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Forord 

 
 
 
 
 
Dette katalog indeholder en kort beskrivelse af de valgfag, du kan vælge 
imellem i 3.g. 
 
Kun valgfag med tilstrækkelig tilslutning bliver oprettet. Vi kan derfor ikke 
garantere, at du får opfyldt dine ønsker, da det afhænger af, hvor mange af 
dine kammerater, som vælger de samme fag som dig. De elever, som ikke får 
opfyldt hverken deres 1. eller 2. prioritet vil få direkte besked om at foretage et 
omvalg.  
 
Du kan ikke vælge et løftefag, som allerede indgår i din studieretning. Har du 
eksempelvis matematik A i din studieretning, kan du ikke vælge det som 
løftefag. Du kan heller ikke vælge valgfag, som du har haft tidligere. 
 
Hvis et valgfag er overtegnede (flere elever end der er plads til på holdet) vil 
fordelingen af pladserne ske ud fra en vurdering af elevernes studieaktivitet, 
faglige evner og planer for videreuddannelse. 
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Psykologi C 

Psykologi er videnskaben om, hvordan  
mennesker sanser, tænker, lærer, føler,  
handler og udvikler sig universelt og under 
givne livsomstændigheder som et resultat  
af samspillet mellem psykologiske, sociale,  
kulturelle og fysiologiske faktorer. 
 

Adfærdspsykologi 
• Er mennesket blot som et dyr styret af stimulus og respons? 

 

Personlighed 
• Hvordan er en personlighed opbygget?  
• Hvordan forsvarer personen sig mod ”angreb”?  
• Hvordan kan man løse og komme ud af kriser? 
• Hvilke sindslidelser kan blive en konsekvens af den personlige udvikling? 

 
Kognitiv psykologi  

• Hvordan sanser vi input og hvordan organiserer vi dem i hjernen? 

 

Socialpsykologi 
• Hvordan agerer det enkelte menneske i samfundet og hvilke konflikter kan der opstå? 
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Innovation C 

Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag,  
der omfatter viden, kundskaber og kompetencer 
 inden for invention, innovation og diffusion.  
 
Faget giver færdigheder til at arbejde med  
processerne fra idé til værdiskabende handling, i såvel private og offentlige virksomheder 
som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning 
på såvel individ-, virksomheds- og samfundsniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når faget er slut kan I: 
Reflektere over innovative processer, Arbejde med forskellige menneske, Arbejde kreativt i 

forsk. Problemstillinger, Iværksætter potentiale, Finde og bruge sit netværk 

Teori: 
• Forretningsmodeller og værdiskabelse   
• Samarbejde og organisering  
• Kreativitet og idegenerering  
• Foretagsomhed (skabe forandrende handlinger – med værdi for sig 

selv og andre) 
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Mediefag C 

Mediefag handler om levende billeder –  
altså film, tv og nye medier.  
 
I mediefag lærer du at producere, analysere og  
forstå levende billeder. Mediefag er på den måde et fag med både en praktisk og teoretisk 
dimension. De to dele fylder lige meget i undervisningen. 
 
Den praktisk dimension 
Du producerer levende billeder og det foregår i samarbejde med dit team, ligesom i 
virkelighed hvor filmproduktion i høj grad er et teamsamarbejde. Når du øver dig i at 
producere, film handler det om at blive god til tre ting:  
1) at fortælle historien  
2) at mestre produktionsteknikken  
3) at sammensætte råmaterialet i redigeringen så historien bliver til levende billeder 
 

 
Den teoretiske dimension 
Du kommer til at se en del eksempler fra dokumentarer, reklamer, film, serier osv. i den 
teoretiske del af undervisningen. I mediefag opbygger du et fagsprog omkring levende 
billeder og det er det, du bliver skarp på gennem den teoretiske dimension af faget. Samtidig 
bliver du god til at forstå hvordan de mange forskellige filmiske virkemidler påvirker vores 
oplevelse af budskaberne i en film. 
 
Eksamensproduktion & Hammerich filmfestival 
Den sidste del af årets undervisning bliver brugt på at du sammen med dit team producerer 
en eksamensproduktion, der skal danne grundlag for en evt. eksamen i Mediefag. 
Vi afrunder altid skoleåret med Hammerich Filmfestival, som er Det Blå Gymnasium – 
Tønders festlige markering af jeres store arbejde i Mediefag. Ved Hammerich Filmfestival 
bliver jeres eksamensproduktion vist for et udvalgt publikum og en jury, der står for uddeling 
af de prestigefulde priser. 
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Finansiering C 

Faget er et C fag. Det er et mundtligt fag,  
hvor man skal op i en PBL om  
f.eks. investering i aktier eller køb af bolig. 
 
Det er et fag, der er for elever der kan lide økonomi. Det kan anvendes såfremt man vil 
arbejde i en bank, være ejendomsmægler, være revisor, arbejde med økonomi i 
virksomheder. Derudover får man viden og huskøb og investeringer, som man kan bruge 
senere i livet 😊😊 
 
Faget indeholder følgende emner: 
 

1. Bankernes opgaver samt alle de produkter de har. Her kommer vi ind på Indlån, 
Udlån, Rådgivning af kunderne, vurdering af kundernes muligheder for lån. 

2. Nationalbanken/ECB/FED USA. Her kommer vi ind på Pengemarkedet, Inflation, 
Nationalbankernes opgaver, USA og Europas indflydelse på økonomien i Danmark. 

3. Obligationer og Investering i Obligationer: Her bliver du god til at forstå hvad 
obligationer er, og hvordan man bedst kan tjene penge/investere i obligationer. 

4. Realkredit. Her kommer vi ind på, hvordan man kan finansiere et hus bedst muligt, 
forretningsgangen for Realkreditlån, Regler og muligheder for Realkreditlån. 

5. Aktier. Her kommer vi ind på de teoretiske begreber for aktier. På den måde får man 
en god viden om, hvad aktier er for noget. 

6. Investeringer i aktier og obligationer. Her kommer vi ind på, hvordan man vælger de 
rigtige aktier og obligationer når man skal investere sine penge. 
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Kulturforståelse C 

  
 
 
 
 
 
Fagets indhold passer rigtig godt til navnet ”Kulturforståelse”. Vi beskæftiger os med, hvad 
kultur er, i alle de mange betydninger ordet har. Det kan være unges kultur, det kan være et 
bestemt begreb, der er meget oppe i tiden, som digitaliseringen af alle dele af vores liv. Hvad 
betyder det for os, at vi altid er i kontakt med andre; at vi konstant bliver overvåget; at al 
medieproduktion, som vi forbruger, er mere og mere tilpasset os hver især, individuelt? Vil 
maskiner med kunstig intelligens kun være en hjælp i fremtiden eller vil de kunne være en 
trussel? 
 
Vi skal naturligvis også se på, hvordan den danske kultur ser ud – hvad vil det sige at være en 
dansker? Engang var dét spørgsmål ret enkelt at svare på, men i dag er vi vist ikke helt så 
sikre på, hvad der kendetegner os. Er danskerne fx kristne? Er der grænser for vores 
højtelskede ytringsfrihed? Især mødet med den amerikanske kultur, med indvandringen og 
med den store, globaliserede verden, gør for alvor danskheden til noget, vi har oppe til 
debat. 
 
Og når vi har fået en vis ide om, hvad vi selv er for en kultur, så skal vi se på andre. Her vil vi 
bl.a. undersøge den muslimske kultur og de fordele og ulemper, der følger med, når et land 
bliver multikulturelt. En anden oplagt kandidat er den kinesiske kultur. Dels er den meget 
fremmed for os, og dels er Kina et land, der for alvor vil komme til at have indflydelse i 
verden i fremtiden. Det vil derfor være en fordel at kende noget til landets kultur, så vi bedre 
kan forstå, hvordan de handler og tænker, og dermed bedre kunne forholde os til landet. 
Når man analyserer kultur er der forskellige teorier, vi kan anvende. En af de store vil I også 
møde i afsætning, nemlig Geert Hofstede – hollænderen, der deler verdensbefolkning op 
efter bestemte dimensioner. Andre teoretikere trækker deres grænser et andet sted og har 
andre vinkler på kultur. 
 
I løbet af året skal vi finde et kulturelt emne, som vi skal undersøge i dybden gennem en 
feltundersøgelse. Sidste år så vi på, hvordan børn unge, voksne og ældre bruger deres 
smartphones. Hvilke mærker bruger de? Hvornår, til hvad, hvor meget, osv. 
Eksamen i faget går ud på, at man trækker en tekst om et af de forløb, vi har haft, samt 
nogle tilhørende spørgsmål. Disse prøver man så at besvare og diskutere gennem bl.a. brug 
af teori, den viden man har fået gennem eget arbejde og de bøger, vi har brugt. 
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Form Funktion 

kommunikation 

Design og arkitektur C 
Hvad er design? Jeg mener, at design er den 
menneskelige proces, der skaber og formgiver 
vores omgivelser på en sådan måde, at det 
tilfredsstiller vores praktiske behov og giver vores 
liv mening. - John Heskett 
 
Designprocessen angiver den proces fra starten af 
en idé/problemstilling til slutning af produktets 
udvikling.  
I en designproces arbejder eleven igennem nogle 
faser for at udvikle/bearbejder deres 
produkt/problemstillinger. Se figuren. 
  
Ud fra de fire processer man begiver sig ind i, er 
det tydeligt at se det ikke kun handler om at have en idé. De problemorienterede forløb 
indeholder derfor en designhistorisk dimension. Ud over at analysere egne konkrete 
projekter er det hensigten, at de foretager analyser af professionelt design. Hensigten er, at 
de erfarer at analysen af eget og andres design har mange fællestræk. Men der er også en 
pointe i at forstå, at forskellige historiske kontekster også skaber forskellige betingelser for 
designprocessen og dens resultater. Designprocessen står som det centrale element i faget, 
der griber ind i alle faglige aktiviteter. Det er gennem eget arbejde med designprocesser, 
eleverne primært opbygger deres faglighed. 
 
Design har nogle områder der behandles, områderne kan overlappe hinanden: 

• Produkt design (fx møbler, legetøj, elektronik udstyr)  
• Kommunikationsdesign (fx logo, plakater, skilte) 
• Arkitektur (fx byrumsdesign, bygninger, parker) 

I processen med at arbejde med designprocessen i de forskellige områder kommer eleverne 
også til at præsenterer deres projekt i forskellige aspekter/visualiseringsmetoder: 

• skitsering i forskellige faser af en designproces i mindst en af følgende former:  
• tegninger, collage, fotos, 3d-computermodellering  
• rumlige modeller fx prototyping, mock-ups og lignende  
• målfaste tegninger og/eller målfaste rumlige modeller. 

Begiver man sig i dybden med design, er der nogle designparametre man skal forholde sig til, 
hvilket er: 
Funktion, form og kommunikation. 
  
De tre parametre er ikke de eneste der er, men det er de tydeligste der ses i design. 
Designprocessen er parametrisk, dvs., at når man ændrer et parameter i en designproces, 
har det indflydelse på og forandrer alle andre parametre. Det anbefales derfor, at eleverne i 
princippet forholder sig til alle parametre i deres arbejdsproces, og forstår hvorledes de kan 
påvirke designet. 
I arkitektur er der den kendte udtalelse ”form follows function” og ”Less is more”, som 
modsætning her er der ”form follows fantasy”, hvilket har stor betydning når man skaber 
arkitektur.   
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Filosofi C  

 
 
 
 
 
”Det eneste jeg ved er at jeg ingenting ved” (Sokrates).  
”Hvordan ved du at du findes?”, ”Hvordan vælger jeg det rigtige?”, ”Hvad er det rigtige?”, 
”Hvad er et menneske”, ”Hvordan skal samfundet styres?”. Er det spørgsmål du har 
overvejet? Så kan det være filosofi er valgfaget for dig.  
Filosofi betyder ”kærlighed til viden”. Det er det ultimative synergi-fag da det indeholder 
elementer af stort set alle andre fag man har i skolen såsom Logik (Mat), 
Argumentationsteori (Dansk), Politisk filosofi (samfundsfag), Erkendelse og videnskabsteori 
(Fysik/kemi), Etik (CSR). Overordnet set beskæftiger vi os med de store filosofiske konflikter 
som f.eks. hvilke regler vi skal opstille for at vælge det rigtige. Derudover kan vi dække 
emner som Ondskab / Kærlighed. 
Fordi man får kendskab til grundprincipper bag så mange forskellige fag har man nemmere 
ved at indgå i samarbejde med de enkelte fag, men også på tværs af fag.  
 
Undervisningen:  
Filosofi er et relativt teksttungt fag og kan blive meget teoretisk, men emner som etik kan 
også være praktisk anvendelige. Undervisningen foregår som regel enten som filosofisk 
samtale eller fordybelse. Filosofi har som sådan ikke nogen forudgående krav, du behøver 
ikke være god til Matematik eller Dansk for at vælge filosofi, men det kræver nok at du ikke 
har noget i mod at læse.  
Eksamen: 
Eksamen er en standard mundtlig eksamen hvor du trækker en primær tekst i et emne vi har 
gennemgået som du så forbereder og er til eksamen i.  
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Programmering C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faget giver mulighed for at lære programmering på vidt 
forskellige måder… Det kan være en hjemmeside, app 

eller også VR / AR 
Faget giver stor frihed ift. programmeringssprog og 

dermed også store muligheder for os! 
Udover at programmere skal vi også beskrive 

programmer og forklare hvad de gør ved hjælp af 
modeller 
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Idræt C  
 
Idrætsfaget skal bidrage til at skabe bevægelses- 

glæde, give viden om og erfaringer med kroppen  

samt viden om kroppens bevægelsesmuligheder.  

 

Fysisk aktivitet er fagets genstandsfelt, hvorfor  

idræt på C-niveau stort set kun består af praksis-  
timer. Undervisningen skal være en kobling mellem  

praksis og teori, hvorfor teorien inddrages i praksis. 

Det vil bl.a. give et indblik i den fysiske aktivitets 

betydning for sundheden samt en forståelse af  

idrættens kulturelle værdier. 

 
Faglige mål:  
I undervisningen er målene at skabe en bevidsthed hos dig om, hvordan man træner, men 

også at du kan beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden 

for boldspil, musik og bevægelse og klassiske og nye idrætter. Her kan indgå aktiviteter såsom 

fodbold, volleyball, hockey, step, aerobic, rytmisk gymnastik, styrketræning, parkour, crossfit 

osv. Målet er også at opnå kropsbevidsthed og at lære at indgå i og opnå forståelse for egne 

og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer.  

 
Kernestof: 
Kernestoffet i idrætsfaget på C-niveau består af aktiviteter, som træner fysisk kapacitet, krops- 

og boldbeherskelse, og aktiviteter som har fokus på samarbejde og etik. Derudover vil der 

også indgå grundlæggende principper for træning samt begreber om fysisk aktivitet, livsstil og 

idrætsvaner. Det faglige aspekt i faget er, at du selv skal lave et opvarmningsprogram og et 

træningsforløb, som du redegør for med udgangspunkt i idrætsfaglig teori.   

 

Så elsker du bevægelse, fysisk aktivitet og sundhed koblet op på teori, så er idrætsfaget helt 

sikkert noget for dig. 
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