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10+ 
- fra elev til studerende
At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole. Du skal lære at 
studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du 
udvikle din evne til at bruge og udvikle faglig viden, og se 
denne i nye sammenhænge.

Du skal:
Vidensindsamle
Vurdere
Undersøge
Formidle

Det er et skoleår opdelt i projekter 
- ofte gennemført i grupper, men 
også soloprojekter suppleret med 
en ugentlig studiedag. 

Du skal have lyst til:

> At arbejde med din 
 selvstændighed

> At blive fagligt udfordret

> At samarbejde med nogen,   
 der også gider at bide sig 
 fat i et emne

> At udvikle dig og træne din rolle som kammerat og samarbejdspartner

> At arbejde undersøgende - fx at  tage ud og interviewe fagfolk

> At modtage og give konstruktiv kritik

> At være i dialog med din lærer, der skubber til netop den udvikling,   
 som du er igang med 

10+ er en prøve- og 
karakterfri 10. klasse



Efter at jeg har brugt et år med 10+, kan jeg mærke at 
det er mere overskueligt at tilgå projekter i gymnasiet. 

Jeg har lært at blive bedre til at disponere min tid i forhold 
til alle de lektier og opgaver jeg har for, da jeg har overblik 

over, hvad jeg kan nå - og hvad jeg ikke kan nå.

Sigurd, tidligere elev



Det er altid en fordel at have mod til at turde snakke
foran en hel klasse og en masse mennesker, som man 
ikke kender. Jeg synes, at jeg gennem 10+ har fået 
redskaberne til at kunne gøre dette på en måde, så 
man gør emnet interessant og spændende at høre 
på, men også at få de vigtigste pointer frem foran et 
publikum og samtidige overskue store opgaver.

Anna, tidligere elev



Studie og projekt
I 10+ er tiden delt op i to dele:

1. Studiefag
2. Projekt

I realiteten er der også en tredje del af hverdagen på 10+, 
nemlig den, hvor du er sammen med alle de andre på skolen 
i fx valgfag, linjefag og fællestimer. Studiefagene ligger om 
tirsdagen på den “lange dag”, hvor 10+ er sammen næsten 
hele dagen. Herunder kan du se, hvad studiefagene rummer.

Værktøjskassen
I det studiefag, som vi kalder “Værktøjs-
kassen” lærer du om det, der relaterer til 
det at studere. Det kan være rigtig mange 
forskellige ting, men her er nogle bud:

> Kildekritik
> Informationssøgning
> Layout af skriftlige opgaver
> Opsætning af et regneark
> At forstå PDF
> At udarbejde problemformuleringer
> Teknikker til idégenerering
> At få lavet sig en god disposition
> Selvevaluering
> Tidsplanlægning
> Tilegne sig Apps, som hjælper med  
 arbejdet
> Synopsis arbejde

Værktøjskassen er med andre ord meget 
af det, som på en eller anden måde 
ligger i alle fag.

Det naturvidenskabelige
I det studiefag, som vi kalder ”Det natur-
videnskabelige” arbejder vi med områder 
fra matematik og fysik/kemi. Du vil i stu-
diefaget møde matematik, der knytter sig 
til 10. klasse og forløb med udgangspunkt 
i fysik/kemi. Vi vil bl.a. arbejde med:

> Eksemplarisk kemi forløb (fx; de gyldne
 regler, bindinger og det periodiske system)
> Eksemplarisk fysik forløb (fx energi,  
 energiformer, omsætning af energi og
 problemstillinger i forhold til klima)
> Programmering og dataopsamling (fx  
 LEgO, data-log)
> Matematik (fx trigonometri, 2. grads 
 funktion, vækst)



Kultur og samfund
I det studiefag, som vi kalder ”Kultur og 
samfund” lærer du om områder, som 
har med samfundet og kultur at gøre. 
Det kan være teori, men også under-
søgelser og debat. 

Her er nogle bud på temaer:

> Etik
> Ideologi
> Det politiske system
> Kunstens rolle
> Historie
> Samfundsforhold
> Filosofiske retninger
> Overlevering, mundtlig og skriftlig

”Kultur og samfund” er med andre ord 
en indføring i, hvad der er på spil 
samfundsmæssigt og kulturelt.

Sprog og sprogforståelse
I det studiefag, som vi kalder ”Sprog og 
sprogforståelse” lærer du om det, der  
relaterer til det talte og det skrevne 
sprog. Det kan være på dansk, engelsk, 
tysk eller fransk. 

Her er nogle bud på temaer:

> grammatik
> Skriveproces
> genreforståelse
> At skrive en rapport
> Retorik
> Analyse af litteratur, kunst m.m.
> Læse værker
> Anmeldelse
> Sprogæstetik
> Kommunikation, verbalt og nonverbalt
> Vokabolarium

”Sprog og sprogforståelse” er en rundtur 
i alt, hvad der har med kommunikation 
mellem mennesker at gøre.

Projekterne
I projekttimerne arbejder vi med et tema, et emne eller en problemstilling. 
Ud fra en fælles overskrift gennemfører vi projekter fra indledende research 
til afsluttende formidling. Projekterne kan have meget forskellig karakter, og 
det kan de afsluttende præsentationer også: Film, keynote, debat, plakat, digt 
rapport og meget andet.

Faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser for arbejdsgang, udtryk og 
samarbejdsformer.

Studiefag og projekt “arbejder sammen” på den måde, at 
indholdet i studiefaget ofte vil supplere det, som vi arbejder 
med i projektfaget.



VoxPoP
Jeg valgte 10+ fordi jeg ikke havde brug 
for en 10. klasseseksamen og gerne ville
prøve noget anderledes.

Min bedste 10+ oplevelse var da vi skulle 
lave et nyhedsindslag og tog bussen til
Aarhus for at konkurrere mod en masse 
andre skoler i “I sandhedens tjeneste” på
DR. Min gruppes indslag blev valgt som en 
af de tre bedste i landet.

På 10+ er jeg blevet bedre til/har jeg lært 
at være mere selvstændig og igangsætte 
store og små projekter, både alene og i 
teamwork. 

Den største udfordring ved 10+ er at man 
selv skal sørge for at få noget lavet. 

Det bedste ved 10+ er at man kan arbejde 
med noget, som man selv synes er spæn-
dende, ligemeget om det er raketvidenskab 
eller rollespil.

Albert

Jeg valgte 10 + fordi jeg ikke havde behov 
for at gå op til diverse prøver i 10. klasse, 
og fordi jeg gerne ville prøve noget nyt og 
lære at arbejde på en lidt anderledes måde.

Min bedste 10+ oplevelse var da vi besøgte 
DR Aarhus, og jeg så Anders Agger i leven-
de live. Det var stort!

På 10+ er jeg blevet bedre til/har jeg lært 
at planlægge min tid, arbejde mere selv-
stændigt, og samtidig er jeg blevet bedre 
til projektarbejdsformen.

Den største udfordring ved 10+ er at man 
selv har en stor del af ansvaret for at holde 
sig i gang.

Det bedste ved 10+ er at processen er 
mindst lige så vigtig som resultatet, og at
det derfor er tilladt at lave ”fejl” - som man 
så kan lære af.

Mette

Jeg valgte 10+ fordi jeg efter at have gået i almindelig skole i 10 år gerne ville prøve noget 
nyt, og jeg havde samtidig brug for at blive bedre til at arbejde selvstændigt og fremlægge.

Min bedste 10+ oplevelse er to fags opgaverne.

På 10+ er jeg blevet bedre til/har jeg lært at stå på egne ben og turde kaste mig ud i ting, 
der normalt virker uoverskuelige.

Den største udfordring ved 10+ er selvdisciplinen, fordi når man arbejder selvstændigt, 
er det vigtigt man fordeler sin tid ordentligt, og ikke bare skubbe det hele til sidst.

Det bedste ved 10+ er lærerne, som kommer med de mest vanvittige projekter og
ideer. Der ville helt sikkert ikke være et 10+ uden de mærkelige og kreative lærere.

Mikkel



For mig har 10+ umiddelbart været en større personlig udvikling 
end faglig udvikling. Til gengæld føler jeg nu, at jeg i højere grad 
forstår og gennemskuer det faglige. Jeg har lettere ved at finde 
mine fokusområder, og jeg er mere bevidst om arbejdsprocesser, 
mine egne evner og mine samarbejdsevner.

Frederikke, tidligere elev
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