
Kan du regne den ud? 

 

MATEMATIK A //// FYSIK B //// KEMI B 

I matematik får du sat gang i din abstrakte og logiske måde at tænke på. Du får en 
lang række metoder som du også anvender inden for fysik og kemi. I fysik bliver du 
klogere på naturfænomener og teknologi. Og i kemi arbejder du med stoffer og 
kemiske reaktioner fra dagligdagen. 

I både fysik og kemi planlægger, udfører og efterbehandler du dine eksperimenter. I 
samarbejdet mellem de tre fag tolker du dine forsøgsresultater og arbejder med fx 
matematiske modeller, energiformer og hastigheder i kemiske reaktioner. 

Lyder det som noget for dig? 
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Naturvidenskab - på den fede måde 

 

MATEMATIK A //// BIOLOGI B //// KEMI B 

I matematik bliver du skarp til at tænke abstrakt og logisk og får rygsækken fuld af 
metoder til at løse naturvidenskabelige problemer. I biologi handler det blandt andet 
om hvordan kroppen fungerer, og hvordan stamcelleforskning kan helbrede 
sygdomme. Du lærer også at forstå evolutionen. Og du bliver sat grundigt ind i 
mennes-kets samspil med naturen. I kemi arbejder du med stoffer og kemiske 
reaktioner fra dagligdagen. Og selvfølgelig skal du eksperimentere og lave 
undersøgelser i alle tre fag. 

I samarbejdet mellem de tre fag arbejder du f.eks. med uddybende databehandling 
og tolkning af forsøgsresultater, energiformer, hastigheder i kemiske reaktioner, 
fedt, celler og blodets sukkerindhold. 

Lyder det som noget for dig? 
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Gå tæt på kemi, samfund og tal 

 

MATEMATIK A //// KEMI B //// SAMFUNDSFAG B 

I matematik lærer du om begreber og metoder som kan bruges til at løse 
naturvidenskabelige og samfundsmæssige problemstillinger. Kemi vil give dig 
indsigt i hvordan stoffer er opbygget, hvilke egenskaber de har, og hvordan 
stofferne reagerer og fremstilles. I samfundsfag arbejder du med de 
grundlæggende samfundsforhold både nationalt og internationalt og får indsigt i 
teorier og metoder til forståelse af en stadig mere kompleks virkelighed. 

Samarbejdet mellem fagene kan fx dreje sig om hverdagens kemi, hvordan 
magthavernes beslutninger får konsekvenser for mennesker og samfund, og 
hvordan man laver og fortolker spørgeskemaundersøgelser. 

Lyder det som noget for dig? 
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