
Studieretningen: 
Engelsk A, Tysk A og Biologi B 

Vil du være bedre til at kommunikere på engelsk og tysk? Og vil du vide mere om de engelsk – og 

tysksprogede lande? 

På denne studieretning får du rig lejlighed til at arbejde med sprogene engelsk og tysk gennem alle 3 år, og 

du lærer at analysere og fortolke tekster, film, billeder og lyd på originalsprogene.  

Du bliver derved godt rustet til at studere herhjemme eller i udlandet, og du får gode muligheder for at 

arbejde med selve sproget, men også med landenes natur, kultur og samfundsforhold.  

De første 2 år har du også biologi. Biologi er et alment dannende og eksperimentelt naturvidenskabeligt 

fag, hvor vi bl.a. arbejder med menneskets fysiologi og genetik, natur og bioteknologisk forskning.  

 

ENGELSK 

 

 
 

 

Faget beskæftiger sig med engelsk sprog og engelsksprogede kulturer, og du vil komme til at arbejde 

emneorienteret med engelske fag- og skønliterære tekster samt andre udtryksformer som film, Internet, 

billeder, musik mm.  

Der vil være lige så stor variation i undervisningen, som der er variation i den mangfoldige 

engelsksprogede verden, der udover England og USA dækker over andre vigtige kulturer som Indien, 

Sydafrika og Australien. Du vil også få mulighed for at afprøve og øve dit engelske på studieture til 

udlandet. 

Engelsk på A-niveau afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Der læses mindst 9 emner, 

herunder historiske perioder, uddrag fra Shakespeares værker, samt litteraturhistorie. Dette giver dig et 

fagligt overblik samt en baggrund for en dybere forståelse af tekster og kultur.   

  



Hallo Berlin- 

Wir kommen! 

 

TYSK 

 

I tysk arbejder vi på mange forskellige måder:  

Par- og gruppearbejde, elevfremlæggelser, klassegennemgang, internet, ekskursioner, mv. 

Undervisningen er opdelt i temaer, så du vil få viden om litteratur, samfund, kultur og historie. 

Emnerne kan f.eks. være:  

 

 

 

 

Ungdomskultur 

Hitlertiden  

Eventyr 

Berlin og subkulturerne 

 Kærlighed 

         Øst- og Vesttyskland 

          Krimier 

                Tyskland i dag 

                       Sport 

 

 

 

 

 

Tysk er også et færdighedsfag. Vi arbejder med ordforråd og grammatik bl.a. ved hjælp af online-øvelser, 

hvor du kan koncentrere dig om lige præcis de områder, der interesserer dig særligt, eller hvor du føler, du 

har behov for ekstra træning.  

 

Vi tager gerne på en studietur til Tyskland  

Hovedstaden Berlin er et yndet mål på grund af sine mange historiske 

seværdigheder og det pulserende 

byliv 

     

  

 

  

 
 

 

1 Hitlertiden 

 

 Hitlertyskland 

Øst- Vest og Tyskland i dag Goethes Werther 

Tyskland, Østrig og Schweiz  



BIOLOGI 

 

Biologi er læren om det levende og om samspillet 

mellem det levende og det omgivende miljø. I 

undervisningen tager vi udgangspunkt i 

videnskabsfaget, som er præget af udviklingen inden 

for moderne biologisk og bioteknologisk forskning.

Gennem observationer i naturen og 

eksperimentelt arbejde i laboratoriet får du 

indsigt i samspillet i naturen og det bidrager til 

forståelse af betydningen af menneskets 

aktivitet - herunder principperne for 

bæredygtig udvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi bidrager til menneskets forståelse af 

sig selv som biologisk organisme og 

samfundsborger – og giver faglig baggrund 

for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og 

handling i forbindelse med aktuelle 

samfundsforhold med biologisk indhold. 

Biologiundervisningen er delvis af praktisk 

karakter og finder sted såvel ude i naturen 

som i laboratoriet: 

 

 

 

 

I tværfagligt samarbejde er landenes natur, kultur og 

samfundsforhold i centrum, fx ungdomskulturer, biologiske 

landvindinger især i engelsk- og tysksprogede lande. Det kunne 

være modtagelsen af Darwins evolutionsteori i England, 

mistolkningen af samme teori i det nationalsocialistiske partiets 

partiprogram i Tyskland. Hungerkatastrofen i Irland og den 

efterfølgende udvandring. Opdagelsen af penicillin under 2. 

Verdenskrig. Skønhedsidealer I ungdomskulturen. Et stadigt 

voksende problem: fedme. 

 

            

Her undersøger elever fra 

Frederiksværk Gymnasium plante- 

og dyreliv på strandengen ved 

Roskilde Fjord lidt øst for Sølager. 

 

Her arbejder elever fra 1.y med 

spildevandsundersøgelser på 

Laborantskolen i Hillerød. 

 

Darwins evolutionsteori. 

 

Mendels arvelove i 

Hitlertyskland 


