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HVAD KAN DU 
EFTERFØLGENDE BLIVE? 

_____ 

Hello, bonjour, guten tag, hola! 
 
På Solrød Gymnasium udbyder vi  to sproglige 
studieretninger: 
 
•  Engelsk A, spansk begynder A, tysk eller fransk 

fortsætter B  
•  Engelsk A, spansk begynder A, latin c 

Hvis dine tre sprog er på mindst AAB niveau, kan du 
afslutte matematik på c niveau 
 
Du kan gennem valgfag som fx samfundsfag, 
psykologi eller retorik tone din studieretning efter 
egne interesser. 
 
H 

HVAD	KAN	DU	
BLIVE? 

_____ 
Med	en	sproglig	studentereksamen	i	bagagen	har	du	fået	en	god	
indsigt	i	andre	landes	kultur,	historie	og	selvforståelse,	ligesom	du	
er	blevet	klogere	på	din	egen	baggrund.	
Med	den	bagage	har	du	mulighed	for	at	søge	ind	på	mange	
forskellige	uddannelser.	
Vi	har	eksempler	på	elever	,	der	har	læst:	
	
•  Journalistik	og	kommunikation	på	RUC	
•  Erhvervsøkonomi	og	psykologi	på	CBS	
•  Europæisk	business	på	CBS	
•  Jura	på	KU	
•  Engelsk	på	KU	
•  Psykologi	på	OU	
•  Sygepleje	på	professionshøjskolen	Metropol	
•  Pædagoguddannelsen	på	UCC	
•  Design	Technology	and	Business	på	KEA	

Kort	sagt	er	der	rigtig	mange	muligheder	for	videregående	
uddannelser,	når	du	er	blevet	sproglig	student.	



OVERSKRIFT 
_____ 

ET VINDUE MOD VERDEN 
_____ 

HVAD LÆRER DU PÅ EN SPROGLIG STUDIERETNING? 
 
På en sproglig studieretning lærer du at mestre flere sprog, 
dvs. at tale, forstå og skrive på et højt niveau. 
 
Du lærer at forstå og begå dig i andre kulturer. 
Du lærer om historiske, kulturelle og samfundsmæssige 
forhold. Desuden arbejder du med det altid aktuelle emne: Når 
forskellige kulturer konfronteres eller blandes med hinanden 
 
Vælger du studieretningen med latin c får du et ekstra godt 
kendskab til den grammatiske struktur der ligger til grund for 
spansk, engelsk, tysk og fransk. 
  
 
 

OVERSKRIFT 
_____ 

BERETNING FRA EN 
TIDLIGERE ELEV 

_____ 

 En tidligere elev fortæller her hvordan hendes sproglige 
studentereksamen er til gavn under studierne på RUC: 
 
På universitetet er mange tekster og bøger engelske. Derfor er 
det rigtig godt at have haft engelsk på højt niveau i gymnasiet.  
RUC-studerende skriver et stort projekt hvert semester, og her 
kan man lave en sprogprofil på projektet, hvor en del af 
litteraturen skal være på fx tysk (eller fransk eller spansk), hvis 
det er denne sprogprofil man vælger. Det ser rigtig godt ud på 
CV’et at have haft en sprogprofil på et projekt, da man derved 
viser, at man kan benytte sproget. 
 
Julie D. Student fra 2012 
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VERSKRIFT 
_____ 

 
_____ 
_____ 

I 2.g, rejser klasserne  på studierejse, som regel til én 
af de store europæiske byer, men vi har også et 
samarbejde med Voyages Preparatory High School i 
New York. 
 
I sprogundervisning er det af stor vigtighed, at 
eleverne har mulighed for at tale det pågældende 
sprog med "native speakers" og opleve kulturen i 
hjemlandet.  
 
Turen er ment som et fagligt supplement til den 
daglige undervisning og er en naturlig del af Solrød 
Gymnasiums fokus på internationalisering i en global 
verden. 

TVÆRFAGLIGT 
SAMARBEJDE 

_____ 

På de sproglige studieretninger  arbejder vi med 
mellemrum sammen om emner på tværs af  
studieretningsfag og øvrige fag. De emner vi  
beskæftiger os med kan fx være: 
 
•  Kultursammenstød og immigration 
•  Ungdomskultur 
•  Medier og magt 
•  Identitetsdannelse 
•  Politisk kommunikation 
•  Ondskab 
•  Den aktuelle situation for unge i forskellige europæiske lande	


