
Vi arbejder meget ens i de fire studieretninger - neden-
for kan du se nogle eksempler på emner, som vi kunne 
arbejde med:

ENGELSK A, SPANSK A, TYSK B/FRANSK B
•   Hvordan er det at være ung i England, USA, Spanien, 

Tyskland, Frankrig?
•   Hvordan påvirker Sydamerikas historie kontinentet i dag?
•   Hvorfor er der store områder i USA, hvor man næsten 

kun taler spansk?
•   Hvordan fremstår landenes kultur på film?

ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B
•   Hvorfor har amerikanerne så nem adgang til våben?
•   Hvilken konsekvens i bred forstand har genforenin-
gen i Tyskland haft?

•   Hvad har 9/11 betydet for USA?
•   Hvorfor er tysk så vigtigt for Danmark og danske 

interesser? 

ENGELSK A, FRANSK A (FoRTSæTTER),  
SAMFUNDSFAG B
•   Hvilke forskelle og ligheder er der på de politiske 
systemer i England/USA/Frankrig

•   Hvad har unge til fælles på tværs af engelsk- og 
fransktalende lande? 

•   Hvilke forskelle kan der være på f.eks. familiefor-
hold, kønsroller?

•   Hvordan afspejles storbylivet i fransk/engelsk littera-
tur, film, musik etc.?

ENGELSK A, SPANSK A, LATIN C
•   Hvad kendetegner en amerikaner, en mexicaner og 

en romer ud fra deres egen selvforståelse?
•   Hvordan er livet i familierne i England og Spanien? 
Hvad med kønsroller? 

•   Hvilken betydning har romersk mytologi og litteratur 
haft for europæisk kultur?

•   Hvor multikulturelt og globaliseret var Romerriget 
sammenlignet med dagens USA eller Mexico?

Se Egaa Gymnasiums studieretningsbrochure:

•   Nærmere beskrivelse af de enkelte studieretninger

•   Information om bl.a. valgfag, krav om  
naturvidenskabelige fag og matematik

FIRE SPRoGLIGE STUDIERETNINGER: 
Egaa Gymnasium udbyder fire studieretninger, hvor 
hovedvægten ligger på engelsk og ét eller flere af 
sprogene tysk, fransk, spansk og latin. Fælles for disse 
studieretninger er, at fokus er på sprog, kultur og 
samfund. 

Samfundsfag B er med i fagpakken i to af studieretnin-
gerne, hvor de andre to har tre sprog som studieret-
ningsfag.  

Fagpakkerne giver lidt forskellige muligheder for valg-
fag og har lidt forskellige krav om naturvidenskabelige 
fag og matematik.

ENGELSK A, SPANSK A, TYSK EL. FRANSK B

ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B

ENGELSK A, FRANSK A (FoRTSæTTER), 
SAMFUNDSFAG B

ENGELSK A, SPANSK A, LATIN C

SPRoGLIGE STUDIERETNINGER

VIL DU VIDE MERE?HVAD LAVER MAN I SPRoGLIGE  
STUDIERETNINGER På GYMNASIET?.
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ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B

ENGELSK A, FRANSK BEGYNDER A,  
SAMFUNDSFAG B

ENGELSK A, SPANSK A, LATIN C*

* Med mulighed for latin B

SPROGLIGE STUDIERETNINGER

Vi arbejder meget ens i de tre studieretninger - neden-
for kan du se nogle eksempler på emner, som vi kunne 
arbejde med: 

 
ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B
•  Hvorfor har amerikanerne så nem adgang til våben?
•  Hvilken konsekvens i bred forstand har genforenin-

gen i Tyskland haft?
•  Hvad har 9/11 betydet for USA?
•  Hvorfor er tysk så vigtigt for Danmark og danske 

interesser?

 
ENGELSK A, FRANSK A (begynder),
SAMFUNDSFAG B
•  Hvilke forskelle og ligheder er der på de politiske 

systemer i England/USA/Frankrig
•  Hvad har unge til fælles på tværs af engelsk- og 

fransktalende lande?
•  Hvilke forskelle kan der være på f.eks. familiefor-

hold, kønsroller?
•  Hvordan afspejles storbylivet i fransk/engelsk  

litteratur, film, musik etc.?

 
ENGELSK A, SPANSK A, LATIN C
•  Hvad kendetegner en amerikaner, en mexicaner og 

en romer ud fra deres egen selvforståelse?
•  Hvordan er livet i familierne i England og Spanien? 

Hvad med kønsroller?
•  Hvilken betydning har romersk mytologi og litteratur 

haft for europæisk kultur?
•  Hvor multikulturelt og globaliseret var Romerriget 

sammenlignet med dagens USA eller Mexico?

TRE SPROGLIGE STUDIERETNINGER:
Egaa Gymnasium udbyder tre studieretninger, hvor
hovedvægten ligger på engelsk og ét eller flere af
sprogene tysk, fransk, spansk og latin. Fælles for disse
studieretninger er, at fokus er på sprog, kultur og
samfund.

Samfundsfag B er med i fagpakken i to af studieretnin-
gerne, hvor den tredje har tre sprog som studieret-
ningsfag.

Fagpakkerne giver lidt forskellige muligheder for valg-
fag og har lidt forskellige krav om naturvidenskabelige 
fag og matematik.

HVAD LAVER MAN I SPROGLIGE
STUDIERETNINGER PÅ GYMNASIET? VIL DU VIDE MERE?



På de fire studieretninger tager vi også ud i verden i 
løbet af gymnasietiden og besøger nogle af de sprog-
områder, vi arbejder med; f.eks. på studieture, ekskur-
sioner eller udvekslingsophold i kortere perioder. 

•   Eleverne fra studieretningen med eng/tysk/samf 
tager på udvekslingsophold på et gymnasium i Blom-
berg, Tyskland. 

•   I studieretningen med eng/fransk/samf er elever-
ne på udvekslingsophold på et gymnasium: Lycée 
Fabert i Metz, Frankrig

•   Og i studieretninger hvor spansk indgår rejser vi 
typisk på studietur eller udvekslingsophold til Spanien, 
hvor vi har en samarbejdsskole i nærheden af Málaga.

Dertil kommer at studierejsen i de sproglige studieret-
ninger med samfundsfag foregår med engelsk og/eller 
samfundsfag som studietursfag.

- at elevernes evne til at kommunikere på fremmed-
sproget udvikles

- at elever og lærere sammen beskæftiger sig med ana-
lyser af de pågældende landes sprog, kultur, identitet, 
samfundsforhold og litteratur.

- at der er stor grad af elevaktivering og en forventning 
om aktiv og seriøs deltagelse fra elevernes side.

FoR SPRoGFAGENE ER ET 
VIGTIGT FoKUS:

UDVEKSLINGSoPHoLD 
oG REjSER:

 “På vores studieretning får vi kulturelt udbytte 
af studieturene. Det gode ved vores studieretning 
er chancen for at fordybe sig, at møde og forstå 
en anderledes kultur (…) og det er vigtigt at kunne 
kommunikere på fremmedsprogene for at forstå 
mennesket som står foran os og deres baggrund.”

– Elevcitat

“Studieretningen giver os mulighed for også at 
fokusere på kultur frem for kun at fokusere på 
sproget”

– Elevcitat
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UDVEKSLINGS OPHOLD
OG REJSER:

“På vores studieretning får vi kulturelt udbytte
af studieturene. Det gode ved vores studieretning
er chancen for at fordybe sig, at møde og forstå
en anderledes kultur, og det er vigtigt at kunne
kommunikere på fremmedsprogene for at forstå
mennesket som står foran os og deres baggrund.”

– Elevcitat

På de tre studieretninger tager vi også ud i verden i løbet 
af gymnasietiden og besøger nogle af de sprog områder, 
vi arbejder med; f.eks. på studieture, ekskursioner eller 
udvekslingsophold i kortere perioder.

•  Eleverne fra studieretningen med eng/tysk/samf  
tager på udvekslingsophold på et gymnasium i 
Blomberg, Tyskland.

•  I studieretningen med eng/fransk/samf er eleverne på 
udvekslingsophold på et gymnasium: Lycée Fabert i 
Metz, Frankrig

•  Og i studieretningen hvor spansk indgår rejser vi på  
en sprogtur til Spanien i 3g.

Dertil kommer at studierejsen i de sproglige studie-
retninger ofte foregår med engelsk i kombination med  
et andet fællesfag.


