
Studieretningen Musik A - Engelsk A - Biologi B 
 
Er du interesseret i musik, og har du lyst til at se på hvordan musik spiller sammen med andre kulturelle 

fænomener? Kunne du tænke dig at kigge nærmere på, hvordan dit øre og din hjerne former din opfattelse 

af lyd. Har du lyst til at blive klogere på musikkens sprog og musikken i sproget? Og er du interesseret i 

samspillet mellem litteratur, kultur og miljø?  

Så er denne studieretning noget for dig.  

 

I musik lærer du at analysere og arrangere mange slags musik. Musikudøvelsen indeholder bl.a. korsang, 

rock, jazz , sammenspil, solospil og solosang. 

 

I engelsk skal du arbejde med mange forskellige slags tekster og medier, og du får god træning i selv at 

begå dig på engelsk både skriftligt og mundtligt. Du vil desuden komme til at dykke ned i vigtige 

kulturstrømninger i den engelsktalende verden.  

 

I biologi skal du læse om og eksperimentere med emner, der gør dig klogere på menneskets fysiologi og 

genetik. Du skal desuden se nærmere på naturforhold og vigtige biologiske og medicinske landvindinger. 

 

Fagene vil tage alle disse emner op sammen og hver for sig. Alt i alt vil studieretningen styrke din evne til at 

komme ind i og bag om musikken. Du vil desuden få en faglig ballast, der vil give dig bedre mulighed for at 

forstå dig selv og din omverden, og som forbereder dig til at deltage aktivt i et moderne internationaliseret 

samfund. 

 

 

Musik:  

I musik arbejder vi med sammenspil, sangteknik, analyse og arrangement af rock/pop-numre , jazz og 

korsatser.  Du lærer at fungere som instrumentalist og sanger i et band.  I samarbejde med biologi lærer du 

om hvordan stemmen fungerer og får et solidt kendskab til stemmebrug og sangteknik. Engelsk bidrager 

bl.a. med analyse af sangtekster i pop/rock, og musikteorien giver dig værktøjer til at analysere og forstå 

hvordan musikken er sat sammen, så den passer sammen med teksterne i numrene. Vi arbejder desuden 

med analyse af bl.a. klassisk musik, jazz og filmmusik.  

Hvordan laver man fede korstemmer til et omkvæd i et nummer som man skal spille? Hvad skal 

keyboardspilleren og guitaristen spille i nummeret?  Hvordan skal trommerne og bassen spille, hvis 

nummeret skal lyde mest funky? I arrangement lærer du at sætte instrumenter til numre i mange 

forskellige rytmiske stilarter. Du lærer også at sætte akkorder til en melodi og at arrangere sange for 4-

stemmigt kor.  

Endelig lærer du i musik om både den klassiske og den rytmiske musiks historie. Hvorfor lød musikken som 

den gjorde i 1700-og 1800-tallet i Europa, og hvilken plads havde den i kulturlivet og i folks bevidsthed. 

Hvordan gik det til at afrikansk musik blev blandet med europæisk og amerikansk musik og blev til jazz, 

ragtime, blues og rock, og siden til hip-hop, reggae og punk? Hvilken betydning havde musik for 

ungdomsoprøret i 1960´erne og modstanden mod USA´s krig i Vietnam? Og hvilken betydning kan nutidens 

digitale medier have for musikkens udvikling fremover? 

 

 

  



Engelsk 

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

emneorienteret og tværfagligt med engelske fag- og skønlitterære tekster samt andre udtryksformer som 

musik , film, Web-baserede medier, billeder, 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.   

 

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 indenfor 

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. 

Du har biologi de første 2 år, hvor vi bl.a. arbejder med menneskets fysiologi og 

genetik, natur og bioteknologisk forskning.  

På studieretningen spiller fagene sammen i tværfaglige sammenhænge. Her kan man 

fx arbejde med stemme og hørelse sammen med musik og ”Fagre nye verden” og 

bioteknologiske muligheder indenfor forplantningsteknologien sammen med engelsk. 

 


