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Det er klasselærerens rolle at være tovholder og føre logbog over, hvilke metoder og begreber fra styredokumentet, 

som eleverne har arbejdet med, således, at eleverne til sidst har været hele styredokumentet ”Den videnskabelige 

basismodel og basal videnskabsteori” igennem. 

Det er vigtigt, at alle klasseteamets lærere taler med eleverne om, hvilket/hvilke hovedområde(r) faget kan arbejde 

inden for (styredokumentet side 8-10), samt at alle fag inddrager metoderefleksioner i den daglige undervisning i 

det omfang, det er relevant. I forbindelse med de flerfaglige forløb bliver dette naturligvis særligt vigtigt. Uanset om 

man bruger sider fra vores RK-metodekatalog eller en bearbejdet fremstilling af sider fra RK-metodekataloget, er 

det meget vigtigt, at eleverne møder kataloget og kender det, så de selv kan søge viden i det. 

Det er af mange grunde vigtigt, at man i vinteren i 1.g prøver at lave en plan for de flerfaglige forløb alle 3 år – også 

selvom det er svært at vurdere, om fag, klassen ikke har i 1.g, kan være med. Når man planlægger forløbene, aftaler 

man i klasseteamet og sammen med klasselæreren, hvilke sider i styredokumentet der skal gennemgås i forbindelse 

med hvert af forløbene.  

De kolleger, der har de enkelte forløb, underviser selv i de valgte sider. Undtaget er de 2 introducerende lektioner i 

1.g, som klasselæreren står for- 

 

 
Periode Indhold og fag Fokuspunkter Produkt 

fremlæggelse 
Evaluering 

Kursus i basal 
videnskabsteori  
 
Ligger i starten af det 
første flerfaglige 
forløb i 1.g 
 

klasselæreren underviser 2 
lektioner i stamklasserne med 
udgangspunkt i side 1-8 i 
styredokumentet ”Den 
videnskabelige basismodel og 
basal videnskabsteori på RK 
(stx)” 
 

Introduktion til den 
videnskabelige 
basismodel og basale 
videnskabsteoretiske 
overvejelser 
 
Sammenhængen mellem 
det videnskabsteoretiske 
styredokument og ”RK’s 
metodekatalog til stx” 
 

  

1.g uge 1-6 
 
Flerfagligt forløb med 
studieretningsfagene 

Kortere undervisningsforløb i 

studieretningsfagene 
 

Forløbet tager udgangspunkt i 

den videnskabelige basismodel 

og inddrager løbende de fire 

trin i modellen. 

 

Lærerne inddrager fagenes 

bidrag til ”RK’s metodekatalog 

til stx”, og relevante 

videnskabsteoretiske begreber 

fra styredokumentet ”Den 

videnskabelige basismodel og 

basal videnskabsteori på RK”. 

 
Lærerne udmelder faglig 
problemstilling, 
problemformulering og 
opgaveformulering 
 
Lærerne udleverer materiale 
 
Lærerne planlægger 
projektforløbet 

De videnskabelige 
hovedområder 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 
Mundtlig formidling 
 
Besvarelse af 
opgaveformuleringen 
 
Projektarbejdsform - dvs. 
større gruppearbejde 
hvor eleverne er 
medansvarlige for at nå i 
mål 

Gruppeoplæg og 
dialog med lærerne i 
klassen 
 
Fordybelsestid: Ingen, 
da oplæg laves på 
klassen 

Elevens  
arbejdsproces - ud fra 
bl.a. deres 
logbog/dagbog 
 
Elevens mdt. 
fremlæggelse og dialog 
 
Er opgave-
formuleringen 
besvaret? 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 



 
Eleverne gennemfører med 
læreren som coach 
 
Eleverne skriver logbog/dagbog 
over arbejdet evt. i Lectio 
”kontaktbog” 
 
Gruppeprojekt med afsluttende 
gruppeoplæg 
 

Skrivekursus som del 
af DHO-forløbet i 
slutningen af 1.g 
 
Dansk og historie 

Kursus i opgaveformalia  
 
Baseret på: 
1) Materiale samlet af MO og 
AM  
2) RK-opgaveskrivnings-
dokument: Der er skrevet et nyt 
vejledningspapir til DHO, som 
er sammentænkt med et nyt 
vejledningspapir til SRO-SRP 
 
Lærerne i DHO underviser 
 

citatteknik 
litteraturhenvisninger 
noter 
litteraturliste  
omfang  
layout generelt 
sidetal – kun på brødtekst 
sidehoved 
indholdsfortegnelse 
RK-forside? 
bilag 
gemme som pdf 
aflevering i netprøver.dk 

  

Kursus i litteratur- og 
informationssøgning i 
foråret 1.g 
 

Bibliotekernes kursus op til 
DHO’en 

   

     

1.g slut af året 
DHO 
Mdt. prøve i 
eksamensperioden 
 
 
 

Dansk og historie 
 
Min 13 lektioner pr fag i 
flerfagligt forløb som optakt til 
selve skrivningen af DHO 
 
”I forløbet skal også indgå et 
grundlæggende overblik over 
centrale historiske og 
litteraturhistoriske 
udviklingslinjer i Danmark, 
herunder overvejelser om 
periodiseringsprincipper”. Det 
kan gøres meget kort! 
 
Forløbet tager udgangspunkt i 

den videnskabelige basismodel 

og inddrager løbende de fire 

trin i modellen. 

 

Lærerne inddrager fagenes 

bidrag til ”RK’s metodekatalog 

til stx”, og relevante 

videnskabsteoretiske begreber 
Det vil være oplagt at inddrage 

side 11-16 om hermeneutik i 

styredokumentet ”Den 

videnskabelige basismodel og 

basal videnskabsteori på RK”, 

samt de videoer der er linket 

til.   

 
Lærerne planlægger 
 
Lærerne udmelder faglig 
problemstilling, 
problemformulering og 
opgaveformulering 
 

 
Finde, udvælge og 
vurdere materiale – 
eleverne får naturligvis 
hjælp af lærerne 
 
Skriftlig og mundtlig 
formidling 
 
De videnskabelige 
hovedområder 
 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 
 
Besvarelse af 
opgaveformuleringen 
 
 
 

Individuel skriftlig 
opgave 
 
6-8 sider 
 
15 timers FT 
 
Individuel mdt prøve 

Elevens arbejdsproces 
 
Elevens skr. produkt 
 
Elevens udvælgelse af 
materiale 
 
Elevens mdt. 
fremlæggelse og dialog 
 
Besvarelse af 
opgaveformuleringen 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 



Der udmeldes fx 3 forskellige 
opgaveformuleringer 
 
Fordybelse i et historisk emne 
 
 

     

2.g efterår 
  
Fælles forløb for hele 
klassen, så ofte vil 
forløbet afvikles i to 
fællesfag. 
 
MEN i nat vid og samf 
studieretninger er det 
et forløb i 
studieretningsfagene, 
da vi her afvikler 
”Projekt alternativ 
energi” eller 
”klimaprojekt 
 
Det betyder nok reelt, 
at forløbet i alle 
klasser undtagen 
måske i 2r er et 
studieretnings- 
fags-forløb 
 

To fag – tværfakultært  
- hvis det er muligt 
 
Undervisningsforløb af lidt 
længere varighed i de to fag 
 
Forløbet tager udgangspunkt i 

den videnskabelige basismodel 

og inddrager løbende de fire 

trin i modellen. 

 

Lærerne inddrager fagenes 

bidrag til ”RK’s metodekatalog 

til stx”, og relevante 

videnskabsteoretiske begreber 

fra styredokumentet ”Den 

videnskabelige basismodel og 

basal videnskabsteori på RK”. 

 
Innovation 
 
Gruppeprojekt 
 
Lærerne kommer med et 
problem, der kræver en 
løsning, og udmelder en faglig 
problemstilling 
 
Eleverne opstiller en 
problemformulering 
 
Eleverne udvikler innovativ 
løsning 
 
Eleverne vurderer den 
innovative løsning 
 

De videnskabelige 
hovedområder 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 
Opstilling af 
problemformulering 
 
Projektarbejdsform, dvs. 
større gruppearbejde 
hvor eleverne er 
medansvarlige for at nå i 
mål 
 
Mundtlig præsentation 

Gruppeoplæg / 
præsentation 

Elevens arbejdsproces 
 
Elevens 
problemformulering 
 
Elevens mdt. 
fremlæggelse + dialog 
 
Løsningen og vurdering 
af problemet  
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 

     

2.g forår 
SRO 
Mdt. prøve i 
eksamensperioden 
eller aug/sept 
 
Hver studieretning i 
blandede klasser kan 
have sit eget forløb, 
da forløbet afvikles i 
studieretnings-fagene 

To fag – studieretningsfag  
 
Forløbet tager udgangspunkt i 

den videnskabelige basismodel 

og inddrager løbende de fire 

trin i modellen. 

 

Lærerne inddrager fagenes 

bidrag til ”RK’s metodekatalog 

til stx”, og relevante 

videnskabsteoretiske begreber 

fra styredokumentet ”Den 

videnskabelige basismodel og 

basal videnskabsteori på RK”. 

Lærerne udmelder faglig 
problemstilling og et 
ressourcerum i fagene 
 
Undervisningsforløb af lidt 
længere varighed i de to fag 
 
Eleverne laver gruppevis 
problemformuleringer, der 

De videnskabelige 
hovedområder 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 
Problemformulering 
 
Planlægge og 
gennemføre en 
undersøgelse 
 
Det skriftlige produkt 

Individuel skriftlig 
opgave 
 
20 timers FT 
 
6-8 sider 
 
Individuel mdt. 
årsprøve 
 
Mdt. præsentation 10 
min 
Dialog  
10 min 

Elevens arbejdsproces 
 
Elevens 
problemformulering 
 
Elevens skr. produkt 
 
Besvarelse af 
opgaveformuleringen 
 
Elevens mdt. 
fremlæggelse og dialog 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 



diskuteres og de 2-3 bedste 
udvælges. 
 
Lærerne laver opgave-
formulering ud fra de 2-3 
problemformuleringer. 
 
Eleverne vælger en af 
opgaveformuleringerne. 
 
Eleverne planlægger delvist 
selv arbejdsprocessen 
 

     

3.g efterår 
 
Fællesfag og / eller 
studieretningsfag 
 

To fag udmeldes af lærerne 
Hvis ikke tværfakultært forløb i 
2.g, så skal der nu være to fag 
fra hver sit fakultet 
 
Forløbet tager udgangspunkt i 

den videnskabelige basismodel 

og inddrager løbende de fire 

trin i modellen. 

 

Lærerne inddrager fagenes 

bidrag til ”RK’s metodekatalog 

til stx”, og relevante 

videnskabsteoretiske begreber 

fra styredokumentet ”Den 

videnskabelige basismodel og 

basal videnskabsteori på RK”. 

 
Lærerne udmelder faglig 
problemstilling og et 
ressourcerum i fagene 
 
Undervisningsforløb af lidt 
længere varighed i de to fag 
 
Eleverne laver 
problemformulering – normalt 
gruppevis 
 
Eleverne arbejder ud fra egne 
problemformuleringer 
 
 
 
 
 

De videnskabelige 
hovedområder 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 
 
Problemformulering  
 
Udvælgelse og vurdering 
af relevant materiale 
 
Selv sætte sig ind i ukendt 
fagligt materiale 
 
Planlægge og 
gennemføre en 
undersøgelse 
 
Projektarbejdsform, dvs. 
større gruppearbejde 
hvor eleverne er 
medansvarlige for at nå i 
mål 
 

Mdt. Præsentation  
 
Skriftligt eller andet 
produkt 
 
FordybelsesTid: tages 
fra fagene, og 
produktet tæller som 
afl i fagene. Produktet 
laves dog måske kun 
delvist hjemme med 
FT 
 

Evaluering af 
problemformuleringen 
mhp. Mulighed for at 
lave en god 
opgaveformulering ud 
fra den 
 
Elevernes valg og 
vurdering af materiale 
og udbytte af ukendt 
materiale  
 
Elevens mdt. 
Fremlæggelse og dialog 
 
Den videnskabelige 
basismodel, herunder 
metodiske og basale 
videnskabsteoretiske 
betragtninger 
 

3.g. 1/3-15/4 
SRP 
Mdt. eksamen 

Eleven vælger (under 
vejledning) område og to (evt. 
et) fag samt faglig 
problemstilling  
 
Eleven laver selv 
problemformulering  
 
Vejleder(ne) laver 
opgaveformulering 
 
Eleven planlægger selv 
arbejdsproces 
 
Eleven skriver SRP  
 
Eleven fremlægger til eksamen 

Se bedømmelses-
kriterierne i højre søjle 

SRP 
15-20 sider 
 
Mdt. præsentation 
10 min 
Dialog 
10 min 
 
----- 
 
10 hverdage: 
30 timers FT 
20 timer med 
vejlederne 
 

Bedømmelseskriterier: 
 
Elevens skr. produkt: 
 
Besvarelse af 
opgaveformuleringen 
 
Relevant udvælgelse, 
anvendelse og 
kombination af viden 
og metoder fra de to 
fag 
 
Faglig indsigt og 
fordybelse – 
beherskelse af 
relevante faglige mål i 
fagene – evne til at 
sætte sig ind i nyt 



 
Anvendelse af relevant 
materiale 
 
Faglig formidling og 
fremstillingsform 
 
Elevens mdt. 
fremlæggelse og dialog: 
 
Præsentation af 
projektet og vigtigste 
konklusioner 
 
Faglig indsigt og 
fordybelse i faglig 
dialog og kombi af 
viden fra fagene 
 
Elevens inddragelse af 
basale 
videnskabsteoretiske 
overvejelser 
 

 

 


