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Velkommen Til Solrød GymnaSium
BruG deTTe hæfTe Sammen med hjemmeSiden www.SolGym.dk

På hjemmesidens link ”Undervisning” og 
”Stu dieretninger for kommende elever” kan 
du skabe dig et overblik over strukturen i 
det almene gymnasium. Her kan du også 
undersøge de muligheder, der er for at kom
binere de forskellige fag og niveauer. 

Er du i tvivl?
Er du i tvivl om, hvilken studieretning du 
skal vælge for at opnå de kompetencer og 
niveauer, du ønsker eller har brug for, skal 
du tage en snak med os.

Ring til skolens kontor eller til vores stu
dievejledere med dine spørgsmål, så hjælper 
vi dig med at finde netop din studieretning.

GRUNDFORLØBET
Alle 1gelever starter med et ½ års grund
forløb. Grundforløbet består af de obli ga
toriske fag: dansk, historie, matematik, 
fysik og samfundsfag samt af ét kunstnerisk 
fag, hvor du kan vælge mellem billedkunst, 
musik, mediefag eller drama. Desuden skal 
du vælge dit 2. fremmedsprog, hvor du skal 
vælge mellem spansk, tysk eller fransk. 
Endelig skal du have fagene Natur viden
skabeligt grundforløb, NV, og Almen sprog
forståelse, AP.

DETTE HæFTE PRæSENTERER DiG FOR 
ALLE DE STU DiERETNiNGER, Vi TiLByDER På SOLRØD Gym NASiUm. 

GOD FORNØjELSE mED LæSNiNGEN. 
SPØRG OS, HViS DU ER i TViVL Om NOGET.



 ÅBENT HUS 
Hold øje med vores

 arrangement 
i januar



STudiereTninGer med naTurVidenSkaB
inTereSSerer du diG for VidenSkaB oG TeknoloGi? kan du lide aT 
arBejde ekSperimenTelT? Så Skal du VælGe en STudiereTninG, der er 
ByGGeT op oVer faGene BioloGi, kemi, maTemaTik oG fySik.

Hvad lærer jeg på en 
naturvidenskabelig linje?
Du lærer blandt andet om bioteknologi, 
ernæring og økologi, enzymer i industrien, 
kloning, gensplejsning, fødevarer og medi
cinalkemi. 
Du arbejder oftest eksperimentelt og prøver 
på den måde en mulig forskerfremtid af. 
Du vil også komme på ekskursioner til 
virksomheder indenfor fødevareindustrien.

Du kan udfordre din interesse for natur
videnskab yderligere ved at deltage i Biotek 
Camps, Forskerspirer og talentudvikling i 
samarbejde med landets universiteter. 

Hvor går studieturen hen?
På studieturene har vi blandt andet været 
i Lissabon, Nice, Rom, Napoli og Tjernobyl. 

Hvad kan jeg bruge min eksamen til?
En naturvidenskabelig studieretning giver 
adgang til alle uddannelser på universiteterne, 
CBS og DTU samt sundhedsuddannelserne, 
bl.a. medicinstudiet.

 BioTeknoloGi a maTemaTik a  fySik B

 BioloGi a maTemaTik B idræT B pSykoloGi C

 GeoVidenSkaB a maTemaTik a kemi B

 maTemaTik a fySik B kemi B



Eksperimentelt 
arbejde i 3x Biotek



Hvad lærer jeg i den samfundsviden-
skabelige studieretning?
Du arbejder med samfundets opbygning i et 
politisk og økonomisk perspektiv. Desuden 
lærer du om menneskets identitetsdannelse 
og livsstil. Uanset hvilket område i arbejder 
med, er den globale vinkel altid vigtig. 

Hvor går studieturen hen?
Studieturen er blandt andet gået til Dub
lin, London, Lissabon og Barcelona, hvor du 
også får mulighed for at bruge dit sproglige 
valgfag.

Hvad kan jeg bruge eksamen til?
Du får adgang til langt de fleste videregå
ende uddannelser på universiteterne, især 
indenfor humaniora, samfundsvidenskab og 
CBS. Den kvalificerer dig ikke til længere
varende, naturvidenskabelige uddannelser, 
ingeniøruddannelser eller medicinstudiet. 

STudiereTninGer med SamfundSVidenSkaB
inTereSSerer du diG for økonomi, poliTik, medier SamT naTionale 
oG GloBale forhold? Så Skal du VælGe en STudiereTninG med Sam-
fundSVidenSkaB. enGelSk a GiVer diG deSuden muliGhed for aT Tæn-
ke i en inTernaTional karriere. 

 SamfundSfaG a  enGelSk  a maTemaTik B

 SamfundSfaG a  maTemaTik B naTurGeoGrafi B

 SamfundSfaG a  maTemaTik B pSykoloGi C

 enGelSk a SamfundSfaG B maTemaTik B
   kineSiSk områdeSTudium C

 enGelSk a SamfundSfaG B reliGion B
   BioloGi B



2c SA i Folketinget



STudiereTninGer med fremmedSproG
inTereSSerer du diG for SproG, liTTeraTur oG kulTur? ønSker du aT 
kommunikere Både mundTliGT oG SkrifTliGT på SåVel fremmedSproG 
Som diT eGeT SproG? Så Skal du VælGe en SproGliG STudiereTninG.

Hvad lærer jeg på studieretningen 
med fremmedsprog? 
Du vil kunne kommunikere på engelsk og dit 
andet fremmesprog på et højt niveau. Din 
forståelse og viden om litteraturen og kultu
ren i de pågældende lande vil på den måde 
give dig en bred baggrund for at arbejde i 
lande, der har engelsk, tysk, spansk eller 
fransk som arbejdssprog.

Hvor går studieturen hen?
Studieturen går til et land, hvor du får mu
lighed for at prøve sproget af i praksis, Eng
land, Frankrig, Spanien eller Tyskland. Du 
har også mulighed for at komme på kortere 
ture i 3g til malaga, Paris eller Berlin sam
men med dit sproghold.

Hvad kan jeg bruge min eksamen til?
Den sproglige studieretning giver adgang til 
en række uddannelser på CBS og på univer
siteterne og retter sig især mod de humani
stiske og sproglige studier.

 enGelSk a  SpanSk  a TySk forTSæTTer B

 enGelSk a  SpanSk  a franSk forTSæTTer B

 enGelSk a  franSk BeGynder a pSykoloGi B

 enGelSk a  TySk forTSæTTer a pSykoloGi B

 enGelSk a  SpanSk  a pSykoloGi B

 enGelSk a TySk forTSæTTer a SamfundSfaG B
   reTorik C



Med Fransk A i Paris



STudiereTninGer med kunSTneriSke faG
inTereSSerer du diG for aT SynGe, Spille oG arranGere muSik for in-
STrumenTer oG STemmer? Så Skal du VælGe STudiereTninGen med 
muSik oG enGelSk.

Hvad laver jeg på den kunstneriske 
studieretning?
Du arbejder med musikkens afspejling af 
tendenser i samfundet, især i den engelsk
sprogede musik. 

Hvor går studieturen hen?
Turen er blandt andet gået til Hong Kong, 
men der er flere spændende veje at gå.

Hvad kan jeg bruge min eksamen til?
Studieretningen med kunstneriske fag giver 
adgang til de fleste fag indenfor humaniora 
på universiteterne. Endvidere opfylder den 
de specifikke adgangskrav på størstedelen 
af mellemlange videregående uddannelser.

 muSik  a  enGelSk a SamfundSfaG B

Forårskoncert 2014



du Skal oGSå VælGe eT kunSTneriSk faG 
- du Skal i forBindelSe med diT ValG af STudiereTninG oGSå VælGe eT 
kunSTneriSk faG, Som du Skal SkriVe på din anSøGninG, når du SøGer 
ind på Solrød GymnaSium.

BilledkunST 
Billedkunst giver dig en viden om kunst og 
kulturbegreber, der er uundværlig i en me
die og billedhverdag som vores. 

Hvis du interesserer dig for…
• At tegne, male og udtrykke dig kreativt

•  At arbejde med manga, popkunst og 
 reklamer

•  At undersøge arkitekturen og dens 
 betydning for vores trivsel

- skal du vælge billedkunst

Du skal arbejde med: 
•  Teoretisk og praktisk baggrund for 
 billedkunst

•  Tematisk såvel som praktisk med 
 billeder, skulptur og arkitektur; ældre  
 som yngre

•  Kunsthistorie og værksted  en samlet  
 forståelse af tankegangen i de 
 kunsthistoriske perioder



drama 
i drama skal du arbejde med skuespilteknik, 
stemme og bevægelse. Vi arbejder både 
teoretisk og praktisk, og du kan i høj grad 
selv være med til at sætte dit præg på un
dervisningen.
 
Du skal arbejde med:
• Krop og stemme som dramatiske 
 værktøjer

•  Udvalgte teaterhistoriske perioder

•  Forestillingsanalyse og teaterture 

mediefaG 
mediefag er de levende billeders særområ
de. Du vil i faget få de nødvendige redska
ber, så du kan skabe en film helt fra idéfa
sen, til den bliver vist på lærredet. 

Du skal arbejde med: 
•  Skrivning af synopsis, manuskript og  
 storyboard

•  Anvendelse af filmsprogets analyse
 begreber, kendskab til de forskellige  
 genrer samt de dramaturgiske princip 
 per og fortælleforhold. 

muSik
i musik skal du arbejde både praktisk, 
kunstnerisk og teoretisk med stoffet. Vi 
analyserer musik af alle slags og arbejder 
med vores eget musikalske udtryk, instru
mentalt og vokalt.

Du skal arbejde med:
•  musikudøvelse, sangligt og instrumentalt

•  Historisk og stilmæssig analyse af ældre  
 og nyere musik

Billed
kunST
           drama
mediefaG
                muSik



Teaterkoncerten 2014
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Valgfag i gymnasiet på Solrød Gymnasium
Nedenstående fagniveauer kan vælges uden for studieretningerne

Faggruppe Valgfag
Fagniveau

A B C

Kunstneriske fag

Billedkunst  + +

Dramatik  + +

Mediefag  + +

Musik  + +

Naturvidenskabelige fag

Biologi  + +

Fysik + + 

Kemi + + +

Naturgeografi  + +

Fremmedsprog

Engelsk +  

Fransk begynder +  

Fransk fortsætter + + 

Spansk +  

Tysk begynder +  

Tysk fortsætter + + 

Øvrige valgfag

Astronomi   +

Datalogi   +

Erhvervsøkonomi   +

Filosofi   +

Idræt  + 

Innovation   +

Kinesisk områdestudium   +

Matematik + + 

Psykologi  + +

Retorik   +

Samfundsfag + + 

Solrød Gymnasium • Solrød Center 2 • Tlf.: 5618 4000 • Web: www.solgym.dk • Email: post@solgym.dk

ValGfaG



ValGfaG
du Skal ud oVer dine STudiereTninGSfaG oG de oBliGaToriSke faG, 
danSk oG hiSTorie SamT reliGion oG oldTidSkundSkaB i 2- eller 3G, 
haVe noGle ValGfaG. 

fySik
Fysik er for dig, der interesserer dig for fæ
nomener og processer i natur og teknik. Du 
skal arbejde i en kombination af forsøg, eks
perimenter og teorier. På den måde får du 
en forståelse af faget. 

kemi
interesserer du dig for, hvordan grundstof
fer, som indgår i alt, reagerer? Så skal du 
vælge kemi.
Eksperimentelt arbejde er en væsentlig del 
af faget, lige som der også arrangeres eks
kursioner til virksomheder og forskningsin
stitutioner. 

Du skal blandt andet arbejde med:
• Organiske molekyler

• Kemi i fødevarer

• Kunstgødning og kvælstofforurening

• Syntese og analyse af medicinske 
 produkter

BRUG SKEmAET TiL AT FiNDE UD AF, 
HViLKE NiVEAUER FAGENE KAN VæLGES 
På. BRUG DEREFTER BESKRiVELSEN AF 
FAGENE TiL AT VæLGE, HViLKET ELLER 
HViLKE VALGFAG DU KUNNE TæNKE DiG 
AT ARBEjDE mED.



naTurGeoGrafi
interesserer du dig for de naturmæssige 
forhold, som påvirker menneskets levevilkår 
og samfundets produktionsvilkår? Så skal 
du vælge naturgeografi.

Du skal blandt andet arbejde med føl-
gende spørgsmål:
•  Kan jordskælv forudsiges?

•  Hvorfor sker klimaændringer, og hvilke  
 konsekvenser har det?

•  Fysisk planlægning
  er byudvikling tilfældig?

enGelSk
Overvejer du en international karriere, skal 
du vælge engelsk, fordi det er et globalt 
kommunikationssprog. Derfor er det vigtigt, 
at du kan udtrykke dig sikkert og præcist på 
engelsk, både mundtligt og skriftligt.

Du skal arbejde med:
•  Sproglig præcision og variation

•  Forskellige teksttyper og medier 

•  Livsstil og kultur i engelsktalende lande  
 fra East End til manhattan, fra 
 Nordirland til Sydafrika og fra 
 Shakespeare til Eminem

Med 2a i London



franSk
Drømmer du om en fremtid i fx EU, er fransk 
et oplagt valg. Frankrig er danskernes fore
trukne rejseland, for Frankrig er kultur, ar
kitektur, mode, kokkekunst, teater, film, vin 
og meget mere. 

Du skal arbejde med:
•  At læse, forstå og skrive fransk ud fra  
 forskelligt materiale

•  At tale fransk om dagligdags emner så 
 som unges forhold i Frankrig, integra 
 tion, mode og franske traditioner

•  At opnå en bred viden om historie, 
 politik, levevilkår og kulturelle forskelle  
 i fransktalende lande

SpanSk
Går du med overvejelser over at arbejde i 
mellem og Sydamerika? Så skal du vælge 
spansk. med spansk kan du klare dig i en 
stor del af verden, hvor folk traditionelt ikke 
er så gode til engelsk. Globaliseringen med
fører derfor et stigende behov for spanskta
lende medarbejdere.

Du skal arbejde med:
•  At læse, forstå og skrive spansk ud fra  
 forskelligt materiale

•  At tale spansk om emner som fx 
 fodbold, tyrefægtning eller gadebørn i  
 Brasilien

•  At få ny viden om historie, politik, 
 levevilkår og kulturelle forskelle på  
 spansktalende lande

Med 2p i Lissabon



TySk
interesserer du dig for tysk kultur? Så skal 
du vælge tysk. Tyskland er vores største 
handelspartner, og danske virksomheder 
efterspørger i stigende grad medarbejdere, 
der er gode til tysk.

Du skal arbejde med:
•  At styrke dit ordforråd ved at læse 
 forskellige tekster som fx noveller og 
 artikler eller se tyske film

•  At føre en samtale på et sammenhæng  
 ende og nogenlunde korrekt tysk

•  At skrive tysk, så dit tyske skriftsprog  
 styrkes

•  At styrke din viden om kulturelle, 
 historiske og samfundsmæssige forhold  
 i tysksprogede lande

aSTronomi
Er du fascineret af universet og dets op
bygning? Så skal du vælge astronomi. Her 
arbejder du med astronomiske verdensbille
der på baggrund af observationer, målinger 
og teorier. På den måde bliver du klogere på 
menneskets placering i universet gennem 
tiderne

Du skal arbejde med:
•  At beskrive stjernehimlen, solen og 
 planeterne

•  Verdensbilleder før år 1900

•  Teleskoper

•  Galakser og Big Bang

daTaloGi
Er du vild med computere og gadgets? Kun
ne du tænke dig at programmere? Så skal 
du vælge datalogi. Her arbejder du bl.a. 
med computerens tekniske muligheder og 
begrænsninger samt programmers arkitek
tur.

Du skal blandt andet arbejde med:
•  Computerens opbygning og virkemåde

•  Forskellige programmers arkitektur og  
 opbygning

•  Programmering, netværk, 
 kommunikation og sikkerhed

Tysk Fortsætterhold 
ved Brandenburger Tor i Berlin 



erhVerVSøkonomi
Er du iværksætter, skal du helt sikkert vælge 
erhvervsøkonomi. Her lærer du at analysere 
og diskutere virksomheders forhold. 
Desuden får du introduktion til, hvordan 
man starter og driver en virksomhed.

Du skal arbejde med:
•  Virksomhedens idé, mål og strategi

•  Afsætning og markedsføring

•  Økonomistyring – herunder regnskab  
 og budgettering

filoSofi
Tør du tænke over livets mening og nogle 
af de andre store spørgsmål, der ikke umid
delbart findes et svar på? 
i filosofifaget bliver du klogere på den ver
den, du er en del af og på dig selv. Du vil bli
ve introduceret for nogle af verdens største 
tænkere, og så vil du få skærpet din evne til 
selvstændig tænkning og kritisk argumen
tation – ja, i det hele taget blive bedre til at 
bedømme og begrunde påstande.

Du skal arbejde med 
følgende spørgsmål:
•  Hvad er et menneske?

•  Hvordan indretter man samfundet 
 retfærdigt?

•  Hvad kan videnskaben, og hvad er dens  
 begrænsninger?

•  Hvad er det gode liv?
2e filosoferer over Rom



idræT
Er du vild med sport? Så skal du vælge 
idræt, som giver dig mulighed for at arbejde 
med kroppen, både teoretisk og praktisk.

Du skal arbejde med: 
•  Forskellige praktiske idrætsdiscipliner  
 og fysiske aktiviteter

•  Temaer som sundhed, doping, tests  
 m.m. i samspil med biologi og matematik

•  Afprøvning af forskellige idrætsgrene  
 såsom skøjteløb, golf og ridning

innoVaTion
interesserer du dig for nye opfindelser? Nye 
produkter? En ny serviceydelse? Et nyt for
retningsområde – et helt nyt koncept – med 
andre ord nyskabelser? Så skal du vælge in
novation.

Du skal arbejde med:
•  At fremme evnen til idéskabelse og  
 idéudvikling

•  At udvikle kommerciel handlekraft og  
 risikohåndtering på baggrund af 
 metoder til opstart af innovative 
 projekter og af nye virksomheder

•  At fremme evnen til at arbejde med  
 viden om innovative processer i 
 problemstillinger, der udspringer af  
 virkelighedens erhvervsliv

kineSiSk områdeSTudium
interesserer du dig for Kina? Så skal du væl
ge kinesisk områdestudium. Her beskæfti
ger du dig med det moderne Kina med fokus 
på bl.a. økonomi og politik, medier og kultur. 
Du skal også arbejde lidt med det kinesiske 
sprog og dets betydning for de sociale nor
mer, som definerer det kinesiske samfund. 

Arbejdsformen er problem og projektorien
teret.

2b spiser med pinde i Hong Kong



Du skal arbejde med:
•  Det moderne Kinas samfundsmæssige,  
 historiske, politiske og kulturelle forhold

•  Basale kinesiske sprogkundskaber 
 – ca 15 timers undervisning om det  
 kinesiske sprog

•  Tværfaglige, projektorienterede forløb i  
 fagene historie, samfundsfag og religion

maTemaTik
Er du matematiknørd, skal du naturligvis 
vælge matematik. Gennem arbejdet med 
matematikken får du en række metoder til 
problembehandling og modeller til beskri
velse af den omgivende verden.

Du skal blandt andet arbejde med:
•  Emner: funktioner, ligninger, statistik,  
 differential og integralregning

•  modeller: opstilling, kritik, beregning og  
 konklusion

•  Definitioner og beviser

pSykoloGi
Er du interesseret i mennesket? Hvordan 
og hvorfor vi handler, som vi gør? Hvordan 
mennesket påvirker og påvirkes af arv og 
miljø? Så skal du vælge psykologi. 
Vi arbejder casebaseret, så du får baggrund 
for at vurdere psykologiske processer, her
under også din egen udviklingsproces. 

Du skal arbejde med:
•  menneskets udvikling i et livslangt 
 perspektiv, herunder hvilken betydning  
 arv og miljø har for denne udvikling

•  identitetsdannelse, herunder hvilken  
 rolle andre mennesker spiller for den  
 enkeltes identitetsdannelse

•  Tænkning og læring – hvordan tænker  
 vi, og hvordan lærer vi?



reTorik
interesserer du dig for kommunikation og 
formidling? Så skal du vælge retorik. Reto
rik er evnen til at overbevise – både i skrift 
og tale. Du bliver bedre til at stille dig op og 
tale for en sag, og du lærer at skrive forstå
eligt, troværdigt og overbevisende.

Du skal blandt andet arbejde med:
•  Argumentationslære

•  Analyse og vurdering af andres 
 skriftlige og mundtlige udsagn ved  
 hjælp af retorikkens værktøjer – 
 eksempelvis politiske taler, dronningens  
 nytårstale eller festtaler

•  Brugen af retoriske virkemidler i det  
 demokratiske samfunds beslutningspro 
 cesser

SamfundSfaG
Er du interesseret i, hvordan samfundet er 
opbygget? Og hvilke kræfter der påvirker 
samfundsudviklingen? Så skal du vælge 
samfundsfag. Både politik og økonomi spil

ler en væsentlig rolle, men du arbejder også 
med menneskets identitetsdannelse og 
livsstil. Uanset hvilket område du arbejder 
med, er den globale vinkel altid vigtig.

Du skal blandt andet arbejde med: 
•  Politiske grundholdninger i det danske  
 og det globale system, fx Folketings 
 valg, EU traktatændringer, overvejelser  
 om, hvad der kan gøres ved Ebola, etc. 

•  Økonomiske sammenhænge på 
 nationalt og globalt plan, fx finanskriser,  
 internationale udfordringer, fx Syrien   
 krisen, kopimedicin, Ukraine, etc.

•  identitetsdannelse hos individet, 
 ungdomslivets udfordringer, forskellige  
 sociale gruppers liv, fx nye livsstile,  
 bandekriminalitet, etc.

BilledkunST, drama, 
mediefaG oG muSik
Billedkunst, drama, mediefag og musik skal 
du vælge sammen med dit valg af studieret
ning. Du finder en beskrivelse af disse valg
fag på siderne 1012.

Koncentreret kommunikation

Dramaholdets juleforestilling: Skrivefængslet
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Solrød CenTer 2
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Scan koden med din mobil og se 
Solrød Gymnasiums udbud af 

studieretninger og valgfag


