overblik og  sammenhæng“  i  samarbejde 

med  historie.  Kurset  er  af  8‐10  timers  varighed  i  hvert  af  de  to  fag  og  afvikles  senest  i  starten 

kvalifikationsfasen. 

Forløbet,  der  i  Danmark  afvikles  i  grundforløbet  eller  i  begyndelsen  af  studieretningsforløbet,  dvs.  i  1.g., 

beskrives således: „Hvert af de  to  fag skal bidrage med 8‐10  timer  til  forløbet. Formålet med  forløbet er, at 

eleverne  i  starten  af  de  treårige  forløb  præsenteres  for  overordnede,  sammenhængende  historiske 

udviklingsforløb og møder eksempler på litterære tekster fra centrale perioder i litteraturhistorien.“ 

Et  emneorienteret  forslag  til  samarbejdet  mellem  dansk  og  historie  er  „Dansk  historie  og  litteratur. 

Fællesfagligt forløb om familie, ægteskab og seksualitet“ skrevet af Egon Nyrup Madsen, Knud Ryg Olsen og Ole 

Ravn  (Systime,  2010).  Claus  Blaaberg,  Jesper  Buchgraitz  Christensen,  Gerd  Schmidt  Nielsen,  Ingrid  Eller 

Thomsen  og  Lisbeth  Thorsen  inddeler  litteraturhistorien  i  fem  afsnit  (Slægtens  tid  1000‐1500,  Kongens  tid 

1500‐1800, Borgerens tid 1800‐1920, Massernes tid 1920‐1960 og Individets tid 1960‐2002), der gør det muligt 

at gennemgå den samlede danske idé‐ og litteraturhistorie på de  beregnede 8‐10 timer per fag. 

Det kan dog også anbefales at arbejde ud fra andre fællesbegreber såsom religion eller demokrati og at vælge 

danske såvel som udenlandske kilder for at belyse begreberne fra forskellige vinkler gennem tiderne. 
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Opgaven i dansk og/eller historie 

I løbet af 11. eller 12. årgang skal hver elev besvare en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie 

eller i begge fag. Opgavens formål er i bekendtgørelsens bilag 4 formuleret som følger: 

„Formålet med opgaven er dels at styrke de  faglige mål ved, at eleven  i tilknytning til det  faglige arbejde og 

med  inddragelse af  faglig  teori og metode arbejder med et centralt  fagligt emne, dels at skabe progression  i 

udarbejdelsen  af  større  skriftlige  opgaver  ved,  at  eleven  med  vægt  på  de  fremstillingsmæssige  og 

opgavetekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.“ 

Det er tillige præciseret, at opgaven bedømmes internt, og at „der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen 

af  årskarakteren  i  faget/fagene“.  For  yderligere  oplysninger  henvises  til  den  særskilte  vejledning  på 

www.uvm.dk om opgaven. 

Det giver god mening at  lægge  tidspunktet, på hvilket opgaven  skrives,  i  forlængelse af den  række epokale 

nedslag, som har givet eleverne et overblik over dansk litteratur i de sidste tusinde år. 

Kravet om  fagets erhvervsforberedende  formål kan  for eksempel dækkes ved at  inddrage øvelser  i 
sproglig korrekthed eller dansk‐tysk og tysk‐dansk oversættelse i undervisningen. 
 
Derudover synes et samarbejde med samfundsfag omkring udarbejdelsen af en jobansøgning på hhv. 
dansk og tysk, måske endda engelsk, at være oplagt for at sikre, at eleverne kender til de sproglige, 
format‐ og indholdsmæssige forskelle. 
 

Seminarugen  i  introduktionsfasen  kan med  fordel benyttes  for  at  give  eleverne en  introduktion  i det, der  i 

Danmark undervises som selvstændigt fag i 1.g, nemlig Almen Sprogforståelse (AP). „Danskfagets obligatoriske 

disciplin „grammatik og sprogrigtighed“ genfindes eksempelvis i læreplanen for almen sprogforståelse (...).“ 

Oplagte emner  i den  første  seminaruge  kunne derfor  være  sproghistorie  (for  at  afdække  kernestofområdet 

„hovedtræk  af  det  danske  sprogs  historie“),  grammatik,  tegnsætning,  operatorer/skriftlige  prøvegenrer, 

oversættelse dansk/tysk, tysk‐dansk osv. 
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4. Evaluering 
4.1. Løbende evaluering 

Grundlaget for vurdering er elevbidrag  i faget, herunder erhvervelsen af kompetencer. Ved siden af 
ydelsen  i områderne  fag og metodekompetence  skal status  i de personlige og  sociale kompetencer 
også vurderes. Hertil hører færdigheder og indstillinger, som er vigtige for både den personlige læring 
og for læring i grupper. 
 
Kriterier og metoder for vurderingen lægges åbent for eleverne ved hvert semesters start. 
 
Elevernes personlige vurdering af egen  indsats kan  inddrages  i bedømmelsesprocessen, og  ligeledes 
kan elevernes bedømmelse af hinanden. Dette fritager dog ikke læreren fra at være eneansvarlig ved 
vurderingen af den individuelle ydelse. 

Områder for bedømmelse: 

Undervisningen  i  gymnasiet  vurderes  på  baggrund  af  tre  områder:  undervisningsbidrag,  prøver  og 
særlige ydelser. 
 
Undervisningsbidrag: 

 
Undervisningsbidrag  omfatter  alle  ydelser  der  kan  henføres  til medvirken  i  undervisningen  samt  i 
undervisningsmæssige sammenhænge. Hertil hører: 
• mundtlige ydelser 
• praktiske ydelser 
• skriftlige ydelser – i den udstrækning det ikke drejer sig om prøver. 

 
Følgende forhold vil kunne vurderes: 
• bidrag i undervisnings‐ og gruppesamtaler 
• foredrag og produkter 
• bidrag til gruppe‐ og projektarbejder 
• aflevering af individuelle og gruppeopgaver 
• hjemmeopgaver og arbejdsmapper 
• praktiske færdigheder af undervisningskarakter 
• skriftlige prøver 
• protokoller, referater (herunder brug af portfolio på internettet) 
• projektpræsentationer 
• medieprodukter. 
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3. Tilrettelæggelse 
3.2. Arbejdsformer 

Det  skriftlige  arbejde  indgår  naturligt  i  fagets  øvrige  discipliner,  således  at  det  at  formulere  sig 
skriftligt bliver en integreret del af tekstarbejdet og tænkearbejdet med fagets stof og fagets metode. 
 
De faglige mål i dansk stiller krav om beherskelse af en række specifikke skriftlige fremstillingsformer, 
som dels  rækker ud  til andre  fag og  som dels genfindes  i den  skriftlige prøve  i  faget: Eleverne  skal 
kunne anvende  centrale  skriftlige  fremstillingsformer  (herunder  redegørelse, diskussion, analyse og 
fortolkning med formidlingsbevidsthed). 
 
Der  inddrages  en bred  vifte  af  arbejdsformer:  lærerforedrag,  individuelt  arbejde,  elevoplæg,  klassesamtale, 

gruppearbejde, projektarbejde samt  internetbaseret tilrettelæggelse,  idet der  i tilrettelæggelsen markeres en 

tydelig progression i forhold til det samlede treårige forløb. 

Eleverne arbejder med egnede teknikker og redskaber  i forbindelse med forberedelse, afvikling og evaluering 

af mundtlige fremstillinger, som tjener til forberedelse af den afsluttende mundtlige eksamen. 

I  skoleåret 2011/12 vil der være mulighed  for præsentationseksamen,  som gennemføres efter de gældende 

regler fra Bildungsministerium i Kiel. 

 

4.2. Prøveformer 

Den skriftlige prøve 

A. P. Møller  Skolen og Duborg‐Skolen udpeger hver  to medlemmer  til  et prøveudvalg,  som desuden  får  en 

sagkyndig  fra  Bildungsministeriet  som  medlem.  De  opgaver,  som  prøveudvalget  fremstiller,  vil  være 

eksamensopgaver til Zentralabitur på de to sydslesvigske gymnasier. 

De  tre  opgaver,  som  prøveudvalget  sender  til ministeriet  i  Kiel,  skal  dække  de  tre  skriftlige  prøvegenrer: 

litterær  artikel,  kronik  og  essay  for  at  sikre,  at  den  skriftlige  studentereksamen  på  A.  P. Møller  Skolen  og 

Duborg‐Skolen ligger så tæt op ad den danske som muligt. 
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For  at  blive  inspireret  til  arbejdet  med  de  skriftlige  prøvegenrer  litterær  artikel,  kronik  og  essay  i 

undervisningen  anbefales  Annette  Hauer/Birgitte  Munk  „Litterær  artikel,  kronik  og  essay.  De  skriftlige 

prøvegenrer i dansk“ (Systime, 2008). 

I  løbet  af  kvalifikationsfasen  burde  eleverne  have mødt  de  tre  skriftlige  prøvegenrer  i  form  af  opgaver  i 

klausurer  eller  hjemmeopgaver.  Det  er  oplagt  at  bruge  stilesæt  brugt  i  danske  studentereksamener  for  at 

vænne  eleverne  til  opgaveformuleringer,  omfang  af  teksterne  og  lignende.  I  13.  årgang  synes  det 

hensigtsmæssigt  at  lade  eleverne  vælge  mellem  to  eller  tre  opgaver,  som  dog  stadig  repræsenterer 

prøvegenrerne. 

 

Den mundtlige prøve 

Eksaminationstiden  er  ca.  30  min.  pr.  eksaminand,  og  der  gives  ca.  60  minutters  forberedelsestid. 

Prøvematerialet vælges af eksaminator, og gives til formand, censor og protokolfører senest 2 arbejdsdage før 

eksaminationen. Desuden reserveres et eksemplar af opgaven til Kiels tilsynshavende ved prøven. 

I prøveforløbets 30 minutter indgår følgende aktiviteter: 

‐ Eksaminanden får udleveret spørgsmålet og det tilhørende materiale, får den fornødne introduktion 
og ledsages til forberedelseslokalet. 
‐ Eksaminanden afhentes og ledsages til eksaminationslokalet. 
‐ Eksaminanden holder et oplæg på ca. 10 min. om emnet. 
 

Eksaminandens oplæg på ca. 10 minutter bør være klart struktureret, have et substantielt  fagligt  indhold og 

foretage en dybdegående belysning af eksamensspørgsmålet. Oplægget skal endvidere etablere et grundlag for 

den  videre  samtale mellem  eksaminand og  eksaminator. Der  stilles  således eksplicitte  retoriske  krav  til det 

mundtlige oplæg. 

Det kan indgå som en naturlig del af oplægget, at eksaminanden læser et mindre, sammenhængende stykke af 

en  af de udleverede  skriftlige  tekster op og  knytter nogle  analyserende,  fortolkende  eller perspektiverende 

kommentarer hertil, så det også på den måde fremgår, at eksaminanden kan bruge teksten dokumenterende 

på et detaljeret niveau. 
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Der skal være to opgaver til eleven for at formalia ved den mundtlige eksamen er i orden og der skal være tale 

om at mere end ét semesters stof skal være repræsenteret i de to opgaver. En opgave kan bestå af et eller flere 

spørgsmål – ikke nødvendigvis to tekster (se vejledning). 

Analyse, fortolkning og perspektivering refererer til flere semestres arbejde. 

Hvert eksamensspørgsmål består af følgende elementer: 

‐ en titel, der angiver spørgsmålets emne 
‐ et fokus, der angiver, hvilket af de tre stofområder (det sproglige, det litterære, der mediemæssige)     
spørgsmålet er stillet inden for 
‐ et materiale, som består af vedlagte tekster med angivelse af, om den enkelte tekst er en kendt eller 
en ukendt tekst 
‐ et eller flere præciserende delspørgsmål 
 

Prøvematerialet kan bestå af såvel kendte som ukendte tekster, men mindst én tekst skal være ukendt. Ved 

inddragelse af kendte tekster i eksamensspørgsmålet er det vigtigt, at der ikke bliver tale om ren reproduktion 

af  analytiske  og  fortolkningsmæssige  pointer  fra  undervisningen.  Eksaminanden  skal  ud  over  at  kunne 

dokumentere  faglig viden, der er opnået  i undervisningen  tillige kunne anvende denne viden metodisk  i nye 

faglige sammenhænge, herunder i forbindelse med inddragelse af ukendte tekster. 

Prøvematerialet  har  et  samlet  omfang  på  højst  8  normalsider,  og  der  skal  være  oplyst  evt.  forfatter  og 

udgivelsesår. I forbindelse med  inddragelse af et elektronisk materiale foreligger der ikke bestemmelser vedr. 

et maksimalt tidsmæssigt omfang. Ved udformningen af eksamensspørgsmålet skal der derfor tages hensyn til, 

hvad der med rimelighed kan forlanges behandlet i løbet af en times forberedelse. 

”Erwartungshorizont”  og  de  4  kursustemaer  (forudsætninger)  gives  til  kollegaerne  (formand,  censor  og 

protokolfører) i kort skriftlig stikordsagtig form sammen med opgaverne og prøvematerialet. 

Der anføres på arket med opgaveformuleringerne, hvilke hjælpemidler eleven har til rådighed. 

Med hensyn til hjælpemidler er det vigtigt 

(1) at der inden eksamens afholdelse er en klar aftale mellem lærer/eksaminator og eleven om, hvilke 
hjælpemidler eleven må have til rådighed og 
(2) at eksamenskommissionen er klar over, hvilke hjælpemidler eleven har haft adgang til. 
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Det anbefales, at prøveudvalget bestående af magistre  fra begge sydslesvigske gymnasier og den sagkyndige 

fra Bildungsministeriet i Kiel bliver enige om, hvilke hjælpemidler (f.eks. ”Litteraturens Veje”) der må anvendes 

ved  mundtlig  studentereksamen  på  begge  skolerne.  Det  skal  sikres,  at  eksamensbetingelserne  på  begge 

skolerne er ens. 

Bedømmelseskriterier for den mundtlige prøve. Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på eksaminandens 

færdighed i: 

‐ mundtlig fremstilling 
‐ at redegøre for emnet 

‐ at anvende danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder” (se den danske læreplan 4.3.) 
 
Eksempel på opgave til teksterne Tom Kristensen ”En Middag” og Michael Strunge ”Drøn”: 

”Analysér og fortolk de to tekster og sammenlign det syn på storbyen der kommer til udtryk i teksterne.” 

En formaliseret deling af denne opgave i to dele kunne udføres således: 

Opgave 1: Der ønskes en analyse og fortolkning af de to tekster. 

Opgave  2:  Giv  en  redegørelse  for  hvorledes  de  to  tekster  forholder  sig  til  det  fælles  tema  ”Storbyen”  og 

sammenlign det syn på storbyen som kommer til udtryk i teksterne. 




