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Science tech Studieretninger

De naturvidenskabelige retninger giver dig viden 
og redskaber til at beskrive og forstå den verden, 
du lever i. Det giver dig mulighed for at forholde dig 
kvalificeret og analytisk til informationer, du møder i 
din hverdag. 

Studieretningerne Science Tech giver dig også  
mulighed for kvalificeret at bidrage med informa-
tioner. I forbindelse med arbejdet med fagene ind-
drages desuden kontakter til omverdenen såsom 
Aalborg Universitet og lokale virksomheder.

Science tech 
Er du vild med tanken om
• at være med til at præge fremtiden?
• at forstå den verden du lever i?
• at afprøve teori via eksperimenter?
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Science tech Studieretninger

Hvis du vælger en naturvidenskabelig linje med 
matematik, fysik og kemi, er du virkelig godt rustet, 
hvis du vil læse videre bagefter, idet fagene giver 
adgang til næsten alle uddannelser. Du kan bl.a. ud-
danne dig videre med naturvidenskab og være med 
til at præge den teknologiske fremtid. 

Du kan vælge alle uddannelser inden for naturviden-
skab og sundhedsvidenskab herunder læge- og 
ingeniør-uddannelserne. Men også uddannelser 
som jura, økonomi, matematik-økonomi og journalist 
har du adgang til. 

MatEMatik a - Fysik B - kEMi B
Studieretninger med matematik A og fysik og kemi 
på mindst B-niveau er et virkelig godt valg, hvis du 
interesserer dig for fagene og gerne vil have mange 
døre åbne i forbindelse med din videre uddannelse.

Gennem arbejde med eksperimenter og teori i kemi 
og fysik opnås der en naturfaglig indsigt, der danner 
baggrund for at kunne forstå og diskutere natur-
videnskabelige og teknologiske emner.
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kEMi a - MatEMatik a - Fysik B
Den materielle verden og alt levende er opbygget 
af kemiske forbindelser. I kemi arbejder vi med at 
forstå stoffers opbygning, deres egenskaber, og 
hvordan de reagerer. Det har stor betydning for 
vores dagligdag og for hele vores samfund.

Fysik og kemi er fag, der er med til at sikre os den 
levestandard, vi har i dag – lige fra mobiltelefonen 
og computeren til lægemidler og energiforsyning og 
mange hjælpemidler inden for lægevidenskab. Fysik 
og kemi har desuden stor indflydelse på udviklingen 
af ny teknologi. Mange af de resultater, der er opnået 
i moderne fysik og kemi, er opnået ved anvendelse af 
matematik, og kemiens og især fysikkens love for-
muleres da også i matematikkens sprog. Matematik 
bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter 
en lang række metoder til modellering og problem-
behandling, som anvendes inden for mange fag-
områder. Faget har udviklet sig i et samspil mellem 
anvendelser og opbygning af teori.

I grundforløbet på gymnasiet har du almen sprogforståelse (latin, 
dansk, engelsk), naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik, 
kemi), matematik, et kreativt fag, samfundsfag og idræt.
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Fysik a - MatEMatik a - kEMi B
Studieretningen er lige noget for dig, der kan lide 
formler, facts og forsøg og vil forstå, hvordan verden 
omkring dig fungerer. Vi beskæftiger os med alt fra 
stofs mindste byggesten til universets største struk-
turer. Din nysgerrighed og kreativitet stimuleres via 
teori og beregning og har samtidig fokus på eksperi-
menter, som udføres i vores moderne laboratorier.


