
 

 

 
 

 1.g 2.g 3.g 

Biologi    

Matematik    

Psykologi    

Dansk    

Historie    

Idræt    

Oldtidskundskab    

Fysik    

Kemi    

Religion    

Samfundsfag    

Engelsk    

Valgfag 
 

Vælg et af 
sprogene 

Tysk*    
Fransk, Spansk 
eller Kinesisk 

   

Vælg et af 
fagene 

Billedkunst, 
Musik, 
Mediefag eller 
Drama 

   

Valgfag Aniveau*    

*) Hvis du har tysk, skal du vælge et A-fagi 
3.g. Muligheder: Matematik A, tysk A, engelsk 
A. 

Aviser, fjernsyn, YouTube, Facebook, 
Twitter osv. flyder over med sund 
hedsråd. 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 og hjertet. 
Du vil også lære om kostens betyd 
ning for fordøjelsen og udviklingen af 
fedme. Væk med alle myter, vandrehi 
storier og overtro – vi forholder os til, 
hvad man med sikkerhed ved gennem 
videnskabelige forsøg. 
Nervesystemets opbygning og 
funktion er et meget centralt emne 
på denne studieretning, og her ser vi 
både på, hvad der sker rent biologisk, 
men også det psykologiske aspekt hos 
det hele, tænkende menneske. Faget 
psykologi tager netop udgangspunkt i 
hjernen med emner som stress, psyki 
ske sygdomme, intelligens, personlig 
hed, følelser og meget mere. 
Vi skal også se nærmere på  gener  
og kromosomer, og hvordan vi arver 
egenskaber fra vores forældre. Og er 
det kun arven, der betyder noget, eller 
også det miljø, vi er en del af? 
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. Vi 
skal undersøge dit blod, dine lunger, 
dit hjerte, din hjerne, din personlig 
hed, din genetik og meget mere! 

NATURVIDENSKAB STUDIE 
RETNING 04 

 
 
 

Biologi A · Matematik B · Psykologi B 


