
På de næste sider finder du beskrivelser af de  
enkelte studieretninger. Vær opmærksom på,  
at der er mulighed for andre kombinationer og 
niveauer i de naturvidenskabelige fag, fx hvis  
man vælger Latin C som valgfag. Der er også 
andre variationsmuligheder, som du vil få mere  
at vide om, når du skal vælge din studieretning  
i efteråret 2017.
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Oversigt 
over 
studie-
retningerne



NATURVIDENSKAB
 1 Matematik A Fysik B Kemi B
 2 Matematik A Kemi A Fysik B
 3 Matematik A Fysik A Kemi B
 4 Matematik A Bioteknologi A Fysik B
 5 Biologi A Kemi B
 
SAMFUNDSVIDENSKAB
 6 Samfundsfag A Matematik A 
 7 Samfundsfag A Engelsk A 
 8 Samfundsfag A Tysk fortsætter A 
 9 Samfundsfag A Fransk eller spansk fortsætter A 

SPROG
 10 Engelsk A Spansk begynder A Latin C
 11 Engelsk A Spansk begynder A Fransk eller tysk fortsætter B
 12 Engelsk A Tysk fortsætter A Samfundsfag B
 13 Engelsk A Fransk eller spansk fortsætter A Samfundsfag B

KUNST
 14 Musik A Engelsk A 
 15 Musik A Tysk fortsætter A 
 16 Musik A Fransk eller spansk fortsætter A 
 17 Musik A Matematik A 

VALGFAG PÅ VIRUM GYMNASIUM
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 • Astronomi
 • Billedkunst
 • Dans
 • Datalogi
 • Design
 • Dramatik

 • Erhvervsøkonomi
	•	Filosofi
 • Innovation
 • Kemi
 • Latin
 • Mediefag

 • Musik
	•	Naturgeografi
 • Psykologi
 • Retorik

Ud over disse valgfag  
kan man løfte fag fra C- til 
B-niveau, eller B- til A-niveau. 
Se mulighederne under de 
enkelte studieretninger. 



Naturvidenskab | Studieretning 1 

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Jeg har valgt matematik på A-niveau, da jeg helt fra 
folkeskolen har brændt for faget, men også for de 
muligheder det åbner, specielt inden for de naturviden-
skabelige uddannelser. Engelsk A valgte jeg både på 
grund af min kærlighed til sproget og til dets litteratur. 

Både i matematik og engelsk kan man hele tiden finde 
nye måder at se ting på. I matematik er det ikke bare 
linjer mere, men vektorer, ligninger er ikke bare lignin-
ger, men en måde at beskrive udviklinger og behand-
linger af alt, hvad man kan tænke sig til. I engelsk er 
det præcist det samme, lige fra Shakespeares tekster  
til nye postmodernistiske film: Der er altid nye måder  
at se ting på!

Tre ord om denne studieretning: 

Udfordrende, 
anderledes og 
spændende

Peter Emil Carstensen 3a 
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

I denne studieretning skal man løfte enten et sprog, fysik eller 
kemi til A-niveau, da alle studieretninger skal indeholde 4 
A-fag.

Hvis man vælger at løfte et sprog, skal man bruge et af de 
andre valgfag til enten naturgeografi C eller biologi B.

De andre valgfag i 3g kan anvendes enten til at løfte et af  
de fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.  
Se listen over valgfag side 19.   

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Fysik Fysik B
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag A
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 2 

Matematik A
Kemi A
Fysik B

Kombinationen af matematik og kemi på A-niveau er 
oplagt for alle, der gerne vil være med til at udvikle alt 
fra lægemidler til emballage til mad. Et vigtigt element  
i mit valg af studieretning var netop vekselvirkningen 
mellem teori og eksperiment. I den daglige undervis-
ning er fagene matematik og kemi I høj grad flettet ind 
i hinanden. Derfor er det naturligt at inddrage eksem-
pler fra kemi for at illustrere og levendegøre matemati-
ske begreber. 

Med fag som matematik og kemi er man efter gym- 
nasiet godt rustet til et studie på en af de mange 
universitets- eller ingeniøruddannelser. Det kunne føre 
til en fremtid som ingeniør, biokemiker, biolog, læge, 
dyrlæge eller måske en karriere inden for forskning 
(PhD).

Tre ord om denne studieretning: 

Udviklende, 
intensiv og 
udfordrende

Inas Jehad Khalil Houji 3a

22 |  VIRUM GYMNASIUM | STUDIERETNINGER 2017-2018



23| 

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Kemi Kemi A
Fysik Fysik B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, man 
har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage helt nye 
fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.     
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der bruges et 
valgfag til at løfte sproget til A-niveau. 
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Naturvidenskab | Studieretning 3 

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Jeg var meget sikker på, at jeg ville vælge matematik 
og fysik i gymnasiet. Det har altid interesseret mig, og 
jeg håbede på, at fagenes tunge teoretiske dele ikke 
ville ødelægge min nysgerrighed for fysik og matematik. 
Det har det heller ikke gjort. Fagene spiller godt sam- 
men, fx anvender vi vektorer fra matematik til at 
beskrive bevægelser i fysik. Det er ikke nogen hem- 
melighed, at der er meget regnearbejde i fagene, men 
det giver en meget større forståelse og indsigt i dem. 
Det er netop det, jeg synes er spændende, specielt i 
fysik hvor vi kan få svar på en masse spørgsmål. 
Hvordan kan vi beskrive sammenhængene i verden? 
Hvordan foregår det egentligt? 

På AT-7 rejsen tager jeg til Sicilien, hvor vi skal 
observere og undersøge vulkanen Etna ved at se på  
de geofysiske processer i vulkanen. Dette er virkeligt 
spændende, vi har bl.a. regnet på højden af de lava 
søjler, som kan forekomme ved et eventuelt udbrud. 
Nogen vil nok kalde arbejdet i fysik og matematik en 
smule nørdet, men det er der også plads til at være  
på VG.

Tre ord om denne studieretning: 

Spændende, 
interessant  
og oplysende

Magnus Hornhave Nymann 3a
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau. 

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Matematik Matematik A
Fysik Fysik A
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Biologi Biologi C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 4 

Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B

Jeg har valgt biotek, fordi jeg altid har været forelsket i 
de naturvidenskabelige fag, og fordi jeg ønsker at læse 
medicin i fremtiden. Dengang jeg gik i folkeskole, 
elskede jeg biologi og fysik/kemi og var helt fascineret 
af hvordan kroppen fungerede på det molekylære 
niveau. Det er faktisk også hvad biotek er. Det er faget, 
hvor man lærer om de kemiske og biologiske processer 
i kroppen. Studieretningen er forholdsvis ny, hvilket 
betyder at undervisningsmaterialet er nyt, og at man 
lærer om ting, der er relevante for os her og nu. 

Med biotek er der mulighed for komme ud på mange 
forskellige ekskursioner, da der hele tiden kommer ny 
og frisk forskning. Når man skal skrive AT og SRP er 
der utrolig mange fagkombinationer med biotek, jeg 
skriver f.eks. AT i biotek og samfundsfag.

Tre ord om denne studieretning: 

Moderne, 
fordybelses krævende 
og relevant

Amalie Kjær Andresen 3b
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Denne studieretning giver B-niveau kompetence i biologi 
og kemi. 

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Matematik Matematik A
Bioteknologi Bioteknologi A

Fysik Fysik B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag 
Valgfag Valgfag
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Naturvidenskab | Studieretning 5 

Biologi A
Kemi B

Jeg har altid været interesseret i naturen. Med denne 
kombination lærer jeg, hvordan levende organismer 
fungerer, og hvordan liv opstår og forsvinder. Jeg er 
mest interesseret i menneskekroppen og synes, at det 
er spændende at lære, hvilke processer der sker inde  
i mig, hvordan sygdomme påvirker min krop, og hvor  
jeg stammer fra. 

I disse fag laver vi eksperimenter med baser og syrer, 
mikroorganismer og kroppens fordøjelse. Alt fra at 
smelte metal med syre til at undersøge vores eget blod 
under et mikroskop. Forsøg er learning by doing!
 
Inden jeg startede i gymnasiet, vidste jeg kun, at jeg 
gerne ville studere noget naturvidenskabeligt. Igennem 
de tre år har jeg så kunnet beslutte, at jeg vil studere 
lige præcis medicin eller bioteknologi på universitetet.

Tre ord om denne studieretning: 

Undersøgende,  
levende og 
eksperimenterende

Mads Landbo 3d
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I denne studieretning skal man løfte enten kemi, matema-
tik eller et sprog til A-niveau, da alle studieretninger skal 
indeholde 4 A-fag.

De to andre valgfag i 3g kan anvendes enten til at løfte  
et af de fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, 
eller til at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

 

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Biologi Biologi A
Kemi Kemi B

Dansk Dansk A
Historie Historie A

Matematik Matematik B
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B* 
Samfundsfag Samfundsfag C

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag A
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 6 

Samfundsfag A
Matematik A

Jeg har valgt studieretningen med samfundsfag og 
matematik på A-niveau, fordi jeg altid har interesseret 
mig for samfundet omkring mig.

De to fag supplerer hinanden rigtig godt. I vores 
studieretningsopgave arbejdede vi eksempelvis med 
forskellige økonomiske teorier og forsøgte at opstille 
vores egen model, der kunne forklare den økonomiske 
udvikling i et samfund ved hjælp af ligninger. Derefter 
diskuterede vi fordelene og ulemperne ved de forskelli-
ge teorier og argumenterede for, hvordan de passede 
med den model, som vi selv havde lavet. I sådan en 
opgave kunne jeg virkelig se, hvordan samfundsfag og 
matematik begge kan bidrage til en bredere forståelse 
af samfundet, økonomiens kredsløb og menneskers 
adfærd. Nuanceret, dybdegående og vidensgivende er 
ord, der beskriver min fagkombination godt!

Tre ord om denne studieretning: 

Nuanceret,  
dybdegående og 
vidensgivende

Sara Werge 3f
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.  

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer  
i de naturvidenskabelige fag.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Samfundsfag Samfundsfag A
Matematik Matematik A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 7 

Samfundsfag A
Engelsk A

Min fagkombination er ambitiøs, global og spændende. 
Jeg har valgt at have engelsk og samfundsfag på 
A-niveau, da det helt enkelt er her mine egne person-
lige interesser ligger. 

I engelsk synes jeg især godt om det fokus, der er på 
kulturen og litteraturen rundt i den engelsksprogede 
verden. Vi arbejder med nogle emner, der er gode til at 
give en bedre forståelse af verden omkring os. I foråret 
skrev vi for eksempel studieretningsopgave om den 
amerikanske præsidentkampagne, og jeg valgte at 
analysere Clinton og Trumps annonceringstaler.  
Fagkombinationen giver rigtig god mening, fordi vores 
forståelse af verden gennem engelskfaget jo i den grad 
også udvikles gennem samfundsfag på A-niveau.

Tre ord om denne studieretning: 

Ambitiøs, 
global og 
spændende

Jakob Pronk Mollerup 3s
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer  
i de naturvidenskabelige fag.   

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

Samfundsfag Samfundsfag A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

Matematik Matematik B
2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Samfundsvidenskab | Studieretning 8 og 9 

Samfundsfag A
Tysk fortsætter A

Samfundsfag A
Fransk eller spansk 
fortsætter A

Samfundsfag supplerer i høj grad de andre fag. Ikke 
mindst sprogfag kan præges i en samfundsfaglig 
retning. I fransk betyder det, at vi kan arbejde med 
aktuelle begivenheder som terror i Frankrig, samtidig 
med at vores fokus ikke begrænser sig til Frankrig, men 
omfatter hele den frankofone verden, som fx Quebec i 
Canada, Algeriet i Nordafrika og Libanon i Mellemøsten. 
Dermed oplever jeg, at undervisningen handler om det, 
der interesserer mig allermest. 

I studieretningsprojektet her i 3g vil jeg kombinere 
samfundsfag og fransk og bruge viden fra disse fag til 
at besvare følgende spørgsmål: Beskytter eller under-
graver det franske burkini-forbud og forbuddet mod 
religiøse symboler i det offentlige rum de liberale 
frihedsrettigheder?

Tre ord om denne studieretning: 

Aktuel, 
undersøgende  
og diskuterende

Frederik Samuel Müller 3f
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer  
i de naturvidenskabelige fag.    
 
* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Samfundsfag Samfundsfag A
2. fremmedsprog Tysk, Fransk eller Spansk fortsætter A 

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

Matematik Matematik B
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning nr. 10 

Engelsk A
Spansk begynder A
Latin C

Jeg valgte en fagkombination med spansk, fordi jeg 
efter 10 år i folkeskolen savnede et nyt og spændende 
fag. Jeg elsker sprog og ville gerne lære endnu et af de 
større verdenssprog. 

Spansk er et virkelig godt fag at arbejde tværfagligt i 
med både samfundsfag, dansk og engelsk. Mexico har 
været et ret oplagt tema som bindeled mellem USA  
og Latinamerika. Vi har arbejdet både med sociale 
problemer og spændende kunstnere som fx Frida Kahlo.
I 2g var jeg med i udvekslingen med gymnasiet i 
Badalona. Det var rigtig sjovt at prøve at bo og leve, 
som spanierne gør. Jeg fik trænet en masse daglig-
dags-spansk og blev virkelig mødt med åbne arme af 
udvekslingsfamilien.

Tre ord om denne studieretning: 

Kulturmøder,  
sprogligt fokus og 
amerikanske studier

Katrine Olund Djurhuus 3k
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1g 2g 3g

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

Dine valgmuligheder

Engelsk Engelsk A
Spansk Spansk begynder A

Latin Latin C
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Samfundsfag Samfundsfag C
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag
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Sprog | Studieretning 11 

Engelsk A
Spansk begynder A
Fransk eller tysk fortsætter B

Tre ord om denne studieretning: 

International,  
anvendelig og 
perspektiverende
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Denne studieretning har en stærk sproglig profil, idet 
den består af engelsk og spansk på A-niveau og tysk 
eller fransk på B-niveau. Samtidig fylder matematik og 
naturvidenskab mindre, så der er tid til den sproglige 
og kulturelle fordybelse.

Studieretningen er for dig, som gerne vil begå dig 
internationalt og opleve mødet med andre kulturer.

Thure Lindhardt 
holder oplæg i 

engelsk i forbindelse 
med 500 året for 

Shakespeare.



Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

1g 2g 3g
Engelsk Engelsk A
Spansk Spansk begynder A

2. fremmedsprog Fransk eller tysk fortsætter B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik C

Samfundsfag Samfundsfag C
Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag

Dine valgmuligheder
Denne studieretning har matematik på C-niveau.   
 
Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i 
de naturvidenskabelige fag.
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Sprog | Studieretning 12 

Engelsk A
Tysk fortsætter A
Samfundsfag B

Hvis man kan et sprog til fingerspidserne, vil der være 
et hav af muligheder for én senere hen – ikke bare 
fagligt og arbejdsmæssigt, men i den grad også 
personligt. 

Vi ved alle sammen, hvorfor engelsk er vigtigt. Tysk 
derimod bliver tit mødt fordomsfuldt, men jeg ser 
virkelig en skønhed i det tyske sprogs struktur, som 
faktisk er nemmere at tage til sig som dansker end  
det engelske. Derudover er Tyskland jo Danmarks 
største handelspartner.

I tysk lærer vi om tysk kultur og historie i bred forstand 
og arbejder både med klassiske tekster, tyske film og 
grammatik. 

Tre ord om denne studieretning: 

Kommunikation, 
kultur og  
kontakt

Caroline Amalie Ørum-Hansen 3j
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Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de 
fag, man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til 
at tage helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19. 

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

Dine valgmuligheder

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
2. fremmedsprog Tysk fortsætter A

Samfundsfag Samfundsfag B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturvidenskab Naturvidenskab

Naturvidenskab B Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Sprog | Studieretning 13 

Engelsk A
Fransk eller spansk fortsætter A 
Samfundsfag B

Jeg har valgt disse fag, fordi jeg på denne måde hele 
tiden lærer noget nyt om den engelsk- og franskspro-
gede verden. Både kultur og sprog er virkelig brugbart, 
for kommer man til London eller Paris, kan man jo lige 
pludselig snakke med de lokale uden problemer.
Sam tidig begynder man at forstå deres kultur på en 
måde, som man normalt ikke ville få mulighed for.

I disse fag er der ofte gruppearbejde, tekstforståelse og 
masser af taletid, hvilket er helt vildt motiverende. I 2g 
er der mulighed for at deltage i udveksling til Frankrig, 
mens engelsk altid er højaktuelt i forhold til tværfaglige 
projekter. 

Tre ord om denne studieretning: 

Sproglig, 
anderledes og 
spændende

Jeppe Lynggaard Als 3h
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Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.    
 
Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Engelsk Engelsk A
2. fremmedsprog Fransk eller spansk fortsætter A

Samfundsfag Samfundsfag B
Dansk Dansk A

Historie Historie A
Matematik Matematik B

Kunstnerisk fag Kunstnerisk fag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturvidenskab Naturvidenskab

Naturvidenskab B Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag

43| 



44 |  VIRUM GYMNASIUM | STUDIERETNINGER 2017-2018

Kunst | Studieretning 14

Musik A
Engelsk A

Musikken er meget vigtig for mig, jeg elsker at arbejde 
kreativt. Om det ender med, at jeg arbejder med musik 
ved jeg ikke, men det er min store hobby. I værste fald, 
hvis jeg nu finder en uddannelse, som jeg bare MÅ 
tage, og det ikke er i den kreative afdeling, så har jeg 
stadig gode muligheder for det. Jeg har matematik på 
B-niveau og engelsk på A, så jeg er ikke dårligere 
stillet end andre studieretninger, bare fordi jeg har 
musik A. Det kan man godt have tendens til at tro,  
men det er ikke rigtigt.

På studieretningen arbejder man meget seriøst med 
fagene, både i musik og engelsk. I studieretningsprojek-
tet vil jeg finde en kunstner, hvis lyrik jeg vil analysere 
og bagefter sammenholde med det musikalske udtryk. 
Det synes jeg er spændende. Man lærer også at 
sam arbejde gennem den fælles musikinteresse, og det 
betyder, at man bliver mere engageret i undervisningen. 

Tre ord om denne studieretning: 

Sjovt,  
seriøst og 
motiverende

Ulrik Windfeldt-Schmidt 3m 
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Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.    

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Musik Musik A
Engelsk Engelsk A

Dansk Dansk A
Historie Historie A

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B*
Matematik Matematik B

Samfundsfag Samfundsfag C
Fysik Fysik C

Biologi Biologi C
Naturvidenskab Naturvidenskab

Naturvidenskab B Naturvidenskab B
Religion Religion C

Oldtidskundskab Oldtidskundskab C
Idræt Idræt C

Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Kunst | Studieretning 15 og 16 

Musik A
Tysk fortsætter A

Musik A
Fransk eller spansk 
fortsætter A

Jeg har valgt musik A, fordi jeg elsker musik og selv 
spiller og synger. Tysk A har jeg valgt, fordi jeg synes, 
at kulturen og historien i Tyskland er spændende, og 
der er nogle tyske/østrigske komponister som Johann 
Sebastian Bach og Mozart, som jeg er meget fascineret 
af. Det er rigtig interessant at have musik på VG, da 
man både lærer en masse teori og får lov til at spille 
og synge i mange forskellige sammenhænge og genrer. 

Tysk er et godt sprog at kunne, og samtidig lærer man 
om de forskellige kunstnere og Tysklands historie. Jeg 
har tænkt mig at bruge de to fag i mit kommende 
studieretningsprojekt, hvor jeg vil fokusere på Bach  
og hans musik. 

Tre ord om denne studieretning: 

Spændende, 
udfordrende 
og lærerig

Friederike Eva Schauerte 3m
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1g 2G 3G

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.

  

Musik Musik A
2. fremmedsprog Tysk, Fransk eller Spansk fortsætter A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

Matematik Matematik B
Samfundsfag Samfundsfag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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Kunst | Studieretning 17

Musik A
Matematik A

Jeg har valgt denne linje, fordi den er en kombination 
af to af mine interesser. Desuden er matematik et 
enormt godt fag at have haft på A-niveau, hvis man vil 
på universitetet. Musikfagets styrke ligger i højere grad  
i selve skolegangen. Vælger man musik, betyder det, at 
man kan få lov til at være kreativ i skoletiden på et 
helt andet plan end i de andre fag. 

Man finder hurtigt ud af, at de to fag indholdsmæssigt 
er vidt forskellige, men arbejder på samme måde. I 
begge fag bruger man samme metodiske tilgang, idet 
man skal holde styr på en masse regler samtidig. Det 
lyder kompliceret, men er i virkeligheden smaddersjovt, 
og man mærker, at fagene går op i en højere enhed.

Tre ord om denne studieretning: 

Relevant,  
systematisk  
og kreativ

Laurits Sebastian Dahl 3m
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1g 2g 3g

Studieretningsfag Obligatoriske fag Naturvidenskabelige fag Valgfag

Dine valgmuligheder

Valgfagene i 3g kan anvendes enten til at løfte et af de fag, 
man har haft i forvejen, til B- eller A-niveau, eller til at tage 
helt nye fag på C- eller B-niveau.

Se listen over valgfag side 19.

Der er mulighed for andre kombinationer og niveauer i  
de naturvidenskabelige fag.    

* Hvis 2. fremmedsprog er på begynderniveau, skal der 
bruges et valgfag til at løfte sproget til A-niveau.

Musik Musik A
Matematik Matematik A

Dansk Dansk A
Historie Historie A
Engelsk Engelsk B

2. fremmedsprog Fransk/Spansk/Tysk B *
Samfundsfag Samfundsfag C

Fysik Fysik C
Biologi Biologi C

Naturvidenskab Naturvidenskab
Naturvidenskab B Naturvidenskab B

Religion Religion C
Oldtidskundskab Oldtidskundskab C

Idræt Idræt C
Valgfag Valgfag
Valgfag Valgfag
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