NATURVIDENSKAB
Biologi A · Matematik B · Idræt B

1.g 2.g 3.g
Biologi
Matematik
Idræt
Dansk
Historie
Oldtidskundskab
Religion
Fysik
Kemi
Samfundsfag
Engelsk
Valgfag
Vælg et af
sprogene

Tysk*

Vælg et af
fagene

Billedkunst,
Musik,
Mediefag eller
Drama

Fransk, Spansk
eller Kinesisk

Valgfag Aniveau*
Valgfag Cniveau**
*) Hvis du har tysk, skal du vælge et A-fagi
3.g. Muligheder: Matematik A, tysk A, engelsk
A.
**) Muligheder: Erhvervsøkonomi C, filosofi
C, latin C, naturgeografi C, psykologi C og
billedkunst, drama, musik, mediefag (deaf
fagene, som du ikke havde i 1.g).

studieretningsfag

STUDIE
RETNING

03

Det er meget moderne at tale om
sundhed. Aviser, fjernsyn, YouTube,
Facebook, Twitter osv. flyder over med
sundhedsråd. Alle har en mening om,
hvordan livet bør leves, men det er
desværre langt fra alle, der ved, hvad
de taler om. Det får du muligheden
for med denne studieretning.
Her lærer du nemlig alt, hvad der er
værd at vide om menneskets sund
hed og vores plads i naturen. Vi skal
fx kigge nærmere på grundlæggende
områder af menneskets fysiologi som
blodkredsløbet, lungerne, hjertet,
musklerne og fordøjelsen. Desuden
skal du lære om vores immunforsvar,
nervesystemets funktion og alle de
fascinerende processer, der foregår i
vores celler døgnet rundt.
Træning af kroppen indgår også
som en vigtig del af studieretningen.
Hvordan bliver du stærkere? Hvor
dan får du bedre kondition? Hvordan
spiser du sundest muligt? Væk med
alle myter, vandrehistorier og overtro
– vi forholder os til, hvad man med
sikkerhed ved gennem videnskabelige
forsøg.
Vi skal også se nærmere på gener
og kromosomer, og hvordan vi arver
egenskaber fra vores forældre. I
forlængelse af det skal vi selvfølgelig
også se på genteknologi, som man
fx bruger til gensplejsning, til at finde
forbrydere med (genetiske fingeraf
tryk).
Hvor det overhovedet er muligt, kom
mer mennesket – altså du – i centrum
for de mange eksperimenter. Du kan
roligt smøge ærmerne op og tage
kitlen på, for du skal i laboratoriet.
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